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Założenia i istota zagadnienia

Problem z pojęciem narodu we wszystkich regulacjach ustrojowych niepodległej Polski wynika ze 
szczególnych doświadczeń dziejowych. W wyniku rozbiorów, w okresie kształtowania się nowoczesnych 
narodów europejskich, wyznacznikiem przynależności do narodu polskiego stała się identyfikacja 
z państwem, którego fizycznie nie ma1. W latach 1795-1918 państwo polskie było cały czas gotowe 
do zorganizowania się i ujawnienia w obrocie międzynarodowym, a jedyną przeszkodą by tak się stało 
był obcy przymus fizyczny. W bardziej złożonym kontekście prawnym i politycznym, podobna sytuacja 
nastąpiła w latach 1945-90. Takie ujęcie i państwa, i narodu nie mieści się w tradycyjnych pojęciach prawa 
kontynentalnego. W szczególności, wymyka się absolutystycznej konstrukcji państwa jako organizacji 
władzy najwyższej oraz rozróżnieniu narodu na pojęcie polityczne i etniczne. Jak zauważał Wł. L. Jaworski: 
„Utożsamianie jednostki z zbiorowością może odbywać się na różnej platformie. W Niemczech np. demokracja 
stanęła na identyfikacji jednostki z klasą, zawodem. We Francji jednostka stoi wprost przed obliczem państwa, 
tutaj więc, jeżeli ma być mowa o identyfikacji jednostki, to wprost z państwem. W Polsce stan jest zmącony przez 
to, że wskutek naszych przejść historycznych mieszamy myślenie nacjonalistyczne z państwem. Konstytucja 
z 17 marca [1921 r.] jest tego wyrazem, miesza bowiem pojęcia narodu i państwa. W życiu niepodobna 
przeto odróżnić, czy i co jest wyrazem identyfikacji jednostki z narodem, a co wyrazem identyfikacji jednostki 
z państwem, a nawet klasą lub zawodem i one bowiem ustępują miejsce narodowi”2. Prawne ujęcie państwa in 
statu nascendi stało się wyzwaniem dla doktryny prawa publicznego międzynarodowego i wewnętrznego3. 
Ujęcie relacji narodu do państwa stało się problemem dla wszystkich konstytucji nowoczesnego państwa 
polskiego. W niniejszym szkicu spróbujemy odpowiedzieć na pytanie jak z tym problemem poradziła sobie 
obowiązująca Konstytucja RP na tle poprzednich prób ustrojowych niepodległego państwa: konstytucji 
z 1921 i 1935 r.

Każda analiza powinna wychodzić od stwierdzenia zaobserwowanych faktów, których powiązania 
– w zależności od potrzeb – wykazuje się lub ustanawia. Istnieje więc zjawisko społeczne państwa 
i istnieje zjawisko społeczne narodu, które ujmowane są w pojęcia naukowe oraz w hipotezy i dyspozycje 
prawne. Zjawiska te ujmowane są przez rozmaite dyscypliny, jak ekonomia, socjologia, nauki prawne czy 
stosunki międzynarodowe, ich odrębnymi aparatami pojęciowymi i dla ich odrębnych celów4. Omawiane 
zagadnienia będziemy traktować z perspektywy nauki prawa konstytucyjnego w powiązaniu z nauką 
o państwie – rozumianą jako dyscyplina pomocnicza objaśniająca przedmiot regulacji, analogicznie do 
nauki administracji wobec nauki prawa administracyjnego5. Podobnie jak w przypadku państwa, należy 
rozróżnić rozpatrywanie realnego zjawiska narodu, odniesień do tego zjawiska w systemie prawnym oraz 
znaczeń samego słowa „naród”. Termin ten używany jest w teorii państwa na określenie kilku innych, 
częściowo zbieżnych pojęć. Za P. S. Mancinim, narodem nazywa się czasem grupę etniczną, to jest – 
mówiąc najogólniej – zbiorowość ludzi wykazujących wspólne cechy, które wynikają ze wspólnego 

1 Przykładem jest instytucja Rządu Narodowego w Powstaniu Styczniowym, czyli prekursora polskiego państwa podziemnego.

2 Wł. L. Jaworski, Nauka prawa administracyjnego. Zagadnienia ogólne, Instytut Wydawniczy Biblioteka Polska, Warszawa, 1924, s. 186-87.

3 Zob. np. St. Hubert, Rozbiory i odrodzenie Rzeczypospolitej. Zagadnienie prawa międzynarodowego, Biblioteka Prawa Politycznego i Prawa Narodów – tom 10, Lwów, 1937.

4 Por. K. Opałek, J. Wróblewski, Prawo. Metodologia, filozofia, teoria prawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1991, s. 22-25.

5 Por. W. Komarnicki, Prawo konstytucyjne, Szkoła Nauk Politycznych i Społecznych, Londyn, 1950, s. 26, 30. A. Mycielski, Zarys nauki prawa państwowego. Część I ogólna, 
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 1960, s. 5-6. J. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, wyd. 2, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze, 
2003, s. 150-54.
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pochodzenia (np. język, rasa, obyczaje)6. Po drugie, narodem, za francuską tradycją rewolucyjną, nazywa 
się zbiór przynależnych państwowo (obywateli)7. Źródłowo, określenie nation wyparło pierwotne peuple 
(lud) na oznaczenie byłych poddanych królewskich, którzy wyzwoliwszy się poddali się wspólnej władzy 
zbiorowości traktowanej jako jeden byt dysponujący wolą, która liczy się jako wola ich wszystkich8. Oba 
podejścia wykorzystuje się również do objaśnienia właściwego zjawiska narodu, choć zwykle krytykowane 
są jako jednostronne9. Istotę narodu dostrzega się w więzi psychicznej, na którą składa się poczucie 
identyfikacji z tą grupą, postawa solidarności względem jej członków oraz wspólny ogląd rzeczywistości 
przeszłej i bieżącej (np. mentalność). Naród charakteryzowany jest jako formacja społeczna ciągła w czasie, 
będąca pochodną wspólnego życia członków w zwartej zbiorowości sąsiedzkiej, obecnie lub w przeszłości. 
Wskazuje się, że konkretne czynniki podobieństwa są sprawą indywidualną, zależną od uwarunkowań 
każdej grupy10. W polskiej kulturze politycznej, charakterystykę narodu polskiego daje np. St. Starzyński 
za J. Bartoszewiczem: „Naród, to jest formacja historyczno-polityczna, to jest związek ludzi, którzy w dłuższym 
okresie niezawisłego bytu politycznego wyrobili sobie pewien jednolity sposób zapatrywania na najistotniejsze 
zagadnienia bytu i rozwoju swej Ojczyzny i na najważniejsze zadania, jakie ich państwo ma do spełnienia […] Dla 
nas naród nie jest pojęciem tylko etnograficznym. […] Naród w naszym rozumieniu jest organizacją polityczną… 
tak jak był niegdyś w Polsce, tak i dziś w Polsce winien być czynnikiem panującym, dzierżycielem najwyższej 
władzy w państwie… to nie pojęcie równoznaczne z ogółem ludności prawnopolitycznie do Polskiego Państwa 
przynależnej. […] Trzeba powiedzieć, że czynny sentyment do Polski jest może najważniejszym warunkiem 
przynależności do narodu polskiego”11.

