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Konstytucjonalizm jawi się, podobnie jak rzeczywistość, której jest składnikiem, jako skomplikowane 
zjawisko, pojawiające się wskutek społecznego zapotrzebowania i zmieniające swój kształt wraz 
z przemianami sposobu życia ludzkości. Sensu largissimo konstytucjonalność towarzyszy jej od początków 
zorganizowanego bytowania rodzaju ludzkiego, bo przecież w materialnym rozumieniu terminu konstytucja 
jest w gruncie rzeczy tożsama z ustrojem politycznym, niezbędnym dla każdego ukonstytuowanego 
skupiska mężczyzn i kobiet, w którym muszą obowiązywać jakieś reguły, gdyż w przeciwnym przypadku 
jakiekolwiek publiczne współżycie byłoby niemożliwe. Ergo powstawanie pierwotnych wspólnot 
rodzaju ludzkiego, wynikające zarówno z chęci wzrostu bezpieczeństwa, jak i zwiększenia skuteczności 
gospodarowania wskutek synergii poczynań, nolens volens skutkuje wkroczeniem w okres, który 
możemy określić jako prakonstytucyjny, jeśli będziemy rozumieć konstytucję w jej formalnym ujęciu jako 
najważniejszy akt prawny, który powstał wskutek długotrwałego przekształcania prawnopolitycznego 
wymiaru zbiorowego bytowania, nieuchronnie naznaczonego paremią ubi societas, ibi ius.

Zwyczajowe prawo, silne swą niezmiennością, charakterystyczną dla wielu następujących po sobie 
i żyjących w ten sam sposób pokoleń, co jest czymś typowym w zbieracko-myśliwsko-rolniczej fazie 
ludzkich dziejów, stanowi podłoże, na którym powstaje i rozwija się ius scriptum. Prawo spisane pojawia 
się wraz z miejskością, spowodowaną rozwojem handlu i rzemiosła, skutkującym wzrostem dobrobytu 
i skomplikowaniem struktury społeczeństwa, co sprawiło, że pradawne przepisy w znaczącej części stały 
się przestarzałe. Wynalazek pisma sprawił, że można było odgórnie, w ramach realizowania rosnących 
kompetencji monarchicznie nacechowanych starożytnych państwowości, kreować nową nomokratyczność, 
opartą na założeniu słuszności i sprawiedliwości władczego rozstrzygnięcia, utrwalanego poprzez 
zapisy, demonstrujące urbi et orbi Jedynie Słuszną Wolę Prawodawczą, ujmującą przekształcające 
się skupisko poddanych Hammurabiego oraz jego odpowiedników w prawnopozytywne jurydyczne 
karby, niekwestionowalne zgodnie z dyrektywą dura lex, sed lex. Prakonstytucyjność przekształca się 
w prekonstytucyjność, czy też konstytucjonalizm sensu largo.

Przejawia się on w rosnącej skłonności do wkraczania namiętnie spisywanej jurydyczności w kolejne 
segmenty bytowania. W pierwszym rzędzie zjawisko to przejawia się jako ius civile, odnoszące się do 
prywatnej strony wspólnotowości, w którą państwo z lubością ingeruje, aby poskramiać wszelkiego rodzaju 
anarchiczne, niezgodne z lansowaną oficjalnie wizją propaństwowych poglądów i postępków, poczynania, 
rozbijające niezmiennie upragnioną, zarówno przed stuleciami, jak i w naszych czasach, Jedność Moralno-
Polityczną. Wyraża się ona w „zestrzeleniu myśli i duchów” wokół Centrum Władania, przybierającego, 
szczególnie w niegdysiejszych, przedrewolucyjnych warunkach, symplicystycznie monokratyczną postać, 
co ułatwia utożsamianie się podwładnych z jednoznacznie zarysowanym, łatwym do zidentyfikowania 
jedynowładcą.