Naród w Konstytucji Marcowej

Prace nad późniejszą Konstytucją Marcową są odzwierciedleniem powyższych uwag o Polsce 
porozbiorowej. Większość projektów – nie tylko w preambułach – odnosi się do narodu polskiego lub 
samego „narodu” w oczywistym kontekście miejsca i czasu. Jednocześnie, jako podmiot władzy deklarowany 
jest „naród”, ale rozumiany jako ogół obywateli. Pojęcia te bywają łączone odwołaniem do preambuły 
Konstytucji 3 Maja lub pierwszych słów jej art. V, tj.: „Wszelka władza w społeczności ludzkiej początek swój 
bierze z woli narodu”12. Odwołanie to nie jest rozstrzygające, ponieważ na gruncie Konstytucji 3 Maja nie 
rozróżniano obu pojęć. Naród, to jest: ogół posiadających prawa obywatelskie (tzw. naród szlachecki 

6 L. Duguit, Souveraineté et liberté. Leçons faites à l’Université Columbia 1920-21, Librairie Félix Alcan, Paryż, 1922, s. 31-32, 47. E. Jarra, Ogólna teoria prawa, wyd. 2, 
Księgarnia Gebethnera i Wolffa, Warszawa, 1922, s. 83.

7 Nauka niemiecka używa raczej pojęcia ludu czy ludności państwa. Nadto, dla porządku należy zaznaczyć, że czasami odróżnia się obywateli (właściwy naród) i poddanych 
władzy państwa, np. w kontekście terytoriów zależnych. R. Carré de Malberg, Contribution a la théorie générale de l’État, t. I, Librairie du Recueil Sirey, Paryż, 1920, s. 11-
12. A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel français et comparé, wyd. 6, Librairie du Recueil Sirey, Paryż, 1914, s. 1-2. G. Jellinek, Ogólna nauka o państwie ,t. II, tłum. M. 
Balsigierowa, M. Przedborski, Księgarnia F. Hoesicka, Warszawa, 1924, s. 15-16, 41-43. 

8 R. Carré de Malberg, op. cit., s. 12-15, 83-84. St. Estreicher, Zasada zwierzchnictwa narodu, w: Nasza konstytucja. Cykl odczytów urządzonych staraniem Dyrekcji Szkoły Nauk 
Politycznych w Krakowie od 12 do 25 maja 1921 r., wyd. 2, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 2012, s. 41.

9 Zob. np. L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, wyd. 3, t. II, cz. I, Ancienne Librairie Fontemoing et Cie., Paryż, 1928, s. 5-7.

10 Jest to charakterystyka przybliżona. Z uwagi na liczne indywidualne odrębności narodów, dokładne ujęcie istoty tego zjawiska jest przedmiotem dyskusji po dziś dzień, 
łącznie z uznawaniem go za sztuczną kreację propagandową. W naukach prawnych zob. L. Duguit, Traité…, s. 8. E. Jarra, op. cit., s. 84. M. Duverger, Institutions politiques et 
droit constitutionnel, Presses Universitaitres de France, Paryż, 1962, s. 60-62. M. Hauriou, Précis élémentaire du droit constitutionnel, wyd. 2, Librairie de Recueil Sirey, Paryż, 
1930, s. 6-7. Cz. Znamierowski, Szkoła prawa. Rozważania o państwie, wyd. 2, Oficyna Naukowa, Warszawa, 1999, s. 73-74. W socjologii zob. M. Budyta-Budzyńska, Socjologia 
narodu i konfliktów etnicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010, s. 28-48. J. Wiatr, Naród i państwo. Socjologiczne problemy kwestii narodowej, wyd. 2, Książka 
i Wiedza, Warszawa, 1973, s. 208-14. F. Znaniecki, Współczesne narody, tłum. Z. Dulczewski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1990, s. 30-34, 39-46.

11 St. Starzyński, Analiza Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 23 kwietnia 1935: Rocznik Prawniczy Wileński, Rok VIII, Wilno, 1936, s. 7.

12 Zob. Projekty konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wydawnictwo Kancelarii Cywilnej Naczelnika Państwa, Warszawa, 1920.
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rozszerzony o inne grupy), równocześnie był połączony wspólną kulturą polityczną i poczuciem wspólnej 
tożsamości13. Nieliczne projekty, jak projekt PPS, ZL-N czy St. Hłaski i J. Polaka, dostrzegały problem, 
rozdzielając pojęcia „narodu” i ogółu obywateli (choć nie zawsze w konsekwentnym nazewnictwie)14. 
Kluczowe sformułowanie art. 2 Konstytucji Marcowej: „Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej 
należy do Narodu…” pochodzi z projektu „Ankiety”, powstałego z wykorzystaniem projektu roboczego 
opartego na rozwiązaniach francuskich15. Sformułowanie to wprowadzono ze względów politycznych. 
St. Estreicher widzi w nim głos w debacie politycznej czasu, w jakim opracowano ów pierwotny projekt, 
to jest: ustanowienia w „Małej Konstytucji” z 1919 r. suwerenności Sejmu Ustawodawczego. Już wtedy 
ujawniły się patologie tzw. „sejmowładztwa” i późniejszy art. 2 Konstytucji Marcowej sformułowano 
w kontrze do suwerenności sejmu16. „Oględne sformułowanie, że władza »pochodzi od ludu« albo »w gruncie 
rzeczy spoczywa w ludzie« nie wydawało im się politycznie dość silnym, dlatego przyjęli wyrażenie teoretycznie 
niepoprawne, odpowiadające ideałowi Rousseau’a o bezpośrednich rządach ludu”17. Od strony teoretycznej, 
wprowadzało to zamieszanie przede wszystkim co do prawnej konstrukcji państwa i władzy18. 
W tym, co dotyczy narodu, ma on być wprawdzie bytem odrębnym od państwa, jednak art. 2 zd. 2 
mówi o urządzeniu organizacyjnym państwa jako „organach narodu”. Jak wiadomo, nie ma w prawie 
organów bez ich prawnego „ciała” – osoby prawnej. Powstawało zatem pytanie czy „Narodem” z art. 
2 Konstytucji Marcowej jest „żywy” zbiór obywateli czy tylko osoba prawna, w jaką sformalizowany 
jest ten zbiór (państwo)19? Na to nakładał się drugi, właściwy naszym rozważaniom problem z pojęciem 
narodu, najpełniej widoczny w tekście wstępu do konstytucji. Jako nadającego konstytucję, wymienia 
on Naród Polski na Sejmie Ustawodawczym. Z jednej strony przyjęto typową dla francuskiego nation 
fikcję, że „Sejm, a Naród to jedno”20. „Naród Polski” został jednak umieszczony w kontekście, który nie 
pozostawia wątpliwości, że mowa o historycznym narodzie polskim, a nie o ogóle ludności państwa. To 
zaś, jak wskazuje M. Szerer, prowadzi do wniosku, że Konstytucja Marcowa została wobec mniejszości 
narodowych (czyli: ok. 1/3 ludności) oktrojowana. W przeciwnym razie, należy przynajmniej odseparować 
wstęp do konstytucji od całej reszty aktu21. Także inni autorzy próbowali odebrać wstępowi znaczenie 
prawne tam, gdzie występował problem. M. Rostworowski mówi o oznaczeniu we wstępie: „uczuć 
prawodawcy” i jego zamierzeń22. St. Estreicher widzi w tym określeniu narodu: „fikcję użytą tylko raz i to 
w czysto retorycznej harendze”23. Jednak same przepisy Konstytucji Marcowej nie są w tym względzie 

13 Należy uzupełnić, że współczesne pojęcie narodu dopiero się wówczas kształtowało. J. Siemieński, Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej. Wykład syntetyczny, wyd. 3, Książnica 
Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów-Warszawa, 192l, s. 30-32, 40, 48-49.

14 Projekty konstytucji…, s. 48, 65, 171-72.

15 Tj. rządowej komisji eksperckiej „Ankiety ws. projektu konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, w składzie m.in. M. Bobrzyński, Z. Cybichowski, St. Starzyński. Zob. M. 
Bobrzyński, Wskrzeszenie państwa polskiego : szkic historyczny. T. 2, 1918-1923, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków, 1925, s. 104-05. Z. Cybichowski, Polskie prawo 
państwowe na tle uwag z dziedziny nauki o państwie i porównawczego prawa państwowego, wyd. 2, Wydawnictwo Seminarium Prawa Publicznego Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa, 1933, t. II, s. 32-34, 37-38. St. Starzyński, Konstytucja państwa polskiego, Towarzystwo Naukowe we Lwowie, Lwów, 1921, s. 2.

16 Motywy te potwierdza przewodniczący „Ankiety”, M. Bobrzyński. St. Estreicher, op. cit., s. 38-39. Por. M. Bobrzyński, op. cit., s. 217-18. Wł. L. Jaworski, Uwagi prawnicze 
o projekcie konstytucji, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków, 1921, s. 4.

17 St. Estreicher, op. cit., s. 40.

18 Por. Ibidem, s. 37, 40-42, 44

19 Jest to odbicie paradoksów, z jakimi mierzyła się nauka francuska, próbując przystosować do zbiorowości konstrukcje przewidziane dla jednej osoby fizycznej – 
monarchy (suwerenność). St. Estreicher, op. cit., s. 44. Wł. L. Jaworski, op. cit., s. 3-4. St. Starzyński, Konstytucja…, s. 4-5. Szerzej zob. moje uwagi w: J. Pliszka, Pojęcie państwa 
w polskiej nauce prawa konstytucyjnego: 1918-2018 na tle niemieckiej i francuskiej teorii państwa, WPiA UW, 2021, https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/3969/
Pliszka_J_doktorat_oficj_2str.pdf?sequence=1 (dost. 11.11.2022), s. 44-51, 82-88 i powołana tam literatura.

20 M. Rostworowski, w: Nasza konstytucja…, s. 2.

21 M. Szerer, Pojęcie narodu w Konstytucji z 17 marca, w: Ankieta o konstytucji z 17 marca 1921, red. Wł. L. Jaworski, wyd. 2, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 2014, s. 
66-67.

22 M. Rostworowski, w: Nasza konstytucja…, s. 2.

23 St. Estreicher, op. cit., s. 42.



5 Pojęcie narodu w Konstytucji RP z 1997 r. – wybrane aspekty w ujęciu porównawczym
dr Jędrzej Pliszka

konsekwentne. M. Szerer zwraca uwagę na paradoks wynikający z art. 109 Konstytucji Marcowej (status 
mniejszości narodowych), który mówi o prawie „zachowania swej narodowości i pielęgnowania swojej 
mowy i właściwości narodowych”. Jeżeli „Narodem” konsekwentnie miałby być ogół obywateli państwa, 
to pojęcie mniejszości narodowej traci sens. „Nie potrzebuje zabezpieczenia, kto ma władzę zwierzchnią”24. 
Jednak jest to przepis zredagowany niezależnie, bo na wzór analogicznych postanowień tzw. Małego 
Traktatu Wersalskiego, i podyktowany zobowiązaniami międzynarodowymi25. Art. 114 dotyczący 
stosunków Kościół-państwo stanowi o: „religii przeważającej większości narodu”, art. 99 ak. 2 w kontekście 
obrotu ziemią mówi o ziemi jako „jednym z najważniejszych czynników bytu Narodu i Państwa”, z kolei 
rota przysięgi prezydenta według art. 54, tak jak wstęp do konstytucji, mówi o ślubowaniu „Narodowi 
Polskiemu”26. Jak widać, nie było możliwe rozstrzygnięcie problemu na poziomie językowym, poprzez 
oddzielenie „Narodu” od „narodowości”, „narodu” czy „Narodu Polskiego”27. Rozwikłania tych sprzeczności 
podjął się W. Komarnicki, jednak jego wywód de facto potwierdza ich istnienie28. Wywodzi on wpierw, 
że: konstytucja ustala nowe znaczenie narodu w sensie państwowym, w odróżnieniu od narodu w sensie 
etnograficznym”, to jest: odróżnia naród od narodowości. Jednak stwierdzając, że Polska jest państwem 
narodowym [nationalstaat], a nie narodowościowym [nationalitënstaat] objaśnia to jako istnienie: „tylko 
jednego narodu w znaczeniu politycznym”29. Rozwijając tę myśl, pisze, że: „Twórcą państwa i jego ustroju 
jest naród polski, co wyraźnie stwierdza wstęp do konstytucji”. W sformułowaniach wstępu: „stwierdza się 
ciągłość tradycji i aspiracji narodu polskiego, a zatem moment stanowiący o istnieniu narodu, jego zasadniczy 
konstytutywny element. Państwo Polskie jest tworem narodowym, ma jednolite oblicze polityczne, co nie 
przesądza istnienia szerokich praw elementów etnicznie od niego różnych”30.Komarnicki, wbrew własnym 
twierdzeniom o narodzie jako pojęciu: „na oznaczenie elementu ludnościowego w pojęciu państwa”, staje 
na stanowisku narodu jako formacji społecznej. Co więcej, odwołuje się do prac ewidentnie stojących na 
stanowisku narodu jako związku psychiczno-historycznego31. Wywód ten, cytowany we współczesnej 
literaturze, stanowi bardziej wyraz własnych poglądów politycznych niż odniesienie do wykluczających się 
sformułowań32. Należy więc odnotować, że wobec relacji państwo-naród-ogół obywateli postanowienia 
Konstytucji Marcowej mają charakter przypadkowy i nie odpowiadają zasadom poprawnej legislacji. 

24 M. Szerer, op. cit., s. 68.

25 Przy czym postanowienia „Małego Traktatu Wersalskiego” mówią o: „minorités ethniques de religion ou de langue”/”racial, religious or linguistic minorities”. Zob. Projekty 
konstytucji…, s. 166-68. M. Bobrzyński, op. cit., s. 238. Z. Cybichowski, op. cit., t. II, s. 46. St. Starzyński, Konstytucja…, s. 46-47. Por. Art. 8-10 Traktatu między Głównemi 
Mocarstwami sprzymierzonemi i stowarzyszonemi a Polską, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r. (Dz. U. 1920 Nr 110 poz. 728).

26 Por. M. Szerer, op. cit., s. 71-73.

27 Tak W. Komarnicki, Polskie prawo polityczne. Geneza i system, wyd. 2, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 2008, s. 215-16. Por. M. Szerer, op. cit., s. 68-69.

28 Za: W. Komarnicki, Polskie…, s. 215-16.

29 Inaczej, odwołujący się do tych samych pojęć z nauki niemieckiej, Z. Cybichowski. Stwierdza on, że Polska jest państwem narodowym, a nie narodowościowym, ale: 
„Przez państwo narodowościowe rozumiemy państwo, którego ludność składa się z narodowości równouprawnionych”, a: „Państwo narodowe może obejmować jeden naród tylko lub 
jeden naród i mniejszości narodowościowe, które łącznie mogą stanowić nawet większość”. Przy czym: „przez naród rozumiemy gromadę posiadającą wspólny język i świadomośc 
jedności”. Z. Cybichowski, op. cit., t. I, s. 71, 79-80. Podobnie M. Szerer, op. cit., s. 65-66.

30 W. Komarnicki, Polskie…, s. 215.

31 Ibidem, s. 216. Por. E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation?, Conférence en Sorbonne, 11 mars 1882, cz. III.