Wraz z narastającą komplikacją, wskutek rozwoju sił wytwórczych, stosunków w podległej mu 
państwowości rodzi się pokusa prawnonormatywnego uregulowania wymykających się spod 
kontroli zjawisk, utrudniających jednoosobowe władztwo, ulegające rozmyciu wraz z pluralizacją 
wenątrzpaństwowej rzeczywistości, przejawiającą się w sporej mierze w rozwoju miejskości, alienującej 
się od „wsi spokojnych i wesołych”. Przytoczony niedawno Hammurabi próbował odpowiedzieć na to 
wyzwanie w prywatnoprawnej sferze, natomiast niezwykle bogate w najróżnorodniejsze fenomeny 
Średniowiecze przeniosło prawnopozytywną jurydyzację w obręb władania, podlegającego procesowi 
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dyferencjacji. Pojawia się wszak parlamentaryzm, ewidentnie funkcjonujący już w Królestwie 
Jerozolimskim, gdzie dochodzi do stworzenia „bliskowschodniej zapowiedzi Ameryki”, czyli nowej, 
oddalonej od Europy, państwowości, w której trzeba in cruda radice konstruować ekonomiczno-społeczno-
polityczną rzeczywistość, pozbawioną narastającej przez stulecia na północ od Morza Śródziemnego 
prawnozwyczajowej tradycji. Lewantyńscy konkwistadorzy nadają feudalizmowi nowy wymiar, 
wykorzystując wyjątkową okazję dla arystokratyzacji ustroju politycznego, idącej w parze z dostrzeżeniem 
znaczenia rosnącego w siłę mieszczaństwa. Bogobojny Gotfryd z Bouillonu, który stanął na czele pierwszej 
zamorskiej zinstytucjonalizowanej emanacji chrześcijaństwa, nie przejawiał autokratycznych skłonności, 
w związku z czym zaaprobował powstanie Assyzów Królestwa Jerozolimskiego1, będących sztandarową 
prekonstytucją. Potwierdza ona istnienie dwuizbowego zgromadzenia, mającego wraz z Głową Państwa 
współkonstytuować pionierski w owych czasach ustrój polityczny. Wiele wskazuje na to, że stał się on 
pierwowzorem angielskiego systemu władania, zapowiedzianego w przepisach Wielkiej Karty Swobód, 
znacznie bardziej znanej od bliskowschodniego pierwowzoru z powodu znaczenia Anglii i Wielkiej Brytanii 
w nowożytnych dziejach, tym niemniej wiadomo nie od dzisiaj, że ex Oriente lux, w związku z czym wypada 
uznać, że krucjatowy lewantyński eksperyment prawnopaństwowy miał spore znaczenie w rozwoju 
prekonstytucjonalizmu, który znalazł dla siebie korzystne warunki rozwoju za Kanałem La Manche, która 
to naturalna wodna przeszkoda z pewnością pomagała anglosaskim wyspiarzom w kultywowaniu ich 
prawnopaństwowego eksperymentu.

Pomimo tego, a może właśnie dlatego, że Albion zajmuje poczesne miejsce w rozwoju średniowieczno-
nowożytnej jurydyczności, nie wszedł on jednakowoż na drogę konstytucjonalizmu sensu stricto, 
rozumianego jako dążność do ustanowienia Najwyższego Prawa w postaci jednego dokumentu. Dokładniej 
rzecz ujmując wkroczył on na ten szlak wskutek stworzenia cromwellowskiego Instrumentu Rządzenia (The 
Instrument of Government)2, aby szybko z niego zejść, gdy przyszła Restauracja. Być może gdyby nie ona, to 
Republika Angielska stałaby się przykładem trwałej konstytucjonalizacji, ale sytuacja rozwinęła się inaczej, 
w związku z czym odtworzona monarchia powróciła do skłonności unikania tworzenia syntetyzujących, 
czy też ogarniających jakąś dziedzinę wspólnotowego życia aktów legislacyjnych. Uniknęła ona kodyfikacji, 
przygotowującej grunt pod tworzenie „Suprakodeksu”, za jaki można uznać spisaną w jednoaktowej postaci 
Konstytucję. 

Widocznie uznano, że próba jej zaimplementowania po śmierci Karola I nie była najszczęśliwszym 
pomysłem ze względu na skutek w postaci zbytniego usztywnienia nakładanego na społeczeństwo 
jurydycznego gorsetu. Sceptycznie nastawieni do teoretyzowania Wyspiarze woleli pozostać 
na przedkonstytucyjnym i przedkodeksowym etapie rozwoju, doceniając zalety takiego modelu, 