32 Por. W. Komarnicki, O Konstytucję narodową. Stanowisko Stronnictwa Narodowego w sprawie rewizji konstytucji oraz projektu rewizji złożonego przez Klub Narodowy w Komisji 
Konstytucyjnej Sejmu, w: Wacław Komarnicki o ustroju państwa i konstytucji, red. St. Kilian, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 2000, s. 104.
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Naród w Konstytucji Kwietniowej

Problem z pojęciem narodu próbowano rozwiązać w Konstytucji Kwietniowej. Paradoksy związane 
z suwerennością narodu (politycznego) przecięto, rezygnując z klasycznych pojęć: suwerenności i praw 
podmiotowych. Zamiast nich, wzorem L. Duguit, konstrukcję praw publicznych oparto na koncepcji 
obowiązku społecznego. W myśl koncepcji Duguit, ludzie z natury żyją w społeczeństwie, połączeni 
więzami współzależności przez podobieństwo celów lub wymianę usług. Zasadą życia społecznego 
jest niezakłócanie i rozwijanie tych więzi. Wszelkie prawa są pochodną tej jednej zasady (discipline 
sociale): i tak, „prawo” władzy nie jest uprawnieniem, ale obowiązkiem rządzących urzeczywistniania 
wspomnianej reguły w sposób właściwy ich konkretnej sytuacji, tj. wynikający z korzystniejszej pozycji 
społecznej33. W ujęciu Konstytucji Kwietniowej, odpowiednikiem suwerenności jest właściwe rządzącym 
zadanie (obowiązek) koordynowania współdziałania obywateli w służbie społecznej, czego pochodną 
są obowiązki obywateli-uczestników przedsięwzięcia. Funkcję zwierzchnictwa ogółu obywateli spełnia 
władza jako relacja inicjatywy i jej społecznej aprobaty, pozostająca w sferze faktów34. Problem relacji 
ogół obywateli-naród miała rozwiązać dekonstytucjonalizacja pojęcia narodu i przeniesienie możliwie 
wszystkich elementów „tożsamościowych” na państwo, to jest: zorganizowane współdziałanie obywateli 
w solidarnej współpracy na rzecz dobra powszechnego35. Motywem tego rozwiązania była potrzeba 
znalezienia identyfikacji z państwem polskim dla ok. 1/3 ludności państwa spoza narodu polskiego36. 
W ujęciu głównego ideologa i komentatora Konstytucji Kwietniowej, naród jest grupą niezorganizowaną 
znajdującą się w stałym oddziaływaniu z państwem i z jego społeczną podstawą: czynnym zespoleniem 
obywatelskim (wspólnotą obywateli). I tak, współpraca obywateli w państwie może stworzyć z nich 
naród lub wzmacniać już istniejące więzi narodowe, a więź narodowa może wzmacniać identyfikację 
z państwem albo ciążyć ku stworzeniu odrębnego zrzeszenia państwowego37. Próba konstytucji z 1935 r. 
jest spójniejsza konstrukcyjnie. Zdecydowano się na jedno pojęcie: ogółu obywateli, nie zamykając oczu 
na to, że nie stanowią oderwanego od siebie zbioru ludzi o jednej cesze (przynależności państwowej). 
Usunięto zatem problematyczne konsekwencje przyjęcia rozwiązań francuskich, a jednocześnie uniknięto 
pułapki „oktrojowania” konstytucji wobec znacznej części społeczeństwa. Z formalnego punktu widzenia, 
stanowisko o tożsamości państwowej (wspólnoty obywateli), w miejsce narodowej, daje się utrzymać, 
jeżeli przyjąć ciągłość państwa polskiego między 1795, a 1918 rokiem38. W. Komarnicki zwraca uwagę, 
że rozdział narodu od ogółu obywateli nie jest konsekwentny: art. 1 Konstytucji Kwietniowej nawiązuje 
do odzyskania niepodległości i stanowi, że państwo ma być przekazywane w spadku dziejowym 

33 L. Duguit, Manuel de droit constitutionnel, wyd. 4, Anciennes Maisons Thorin et Fontemoing, Paryż, 1923, s. 12-14. Por A. Deryng, w: Rocznik Polskiego Instytutu Prawa 
Publicznego, red. A, Peretiatkowicz, t. II, Poznań, 1938-39, s. 108-09. W. Makowski, Naukao państwie. Część pierwsza. Teoria państwa, wyd. 2, Wydawnictwo Sejmowe, 
Warszawa, 2014, s. 94-95, 132, 153-54, 158-60. W. Makowski, Państwo społeczne, Biblioteka Drogi, Warszawa, 1936, s. 54-55, 109, 122-23.

34 Szersze omówienie tego ujęcia wykracza poza ramy niniejszego szkicu. W. Makowski, Nauka…, s. 157-58, 164, 219. W. Makowski, Państwo…, s. 85-87. Por. moje uwagi 
w: J. Pliszka, Pojęcie…, 130-41.

35 Dobrem powszechnym według Konstytucji Kwietniowej są: „warunki, w których twórczość jednostki mogłaby osiągnąć największą wydajność, a życie społeczne znaleźć 
możliwość swobodnego rozwoju”. W. Makowski, Nauka…, s. 60, 116, 218-19. 

36 St. Car, w: Stanisław Car. Polska koncepcja autorytaryzmu, red. J. Majchrowski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 1996, s. 163, 185.

37 W. Makowski, Nauka…, s. 144-45. W. Makowski, Państwo…, s. 19.

38 Po 1918 r. było to stanowisko systemowo dominujące. Zob.K. Grzybowski, Zasady Konstytucji Kwietniowej. Komentarz prawniczy do I części ustawy konstytucyjnej, 
Gebethner i Wolff, Kraków, 1937, s. 24. St. Hubert, op. cit., s. 222-24, 281.
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z pokolenia na pokolenie39. Powstaje sprzeczność: teoretycznie to pozakonstytucyjny naród miał 
stanowić wspólnotę historyczną, a zespolenie obywatelskie wspólnotę aktualnych członków państwa. 
Pod tym względem próba Konstytucji Kwietniowej kończy się tak samo jak próba Konstytucji Marcowej. 
Kluczowe jest postanowienie art. 7 ust. 1, który uzależnia wpływ na działania państwa od zasług na 
rzecz dobra powszechnego w tym zrzeszeniu. Jeżeli wyznacznikiem przynależności do państwa jest 
identyfikacja z polską tradycją państwową (czyli: z narodem polskim), oznacza to wyłączenie ze wspólnoty 
obywateli członków innych narodów (1/3 społeczeństwa), a to przeczy założeniom twórców Konstytucji 
Kwietniowej40. Można mówić o pozakonstytucyjnym założeniu historyczno-narodowej, indywidualnej 
charakterystyki państwa. St. Car i W. Makowski, komentując podstawowe pojęcia i konstrukcje Konstytucji 
Kwietniowej, czynią to na tle historycznego kontekstu istnienia i odtworzenia państwa polskiego. Z drugiej 
strony, nie odnoszą tych motywów do konkretnych postanowień konstytucji41. 

Naród w konstytucji z 1997 r.

W procesie powstawania współczesnego państwa polskiego, pojęcie narodu wprowadzono do zasad 
naczelnych konstytucji Nowelą Grudniową z 29 grudnia 1989 r. Zasadę zwierzchnictwa narodu przyjęto 
na wzór art. 2 zd. 1 konstytucji z 1921 r42. Jak relacjonuje St. Rogowski, uczestniczący w opracowaniu 
noweli, przepis ten (jako art. 2) przyjęto bez dyskusji43. Zważywszy na improwizowany charakter prac, 
uregulowanie z 1989 r. wydaje się optymalne wobec ówczesnych możliwości. W konstytucji z 1997 r. 
powtórzono tę formułę (art. 4 KRP) w redakcji identycznej z art. 2 zd. 1 Konstytucji Marcowej. Jak pisze 
K. Działocha: „W KKZN [Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego] istota formuły nie wzbudzała 
żadnych wątpliwości”44. Przepis ten uzupełniają inne postanowienia, które łącznie wyznaczają relację 
naród-ogół obywateli-państwo. Poza art. 4, zrąb tych regulacji tworzą: preambuła, art. 1 (zasada dobra 
wspólnego), art. 5 i art 6 (cele państwa). Pomocniczo, można wskazać na art. 19 mówiący o weteranach 
walk o niepodległość, art. 35 (prawa mniejszości narodowych), art. 104 (zasada mandatu wolnego) i art. 
127 (wybór prezydenta). Całość uregulowań podobna jest rozwiązaniu konstytucji z 1921 r. Art. 4 KRP, 
w związku z określeniem preambuły „Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej”, powołuje 
się jako przesądzający o ujęciu tzw. narodu politycznego (ogół obywateli)45. Towarzyszy temu szereg 

39 Natomiast uwagi Komarnickiego o rezygnacji z oparcia państwa o: „współczesną zasadę narodową” należy odrzucić jako niespójne. Komarnicki najpierw zarzuca 
Konstytucji Kwietniowej rezygnację z pojęcia narodu politycznego, by stwierdzić, że wychodzi dokładnie z tego pojęcia, kosztem narodu socjologicznego. Wskazuje brak 
uznania: „dominującego stanowiska narodu w państwie”. Tutaj jednak, podobnie do uwag odn. Konstytucji Marcowej, ma na myśli już nie ogół obywateli, ale historyczny naród 
polski. Nie daje się utrzymać odniesienie do nadrzędnego stanowiska narodu (polskiego) w Konstytucji 3 Maja i Konstytucji Marcowej, których żadne postanowienie takiego 
statusu nie przewiduje. Prawidłowo ujmuje te kwestie St. Starzyński, mówiąc o: „aluzji do »narodu« [polskiego]” w art. 1 Konstytucji Kwietniowej i nadrzędnym stanowisku 
prezydenta w państwie kosztem ogółu obywateli, (tj. tzw. narodu państwowego). Nadto, trzeba zawsze pamiętać o konstrukcji władzy i państwa w konstytucji z 1935 r., która 
jest inna od klasycznej suwerennościowej (por. wyżej), co częściowo znosi powyższe zarzuty. Powoływanie się na opinię Komarnickiego we współczesnej literaturze należy 
uznać za powielanie błędów merytorycznych o daleko idących konsekwencjach. W. Komarnicki, Uwagi prawnicze o projekcie nowej konstytucji polskiej: Rocznik Prawniczy 
Wileński, Rok VII, Wilno, 1935, s. 225-26. Por. M. Piechowiak, Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Trybunał Konstytucyjny, Warszawa, 2012, s. 
170-71. St. Starzyński, Analiza…, s. 6-9. St. Starzyński, Rozważania konstytucyjne: Głos Prawa, Rok XI, Nr 4-5, kwiecień-maj 1934, s. 4.

40 Por. uwagę W. Makowskiego o obywatelstwie jako formalnym wyrazie udziału w zrzeszeniu państwowym (tj. wspólnym działaniu na rzecz dobra powszechnego). Dla 
konstytucji z 1997 r. przed podobnym problemem identyfikacji z dobrem wspólnym stanął M. Piechowiak. W. Makowski, Nauka…, s. 146. Por. M. Piechowiak, op. cit., s. 273.

41 St. Car, op. cit., s. 163, 175. W. Makowski, Państwo…, s. 109-24.

42 Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. 1989 Nr 75 poz. 444): „W Rzeczypospolitej Polskiej władza 
zwierzchnia należy do Narodu”.

43 St. Rogowski, Nowela konstytucyjna z 29 grudnia 1989 roku: Acta Universitatis Wratislaviensis No 3063. Prawo CCCV, Wrocław, 2008, s. 318. Por. K. Działocha, 
Komentarz do art. 4, uw. 8, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, M. Zubik, wyd. 2, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 2016, t. I. 

44 K. Działocha, Komentarz do art. 4, uw. 8, w: Konstytucja…, t. I.

45 K. Działocha, Komentarz do art. 4, uw. 10, w: Konstytucja…, t. I.
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przepisów takich jak art. 104 KRP („Posłowie są przedstawicielami Narodu”) czy art. 172 („Prezydent 
wybierany jest przez Naród”). Podobnie jak dla Konstytucji Marcowej, przeciwstawia się ogół obywateli 
narodowi polskiemu „w sensie etnicznym”46. Tak jak dla Konstytucji Marcowej, ujęcie to trudno pogodzić 
z jednoznacznym kontekstem czasu i miejsca, jaki powołują inne przepisy. Obok „Narodu Polskiego 
– wszystkich obywateli Rzeczypospolitej”, preambuła mówi o: „chrześcijańskim dziedzictwie Narodu (!)”, 
wdzięczności przodkom, walce o niepodległość, „ponad tysiącletnim dorobku” czy „odzyskaniu możliwości 
[…] stanowienia o swoim losie”. Art. 5 wskazuje jako cel państwa: „strzeżenie dziedzictwa narodowego”, 
a art. 6 uzupełnia go zadaniem zapewniania dostępu do: „dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu 
polskiego (!), jego trwania i rozwoju” oraz pomocy „Polakom zamieszkałym za granicą” w zachowaniu 
związków z „narodowym dziedzictwem kulturalnym”47. Równolegle do pojęcia narodu politycznego, L. 
Garlicki dodaje, że: „Trafnie wskazuje się, że »powyższe rozumienie pojęcia «naród polski» byłoby niepełne 
[...]«”, a ustrojodawca traktuje naród polski jako: „trwającą przez pokolenia wspólnotę związaną wielorakimi 
więzami – m.in. krwi, języka, kultury, religii”48. W kontekście „złączenia więzami wspólnoty z naszymi 
rodakami rozsianymi po świecie wskazuje, że: „pojmowanie narodu wykracza poza aktualną sumę obywateli 
RP”, obejmując Polaków-obywateli innych państw49. „Kontekst konstytucyjny” bycia weteranem walk 
o niepodległość w rozumieniu art. 19 KRP L. Garlicki wiąże ze: „zorientowaniem aksjologii wstępu do 
konstytucji”. Zakreśla go jako polski wysiłek zbrojny w czasie II Wojny Światowej, Powstania Śląskie, wojnę 
1920 roku, I Wojnę Światową i podobne wydarzenia (w tym tzw. Poznański Czerwiec 1956 r.), przy czym: 
„kontekst ten pozwala na wskazanie takich kategorii »walk«, których na pewno nie można uznać za służących 
sprawie niepodległości”50. W odniesieniu do celów państwa z art. 5 KRP, P. Sarnecki zauważa, że cel 
strzeżenia niepodległości: „mocno współgra z historią Polski”, a cel strzeżenia terytorium państwa powiązany 
jest: „oczywiście z tragiczną sytuacją rozmaitych podziałów i zaborów terytorialnych w historii Polski bodajże 
nie występuje w żadnej innej konstytucji”51. Odnośnie celu strzeżenia dziedzictwa narodowego (art. 5 w zw. 
z art. 6 KRP), dziedzictwem tym są: „wszystkie czynniki natury materialnej i duchowej zaistniałe w historii 
państwa i społeczeństwa polskiego świadczące o jego tożsamości, równej pozycji wśród innych narodów, a także 
stanowiące zaczyn dalszego rozwoju”52. W końcu, podobnie jak dla Konstytucji Marcowej, pojawiają się 
głosy, by temu, co koliduje z pojęciem narodu politycznego nie przyznawać znaczenia prawnego, gdyż 
tylko ogół obywateli daje się jednoznacznie zdefiniować53. Podnosi się też, że konkretne prawa związane 
z identyfikacją narodową zawiera tylko art. 35 KRP, ustanawiający prawa mniejszości narodowych, stąd 
inne pojęcie narodu polskiego niż jako ogółu obywateli nie ma oparcia w Konstytucji54. Jakimś punktem 
odniesienia – jako wypowiedzi urzędowe – są stanowiska TK formułowane w związku z rozstrzyganymi 

46 Ibidem. J. Sobczak, Tożsamość narodowa jako zagadnienie konstytucyjne, w: Dookoła Wojtek. Księga pamiątkowa poświęcona dr. Arturowi Wojciechowi Preissnerowi, red. R. 
Balicki, M. Jabłoński, Wrocław, 2018, s. 166-68, 174.