1  Assisses de Jérusalem, czyli Listy ze Świętego Grobu (Lettres de Saint Sépulcre) z 1100 r., Sbornik dokumientow po social’no-ekonomiczueskoj istorii Wizantii, Maskwa 1951, 
s. 198. Assyzy w swym pierwotnym znaczeniu były określeniem używanym wobec zbiorów sądowych orzeczeń w romańskiej sferze Europy. Podobnie jak w przypadku 
normatywnego osiągnięcia Hammurabiego widzimy zatem, czemu trudno się dziwić, że źródłem prawodawstwa jest jurysprudencja, odpowiadająca na prastarą ludzką 
potrzebę orzekania Sprawiedliwości, pozostającej z Prawem w odwiecznym sprzężeniu. Rozluźnianie tego związku powoduje potężne problemy, skutkujące dużymi 
społecznymi niepokojami, jak chociażby u schyłku Polski Ludowej. Przyjęcie przez rządząca partię nazwy Prawo i Sprawiedliwość niewątpliwie świadczy o tym, że jej 
przywódcy zdają sobie sprawę z pożądanego iunctim między tymi pojęciami.

2  Zob. Instrument of Government, https://www.britannica.com/event/Instrument-of-Government-England-1653, 7 XI 2022. Pojawienie się tego aktu prawnonormatywnego 
w angielskim prawnopolitycznym pejzażu było rezultatem wieloletniego trendu, skoro „z biegiem czasu i w miarę zmieniających się stosunków społeczno-gospodarczych 
interwencja prawa stanowionego stawała się coraz bardziej niezbędna, w stale rosnącym zakresie, zagrażając zwłaszcza wszechwładnemu znaczeniu common law. W okresie 
panowania dynastii Tudorów (1485-1603) wydano wiele aktów legislacyjnych regulujących nowe ostro występujące zagadnienia, zwłaszcza w zakresie prawa morskiego. 
Myślano nawet o recepcji prawa rzymskiego, czego raczej szczęśliwie uniknięto, oraz o powszechnej kodyfikacji, na którą było chyba za wcześnie. Wprawdzie te myśli 
i koncepcje nie zyskały uznania, jednakowoż ilość aktów legislacyjnych stale rosła, obejmując różne zagadnienia prawa karnego, procesowego, rodzinnego i rozwodowego, 
spadkowego, zobowiązaniowego, wynalazczego, autorskiego itd.”. S. Grzybowski, Dzieje prawa, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1981, s. 111. Oznacza to, że 
nad Tamizą wystąpiła, podobnie jak gdzie indziej, tendencja prawnopozytywnnej jurydyzacji rzeczywistości, ale, jak pokazały późniejsze dzieje, została ona utrzymana 
„w rozsądnych ramach”. 
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pozwalającego w bardziej spontaniczny sposób reagować na dokonujące się w ekonomicznej bazie 
przemiany niż wówczas, gdy ambitny kodeksodawca oraz ustrojodawca z zapałem godnym lepszej 
sprawy ochoczo ingeruje w rozwój sił produkcyjnych oraz będące jego pochodną, czy też związane z nim 
przemiany w społecznej sferze. Na północ od Kanału La Manche zwyciężyła prawodawcza ostrożność, 
co zapewne wynika z wolnościowej tradycji, sprawiającej, że albioński feudalizm był mniej rygorystyczny 
niż kontynentalny. Ten ostatni doprowadził ostatecznie do burzącego Ancien Régime wstrząsu 
w 1789 r., wywołanego przez radykalnych przedstawicieli trzeciego stanu, akcentujących sytuację 
prawnopolitycznej dyskryminacji, podczas gdy za Kanałem ustrojowe wstrząsy były mniej drastyczne 
i zakończyły się kompromisem w obrębie otwartej na plebejuszy politycznej elity, przypieczętowanym 
Wspaniałą Rewolucją, zapowiadającą ekspansję kapitalizmu i liberalnego ludowładztwa, dość swobodnie 
ekspandujących w obrębie pozbawionego przesadnej ilości prawnopolitycznych sztywników systemu. 

Podobny stan rzeczy istnieje również w Nowej Zelandii. Tamże zamiast jednego prawnopozytywnego 
Ανώτατος Νόμος obowiązuje kilkanaście aktów konstytucyjnych, powstałych na przestrzeni ponad 150 lat3 
i raczej nie zanosi się na to, aby w najbliższym czasie sytuacja uległa zmianie, ponieważ w położonym na 
antypodach dominium obowiązuje w rzeczonym zakresie tak sam sposób myślenia jak tam, skąd onegdaj 
przybyli białoskórzy osadnicy, aby zasiedlić Kraj Długiej Białej Chmury.