47 W teorii państwa, nauka o celach państwa dotyczy potrzeb życia zbiorowego, jakie realizują się przez to zjawisko. Należy odróżnić je od funkcji państwa, to jest: 
konkretnych aktywności, jakie podejmuje (rozsądzanie sporów, itp.) oraz filozoficznego i politycznego uzasadnienia władzy. Wszystkie te elementy mogą być uwzględnione 
w regulacjach ustrojowych. L. Duguit, Manuel…, s. 10-14, 25-26. W. Makowski, Nauka…, s. 128, 165-68.

48 Za wyrokiem TK z dnia 21 września 2015 r. K 28/13. L. Garlicki, M. Derlatka, Komentarz do preambuły, uw. 9, w: Konstytucja…, t. I. 

49 Ibidem. Podobnie: P. Sarnecki, Komentarz do art. 6, uw. 6, w: Konstytucja…, t. I.

50 „[…] choć art. 19 nie mówi tego w sposób wyraźny, wydaje się, że wskazane w nim »walki o niepodległość« muszą być powiązane z niepodległością Polski. Tak zorientowana jest 
aksjologia wstępu do konstytucji i nie ma, moim zdaniem, podstaw, by art. 19 odnosić do uprawnień osób, które – choćby w najbardziej ofiarny sposób – walczyły o niepodległość 
innych państw czy narodów”. L. Garlicki, M. Derlatka, Komentarz do art. 19, uw. 6, w: Konstytucja…, t. I.

51 P. Sarnecki, Komentarz do art. 5, uw. 5 i 6, w: Konstytucja…, t. I.

52 P. Sarnecki, Komentarz do art. 5, uw. 10, Komentarz do art. 6, uw. 6, w: Konstytucja…, t. I.

53 W. Wołpiuk, Naród jako pojęcie konstytucyjne: Studia Iuridica Lublinensia, 2014, nr 22, s. 382-83.

54 Należy zauważyć, że TK wywiódł taką pozytywną regulację z art. 31 ust. 3 KRP w wyroku z dnia 21 września 2015 r. K 28/13 (zob. niżej). J. Sobczak, op. cit., s. 172-74. 
Por. L. Garlicki, Komentarz do preambuły, uw. 10, w: Konstytucja…, t. I.
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sprawami. W tym, co odnosi się do systemu rządów i w kontekście art. 4 KRP, TK stanął na stanowisku 
„Narodu” jako ogółu obywateli: „Trybunał Konstytucyjny w pełni podziela pogląd, że Konstytucja posługuje 
się pojęciem Narodu w sensie politycznym, a nie etnicznym i w rozumieniu norm konstytucyjnych, u podstaw 
których legło sformułowanie preambuły do Konstytucji stwierdzające „my, Naród polski – wszyscy obywatele 
Rzeczypospolitej”, pojęcie Naród określa wspólnotę, którą tworzą obywatele Rzeczypospolitej”55. W kontekście 
ochrony poszanowania narodu i państwa polskiego, jako ochrony porządku publicznego, TK połączył 
pojęcie narodu jako ogółu obywateli z – wyprowadzonym z art. 5, 6 i 35 KRP – pojęciem narodu polskiego 
jako „wspólnoty nie tyle etnicznej (w ścisłym znaczeniu „wspólnoty krwi”, co byłoby bezprzedmiotowe wobec 
migracji i mieszania się różnych narodowości zarówno w wielonarodowej I i II Rzeczypospolitej, jak i w wyniku 
wojen i przemarszów obcych armii), ile kulturowej. Tę zaś definiuje się jako trwającą przez pokolenia wspólnotę 
związaną wielorakimi więziami – między innymi krwi, języka, kultury, religii, w której w różnych okolicznościach 
i czasach poszczególne z tych więzi uznawane są za pierwszoplanowe”. Podobnie jak było to w doktrynie 
Konstytucji Marcowej, TK stosuje pomocniczą wykładnię językową, oddzielając pojęcie „Narodu Polskiego” 
jako ogółu obywateli od „narodu polskiego” jako narodu56. Podobnie jak dla Konstytucji Marcowej, 
jest to jednak trudne do utrzymania, gdyż literalny podział na „naród” i „Naród” nie ma dokładnego 
odzwierciedlenia w przepisach.

Kwestia relacji państwo-naród dyskutowana jest także w kontekście art. 1 KRP (zasada dobra wspólnego). 
Przepis ten formułuje założenie państwa jako zrzeszenia (zorganizowanej działalności) obywateli, które 
zabezpiecza i doskonali (służba społeczna) warunki życia społecznego, w jakich wszyscy jego członkowie 
i grupy, w jakich funkcjonują mogą łatwiej i pełniej się rozwijać (dobro wspólne)57. Państwu, jako organizacji 
współdziałania obywateli na rzecz dobra wspólnego, odpowiada zespolenie obywatelskie, to jest: grupa, 
którą łączy wspólne działanie w ramach państwa i wynikająca z niego więź psychiczna58. Uczestnictwo 
w państwie reguluje jedna cecha formalna: członkiem zrzeszenia jest ten, kto posiada status obywatela. 
„Stanowi ona warunek konieczny i wystarczający przynależności do wspólnoty narodowej [tj. państwowej 
– przyp. mój], a tym samym służący przeobrażeniu zbiorowości jednostek we wspólnotę”59. Założenie 
jednych praw i obowiązków obywateli bez względu na jakąkolwiek cechę, nawet wysiłku na rzecz dobra 
wspólnego, sugeruje, że także naród polski nie powinien mieć specjalnych względów w państwie60. 
Jednak podobnie jak dla Konstytucji Kwietniowej, powstał problem na ile, w realiach społeczeństwa 
i państwa polskiego, możliwa jest identyfikacja państwowa (obywatelska) bez odwołania do identyfikacji 
narodowej (z historycznym państwem polskim). Stanęła też kwestia wyjaśnienia odniesień historycznych 
rozsianych w preambule i przepisach Konstytucji względem zasady obywatelskiej równości. Problem ten 
rozpada się na dwa zagadnienia: relacji narodu do wspólnoty obywateli oraz tożsamości samej wspólnoty 
obywateli i ich państwa. Na zasadzie stricte formalistycznej, W. Wołpiuk wywodzi, że Konstytucja nie 
formułuje żadnych definicyjnych cech narodu polskiego. Tym samym, nie ma podstaw, by jakiejkolwiek 

55 Takie stanowisko było formułowane w odniesieniu do spraw związanych z członkostwem Polski w UE. Wyrok TK z dnia 31 maja 2004 r. K 15/04, cz. III, pkt 2. Podobnie: 
wyrok TK z dnia 12 stycznia 2005 r. K 24/04 cz. III, pkt 9.

56 Kontrola zgodności z art. 54 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 KRP przepisu art. 49 par. 1 Kodeksu Wykroczeń: kto „w miejscu publicznym demonstracyjnie okazuje 
lekceważenie Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom”... Wyrok TK z dnia 21 września 2015 r. K 28/13, cz. III, pkt 2.2.1. Definicja za: 
P. Winczorek, Nauka o państwie, Warszawa 2011, s. 114. 

57 Tam, gdzie mamy do czynienia ze zbieżnością konstrukcji, nazewnictwo według W. Makowskiego. M. Piechowiak, op. cit., s. 266. Por. W. Makowski, Nauka…, s. 32, 60, 
116, 218. Zob. moje uwagi w: J. Pliszka, O potrzebie badań nad pojmowaniem państwa w konstytucji z 1997 roku, w: Dookoła Wojtek…, s. 150-52. J. Pliszka, Pojęcie…, s. 183-86.

58 M. Piechowiak, op. cit., s. 273. W. Sokolewicz, M. Zubik, Komentarz do art. 1, uw. 6 i 30, w: Konstytucja…, t. I. Por. W. Makowski, Nauka…, s. 62-63, 149.

59 W. Sokolewicz, M. Zubik, Komentarz do art. 1, uw. 24, w: Konstytucja…, t. I.

60 Por. Ibidem, uw. 23 i 24. W. Wołpiuk, op. cit., s. 386-88.
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zbiorowości, o jakiej mowa w Konstytucji, przypisywać coś poza identyfikacją z istniejącym państwem 
na zasadzie obywatelstwa61. W. Sokolewicz i M. Zubik powołują się na jednoznaczne odniesienia 
historyczne w przepisach formułujących cele państwa (art. 5 i 6 KRP). Na tej podstawie stwierdzają, 
że: państwo polskie stanowiące dobro wspólne wszystkich obywateli (narodu w znaczeniu politycznym) może 
i powinno w myśl konstytucji realizować niektóre zadania na rzecz jego esencjalnej części, tj. Polaków (narodu 
w sensie etnicznym [tj. socjologicznym – przyp. mój]), o ile te zadania nie stoją w drastycznej sprzeczności 
z jego podstawową charakterystyką »państwa obywatelskiego«”62. Szersze uzasadnienie tego stanowiska, 
zbliżone do St. Cara i W. Makowskiego, formułuje M. Piechowiak. Nie ogranicza się jednak do opisu 
narodu (polskiego) jako grupy istniejącej równolegle do państwa. Idąc dalej niż autorzy Konstytucji 
Kwietniowej, wywodzi pośrednie umocowanie konstytucyjne tej grupy z tekstu preambuły („dobro 
wspólne – Polska” w odróżnieniu od „Rzeczypospolitej Polskiej” z art. 1 KRP). Obok państwa-dobra 
wspólnego, istnieje: „Polska jako dobro wspólne także wtedy, gdy nie ma ona formy państwa”. Gdy brak 
jest zrzeszenia państwowego, zastępuje go wspólnota narodowa, wobec której, jako dobra wspólnego, 
„można także sensownie mówić o prawach i powinnościach”63. W kwestii tożsamości państwa-zrzeszenia, za 
rozstrzygającą uznaje się nazwę państwa „Rzeczpospolita Polska” i nazwę r. I Konstytucji „Rzeczpospolita”. 
Jest to – szczególnie w kontekście określeń preambuły (I Rzeczpospolita, II Rzeczpospolita) – utrzymanie: 
„tradycyjnego określenia państwa polskiego”, a także konkretna deklaracja ideowa, że: „państwo jest zarazem 
wspólnotą obywateli, co oznacza odrzucenie przeciwstawienia społeczeństwa i państwa”64. A. Ławniczak 
i M. Masternak-Kubiak, odwołując się do deklaracji preambuły, zauważają, że: „[…]Rzeczpospolita nie jest 
u nas słowem nowym, lecz ma wielowiekową tradycję i dlatego właśnie zostało użyte przez ustrojodawcę dla 
podkreślenia tej tradycji, nigdy nie przerwanej. Zatem, bieżące wykonywanie władzy przez Naród – wspólnotę 
równoprawnych obywateli musi uwzględniać obowiązek zachowania tożsamości Rzeczypospolitej opartej na 
wspólnej historii i tradycji”65. M. Piechowiak zaznacza, że warunkiem by zrzeszenie państwowe działało 
jest możliwość porozumiewania się między ludźmi. Ponieważ oprócz języka, na możność i jakość 
porozumiewania wpływa wspólna historia, kultura i tradycja, to: „naród jako wspólnota historii, kultury 
i języka okazuje się być bardziej pierwotną podstawą państwa niż naród w sensie politycznym”. Porządek 
konstytucyjny, obok prostej komunikacji, wymaga jakichś wspólnych zasad i wartości jako: „określonej 
wspólnoty politycznej jako wspólnoty interpretacyjnej”66. 

Należy stwierdzić, że założenia obecnej Konstytucji co do relacji państwo-naród polski-ogół obywateli 
powielają założenia jednocześnie Konstytucji Marcowej i Konstytucji Kwietniowej. Zaskakuje brak 
wykorzystania doświadczeń ustrojowych. Art. 4 KRP i powiązany z nim zespół przepisów powielają błędy 
i braki konstytucji z 1921 r. Przemieszanie odniesień do narodu i ogółu obywateli w jednym pojęciu 
„narodu” doprowadziło do dość dokładnego powtórzenia ówczesnych dyskusji. Tak samo odwołanie 
do państwa jako zrzeszenia obywateli, przy tym zrzeszenia o wyraźnie określonej tożsamości, tworzy 
takie same paradoksy, jak było to w Konstytucji Kwietniowej. Dodatkowo, w braku jasnych założeń co 

61 W. Wołpiuk, op. cit., s. 386-87, 390-91.

62 W. Sokolewicz, M. Zubik, Komentarz do art. 1, uw. 24, w: Konstytucja…, t. I.

63 Przy czym mówiąc o prawach i obowiązkach należy zawsze pamiętać o różnicy koncepcji prawa: realistycznej u W. Makowskiego (oraz Konstytucji Kwietniowej) 
i zbliżonej do prawa naturalnego u M. Piechowiaka (oraz konstytucji z 1997 r.). M. Piechowiak, op. cit., s. 269-70. Por. W. Makowski, Nauka…, s. 48, 144-45.

64 L. Garlicki, M. Derlatka, Komentarz do preambuły, uw. 11; L. Garlicki, Komentarz do r. I, uw. 11, w: Konstytucja…, t. I.

65 A. Ławniczak, M. Masternak-Kubiak, Republikańska forma państwa w ujęciu Konstytucji RP: Państwo i Prawo, 1999, nr 8, s. 49.

66 M. Piechowiak, op. cit., s. 273. Podobnie o ładzie prawnym W. Makowski, Nauka…, s. 50-51, 56.
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Konstytucja uważa za państwo, współczesna doktryna nie jest w stanie oddzielić zagadnień władzy, istoty 
więzi państwowej (istota państwa) i społecznej podstawy państwa67. Jest to pochodna formułowania zasad 
naczelnych i podstawowych pojęć w perspektywie ideologicznej (aksjologia), bez odniesienia do realnych 
przedmiotów regulacji: państwa i jego instytucji68. W efekcie, na problemy występujące już w Konstytucji 
Kwietniowej nakłada się chaos pojęciowy związany z niedopowiedzeniami współczesnej ustawy 
zasadniczej. Naród rozpatrywany w powiązaniu z art. 1 KRP jest raz niedookreślonym bytem sprawującym 
władzę w niezupełnie sprecyzowany sposób, innym razem zespoleniem obywatelskim, ogółem życia 
społecznego w sferze publicznej (w kontekście społeczeństwa obywatelskiego), grupą etniczną czy 
w końcu narodem (polskim) we właściwym znaczeniu (jako wspólnota kultury, itp.). Większości problemów 
można było uniknąć, gdyby poszczególne postanowienia Konstytucji były redagowane bardziej uważnie. 
O tym, że było to możliwe świadczy szereg projektów z lat 1990-97, pochodzących z różnych obozów 
politycznych. Na uwagę zasługują tu m.in. projekty Komisji Konstytucyjnej Sejmu „Kontraktowego”, KPN, 
senacki, prezydencki czy NSZZ Solidarność69. Na tle innych propozycji szczególnie wyróżnia się projekt W. 
Szyszkowskiego i A. Mycielskiego, uczestnika dyskusji w nauce przedwojennej, który sporządzono z dużą 
starannością i z widocznym spożytkowaniem istniejącego dorobku70. 