Pod wielkobrytańskim panowaniem znajdowała się też Ziemia Święta, ale w przypadku odtworzonej w tej 
części Lewantu po setkach lat izraelskiej państwowości nie ten czynnik ma decydujące znaczenie dla 
tkwienia Izraela w prekonstytucyjności. Istotniejsze jest stanowisko tradycjonalistycznych ugrupowań 
politycznych, nie pałających wielkim entuzjazmem dla „syjonistycznego tworu”, nie będącego wszak 
dziełem oczekiwanego wciąż Mesjasza, dla których ewentualne powstanie Ustawy Zasadniczej byłoby 
prowokacją wymierzoną w dogmat niepodważalnego panowania Tory, będącej wszak dla prawowiernych 
mozaistów „boskim prawem pozytywnym”4. Wg tego sposobu myślenia nie powinno się stwarzać 
dla niej konkurencji w postaci „jurydycznych wymysłów pysznych śmiertelników, ośmielających się 
rzucać wyzwanie mających sankcję Najwyższego przepisom”, zawartym nie gdzie indziej, jak w Starym 
Testamencie, traktowanym przez nieugiętych starozakonnych jako „dokument zawierający normatywne 
podstawy państwowości w jej zarówno królewskiej, jak i republikańskiej postaci”5, z czego wynika, że 
niezależnie od formy, jaką przybiera na aktualnym etapie jego dziejów żydowskie państwo, הרות jest 
Niezmiennym Jurydycznym Suwerenem, nie znoszącym żadnej konkurencji, pojawienie się której jest 
traktowane jako crimen laesae Maiestatis, będące ekstrapolacją popularnego wśród hebrajskich западников 
przekonania co do tego, że „przeminęła supremacja Prawa (objawionego) i jego przepisy karne i cywilne 
zastępowane są w coraz wyższym stopniu przez prawa wywodzące się z Zachodu”6. Tymczasem dla 
pozostających na fundamentalistycznych pozycjach Izraelczyków „w judaizmie nie ma innego prawa 
poza prawem boskim, które zawiera Tora (…) Prawo boskie, konkretyzowane w tradycji ustnej, wypełnia 
cały zakres możliwej regulacji prawnej, toteż nie ma miejsca zarówno dla prawa natury, jak i prawa 

3  Zob. Akty konstytucyjne Nowej Zelandii (wstęp A. Zięba), Warszawa 2018.

4  R.H. Cox, Hugo Grocjusz, w: L. Strauss / J. Cropsey (red.), Historia filozofii politycznej. Podręcznik, Warszawa 2010, s. 395.

5  A. Ławniczak, Geneza Konstytucji, Wrocław 2015. Takie podejście nie jest jakimś wyjątkowym, występującym jedynie u Hebrajczyków zjawiskiem, ponieważ ścisły związek 
teistyczności z prawnością jawi się jako typowe dla semickości zjawisko, skoro „u Feników (…) najwyższej czci doznawał Derketo jako bóg prawa, porządku, zwał się też 
Sydyk, Mesor, Doto, a jemu podobny babiloński Mylita”. Wojciech z Medyki, Pogląd rozwój wiedzy ludzkiej filozoficznej od pierwocia do czasów naszych, Przemyśl 1864, s. 20.  

6  K. Biskupski, Problemy ustrojoznawstwa, Toruń 1968, s. 48.
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stanowionego”7, mogącego być co najwyżej nad Jordanem przepisami wykonawczymi wobec zaleceń 
autorytetów w postaci uczonych w Piśmie, których rozstrzygnięcia „w porządku prawnym współczesnego 
państwa izraelskiego są (…) traktowane jako normy religijne usankcjonowane przez władzę państwową. 
Stanowią (…) rodzaj kierunkowych dyrektyw działalności prawotwórczej organów państwowych, w tym 
zwłaszcza działalności ustawodawczej”8. Ta ostatnia nie powinna zatem być pochodną ześwieczczonej, nie 
nasyconej rabinicznymi mądrościami Konstytucji, będącej wytworem innej niż starożydowska cywilizacji 
prawnej.        

Okazuje się zatem, że konstytucjonalizm rozumiany jako uwieńczenie prawnego systemu Najważniejszym 
Dokumentem nie jest sensu stricto ogólnoglobalnym zjawiskiem, ponieważ nie jest w stanie, przynajmniej 
póki co, opanować wszystkie państwowości. Co prawda zdecydowana większość spośród nich ulega jego 
urokowi, tym niemniej, quod erat demonstrandum, wciąż dają się zauważyć znaczące wyjątki, ex definitione 
relatywizujące dogmat niezbędności Konstytucji. Wychodzi na to, że nie potrafi się ona zagnieździć tam, 
gdzie ponad wszystko ceni się swoistość, traktowaną jako większa od obcych wymysłów wartość. Taki stan 
świadomości nakazuje z wielką ostrożnością podchodzić do wszelakich, również konstytucyjnoprawnych 
innowacji, ingerujących, niejednokrotnie gwałtownie, w rodzimy prawnopolityczny pejzaż. Nota bene 
istnienie rzeczonych odstępstw od wszechświatowej prawidłowości należy ocenić pozytywnie, gdyż 
rzucają one wyzwanie szkodliwemu totalizmowi. Nie jest on w stanie, jak się okazuje, przezwyciężyć 
silnych przekonań odnośnie szczególnej wartości własnych rozwiązań, których nie warto poświęcać na 
rzecz zdogmatyzowanego paradygmatu, opanowującego wskutek ideologicznej ofensywy najdalsze zakątki 
Ziemi.

Póki co nie zaliczają się do nich w.w. Zjednoczone Królestwo wraz z jego „cywilizacyjną odnogą na 
antypodach” w postaci Nowej Zelandii oraz „ostoja demokracji na Bliskim Wschodzie”, jak niejednokrotnie 
jest przedstawiany Izrael9. Nota bene nie tylko on, ale także dwa pozostałe przypadki „zatwardziałego 
antykonstytucjonalizmu” są prezentowane w Głównonurtowym Przekazie jako bastiony ludowładztwa, 
z czego wynikałoby, jeśli uznamy, że przekonanie to jest słuszne, iż można kultywować traktowany 
nagminnie w naszych czasach jako jedynie słuszny ustrój10 bez zauroczenia konstytucyjnością. Tym 
niemniej nie można przeoczyć jej popularności, co w naturalny sposób skłania do zastanowienia się nad 
jej popularnością w ogólnoziemskim wymiarze.   

Rzecz jasna nasuwającym się wytłumaczeniem tego fenomenu jest międzynarodowe znaczenie będących 
rozsadnikami konstytucjonalizmu sensu stricto Francji oraz USA, których przemożny wpływ sprawił, że 

7  R. Tokarczyk, Filozofia prawa, Lublin 2002, s. 153. 

8  A. Korybski, Judaistyczna kultura prawna, w: A. Korybski, L. Leszczyński, A. Pieniążek, Wstęp do prawoznawstwa, Lublin 2001, s. 74-75.

9  Właśnie te trzy kraje przedstawiane są w literaturze przedmiotu jako najważniejsze, czy też najbardziej charakterystyczne egzemplifikacje powstrzymywania się od 
sformalizowanej konstytucjonalizacji. Czytamy zatem, że: „w szeregu państw, na przykład w Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, Izraelu konstytucja nie jest skodyfikowana, co 
oznacza, że nie istnieje osobna książeczka z taką nazwą”. S. Minajew, Konstitucii mira, „Kommiersant’ Włast’” 12 VIII 2007, s. 8.