Uwagi końcowe

We współczesnym porządku ustrojowym trzeba, mimo wszystkich braków, operować na konstytucji 
z 1997 r. jako na pozytywnym akcie prawnym. Odrębność pojęć i konstrukcji jest jednak obiektywnym 
faktem i nie zależy od konstytucyjnych sformułowań. Stąd nie można nie podjąć próby uporządkowania 
twierdzeń Konstytucji i odniesień doktryny co do narodu, narodu „politycznego”, państwa i społeczeństwa. 
Ze względu na dość dowolny dobór nazw przez ustrojodawcę, nie należy sugerować się tym jak nazywane 
są poszczególne odniesienia (naród, Naród, wszyscy obywatele, itp.), ale w jakim kontekście występują. 
Kluczowe znaczenie w prawnych założeniach dotyczących państwa (hipoteza norm ustrojowych, 
w odróżnieniu od dyspozycji: jakie być powinno) ma art. 1 KRP71. Państwo – w pewnym uproszczeniu 
– pojmowane jest jako zorganizowana działalność ludzi w służbie społecznej, to jest: zabezpieczaniu 
i doskonaleniu warunków życia społecznego, w których wszyscy jego członkowie i grupy, w jakich 
funkcjonują mogą łatwiej i pełniej się rozwijać (dobro wspólne)72. W ramach tak rozumianego państwa 
i w oparciu o nie (koordynacja celów działania ludzi) kształtuje się życie społeczne, jednak państwo nadaje 
mu kierunek i normuje jego warunki jedynie tam, gdzie jest to nie do uniknięcia ze względu na dobro 

67 Por. St. Gebethner, Rzeczpospolita w świetle postanowień rozdziału pierwszego Konstytucji z 1997 roku, w: Podstawowe pojęcia pierwszego rozdziału Konstytucji RP. Materiały 
Ogólnopolskiej Sesji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego (Wisła, 3-5 czerwca 1999 roku), red. E. Zwierzchowski, Katowice, 2000, s. 23-24. A. Ławniczak, M. Masternak-
Kubiak, op. cit., s. 50-52.

68 Por. St. Gebethner,, op. cit., s. 16-17.

69 Szerzej zob. Projekty konstytucji 1993-1997, t. I, red. R. Chruściak, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 1997. Projekty konstytucyjne 1989-1991, red. M. Kallas, 
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 1992.

70 „Art. 1: Państwo Polskie jest praworządną Rzecząpospolitą demokratyczną, będącą wspólnym dobrem całego społeczeństwa. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej należy 
do ogółu jej obywateli. Art. 2: Obywatele objawiają swą wolę za pośrednictwem wybieranych przedstawicieli lub przez referendum”. Projekt ten można określić jako oparty na 
schemacie Konstytucji Marcowej z wprowadzeniem wielu rozwiązań Konstytucji Kwietniowej oraz postulatów doktryny międzywojennej. Poza rotą przysięgi prezydenta 
zrezygnowano z pojęcia „narodu”, zastępując go bardziej jednoznacznymi sformułowaniami, w zależności od kontekstu. W preambule zrezygnowano z odniesienia do tego 
kto ustanowił konstytucję, co – w świetle doświadczeń konstytucji z 1921 i 1997 r. - należy uznać za dobry wybieg. Za: Projekty konstytucyjne...

71 W. Sokolewicz, M. Zubik, Komentarz do art. 1, uw. 3 i 31, w: Konstytucja…, t. I. 

72 K. Działocha, Komentarz do art. 82, uw. 4, w: Konstytucja…, t. II. M. Piechowiak, op. cit., s. 266, 268, 436. Por. W. Makowski, Nauka…, s. 60, 116, 218. 
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wspólne73. Tak rozumiane państwo należy odróżnić od procesów kierowania jego działaniami (władzy), 
w czym wszelkie działania należy wywodzić od decyzji ogółu obywateli, wyrażonej w formach prawnie 
przewidzianych (art. 4 ust. 1 i 2 KRP)74. Ujęcie art. 4 KRP trudno zastosować w oryginalnej formie (art. 2 zd. 
1 Konstytucji Marcowej), ponieważ: „państwo polskie traktowane jest jak wspólnota obywatelska, nie zaś jako 
zespół organów (instytucji) sprawujących władzę nad obywatelami”. Jest to wprost sprzeczne z klasycznymi 
ujęciami suwerenności narodu75. W ramach państwa-współdziałania równych sobie obywateli mieszczą 
się konstytucyjne zadania służby społecznej z art. 5 i 6 KRP (cele państwa), w związku z rozstrzygnięciami 
ideowymi preambuły. Jednym z nich jest zabezpieczanie i doskonalenie warunków rozwoju tego, co łączy 
w naród polski jego członków. 

W przyszłych pracach konstytucyjnych, o ile takie miałyby nastąpić, warto uwzględnić w zasadach 
naczelnych swoistą klauzulę narodową, porządkującą stosunek państwa do narodu polskiego. Sztucznym 
będzie rozpatrywanie tych dwóch zjawisk inaczej niż we wzajemnym powiązaniu, jakikolwiek byłby ład 
ustrojowy Rzeczypospolitej Polskiej.

73 W. Makowski, Państwo…, s. 120. M. Piechowiak, op. cit., s. 435-36. W. Sokolewicz, M. Zubik, Komentarz do art. 1, uw. 8 i 17, w: Konstytucja…, t. I. Na marginesie, 
należy dodać, że użycie określeń z konstytucji z 1935 r. jest tutaj intencjonalne. Pamiętając o różnicach w koncepcji prawa i relacji jednostka-społeczność (w tym zasada 
pomocniczości), podstawowe pojęcia Konstytucji Kwietniowej są dobrym podsumowaniem twierdzeń współczesnej doktryny. Szczegółowa ocena podobieństw i różnic 
wykracza poza zakres niniejszego opracowania. Należy jednak stwierdzić, że wobec oczywistych zbieżności obu ujęć i w braku źródłowego uzasadnienia najczęściej 
powoływanych poglądów (odwołania do innych opracowań oraz krytyki tego aktu, pozbawione szerszego kontekstu) – związek art. 1 KRP z instytucjami Konstytucji 
Kwietniowej (państwo społeczne) wymaga pogłębionej analizy. Przykładem zbieżności jest powtórzenie w uzasadnieniu koncepcji dobra wspólnego wg. A. Grześkowiak 
tekstu sprawozdania St. Cara ze stycznia 1934 r. St. Car, op. cit., s. 162. St. Gebethner, op. cit., s. 25-26. A. Ławniczak, M. Masternak-Kubiak, op. cit., s. 49. W. Sokolewicz, 
M. Zubik, Komentarz do art. 1, uw. 21, w: Konstytucja…, t. I. Projekty konstytucyjne…, s. 338-39. Szerzej zob. W. Makowski, Nauka…, s. 60, 62-63, 116. M. Piechowiak, op. 
cit., s. 266, 273, 438. Por. K. Grzybowski, op. cit., s. 38-40. W. Komarnicki, Ustrój państwowy Polski współczesnej. Geneza i system, Wilno, 1937, s. 184, 186-87. W. Makowski, 
Państwo społeczne, Biblioteka Drogi – tom 8, Warszawa, 1936, s. 41, 65, 73, 103, 109-10, 120-21. M. Piechowiak, op. cit., s. 166-72, 221, 261. W. Sokolewicz, M. Zubik, 
Komentarz do art. 1, uw. 6 i 13, w: Konstytucja…, t. I. 

74 Tzw. suwerenność „w” państwie w odróżnieniu od suwerenności państwa. Zob. moje uwagi w: J. Pliszka, Pojęcie…, s. 19. R. Carré de Malberg, op. cit., s. 86-87. St. 
Starzyński, Konstytucja…, s. 4-6. Por. K. Działocha, Komentarz do art. 4, uw. 20, w: Konstytucja…, t. I.

75 „Państwo jest osobowością prawną narodu: podmiotem i punktem oparcia władzy publicznej. Tym, co konstytuuje naród pod względem prawnym jest istnienie w społeczności 
ludzkiej władzy nadrzędnej nad wolą jednostek. Władza ta, która ze swej natury nie uznaje władzy wyższej lub równorzędnej w odniesieniu do stosunków, którymi rządzi, zwie się 
suwerennością” (tłum. własne). A. Esmein, op. cit., s. 1.



13 Pojęcie narodu w Konstytucji RP z 1997 r. – wybrane aspekty w ujęciu porównawczym
dr Jędrzej Pliszka