10  Potwierdzeniem tego dogmatu ma być powtarzana ad nauseam opinia brytyjskiego „grabarza Imperium”, uczynnie propagowana również na rodzimym gruncie np. w ten 
sposób: „Winston Churchill powiedział kiedyś żartobliwie, ale z dużą dozą słuszności, iż <demokracja jest najgorszą formą rządu, z wyjątkiem wszystkich znanych do tej pory 
ustrojów>. Czyli - nie będąc rozwiązaniem doskonałym - jest jednak najlepszym, jakim posługiwała się ludzkość w swej historii”. M. Bankowicz, Demokracja. Zasady, procedury, 
instytucje, Kraków 2006, s. 38. Na ten argument z autorytetu jak najbardziej można odpowiedzieć poprzez odwołanie się do antycznych klasyków, ujęte np. w ten sposób: 
„Platon twierdził, że demokracja oznacza rządy ciemnego tłumu, który nie kieruje się wiedzą niezbędną do tworzenia sprawnie funkcjonującego państwa lecz zmiennymi 
kaprysami. Arystoteles uważał demokrację za zwyrodniałą formę państwa przeciwstawną – politei – „rządom najlepszych obywateli ku ogólnemu pożytkowi”. Zarówno Platon 
jak i Arystoteles byli przeciwni oddaniu władzy w ręce obywateli (chociaż i tak wybranych jednak nie dysponujących fachową wiedzą i mądrością) ponieważ nieuchronnie 
prowadziło to w konsekwencji do upadku państwa”. M. Golonka, Demokracja jest wartością?, https://tymbark.in/demokracja-jest-wartoscia/, 16 XI 2022. Niby skąd wiadomo, 
że demokracja „jest jednak najlepszym, jakim posługiwała się ludzkość w swej historii” ustrojem? XX stulecie pokazało, że uludowienie państwowości doprowadziło do 
koszmaru I i II Wielkiej Wojny, w których masy plebejuszy ginęły w imię przewagi jednego ludowładczego państwa nad innym. Inaczej rzecz ujmując mamy zbyt krótki 
horyzont czasowy, aby jednoznacznie orzekać, że δημοκρατία jest „lekiem na całe zło”. Zbyt często zamiast niej najrozmaitsze społeczeństwa przybierały się w szatę innych 
ustrojów politycznych, aby móc uznać, że jest ona bezalternatywnym rozwiązaniem.
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w „owczym pędzie” ustawy zasadnicze w XIX i XX stuleciu rozmnożyły się na wszystkich kontynentach. 
Wynikałoby z tego, że ich pojawianie się w znajdujących się na rozmaitym poziomie ekonomiczno-
społecznego rozwoju monarchiach oraz republikach miało mechaniczny charakter, co oznacza, iż 
niekoniecznie są one organicznie związane z potrzebami danej państwowości, której władze decydują się 
na konstytucjonalizację swego prawnopolitycznego ustroju, ponieważ „tak wypada, bowiem nowoczesne 
państwo powinno mieć spisane Najwyższe Prawo”. Ponieważ zazwyczaj trudno jest sprzeciwić się 
jakiejkolwiek modzie, ergo również w tym przypadku dominujący trend rozprzestrzenił się niemalże 
wszędzie, co mogłoby skłaniać do zaakceptowania marksistowskiego przesłania odnośnie przechodzenia 
ilości w jakość, tym niemniej owa hipoteza bynajmniej nie jest oczywista.

Można się przecież obawiać nie bez racji, że „konstytucyjny zasiew” zaowocował w „dalekich, jedynie 
powierzchownie dotkniętych euroamerykańskim przesłaniem” krajach powstaniem formalnie 
ukonstytucyjnionych prawnopolitycznych reżimów, w których wynoszona na ołtarze (post)
oświeceniowego dogmatyzmu Konstytucja11 ma być talizmanem, czy też amuletem, zapewniającym 
błogostan i odrzucającym wszelkie złe spojrzenia i pomówienia. Jeśli uznamy, że taka diagnoza 
jest słuszna, to nieuchronnie dojdziemy do konkluzji, że zdecydowana większość „obdarzonego 
konstytucyjnym błogosławieństwem” Orbis Terrarum przyjmuje ów dar jako konieczny trybut wobec 
bezwzględnej (Po)Nowoczesności, oczekującej niecierpliwie nieustannych hołdów, jak najbardziej również 
w prawnopolitycznym aspekcie.

Wynikałoby z tego, że szeroko rozumiany konstytucjonalizm może zagnieździć się wszędzie, skoro 
znajdujące się na różnych etapach rozwoju i tkwiące w jak najbardziej odmiennych cywilizacjach 
kraje akceptują jego konieczność. Staje się on zatem jednym z „modnych i koniecznych zabobonów”, 
analizowanych wnikliwie np. przez Innocentego Bocheńskiego. Konstytucjonalność wdarła się 
w ekonomiczno-społeczno-polityczną rzeczywistość rozmaitych państw, nie powodując wszakże 
bynajmniej, podobnie jak zdogmatyzowane ludowładztwo i prawoczłowieczość, wzrost powszechnej 
szczęśliwości. Wydaje się, że taki stan rzeczy wynika z tego, iż północnoamerykańsko-europejski koncept 
narastającej, prawnopozytywnie rozumianej, jurydyzacji wewnątrzpaństwowych oraz międzypaństwowych 
stosunków nie za bardzo pasuje do mentalności zamieszkujących w innych częściach Globu ludów, 
zazwyczaj mniej rozwiniętych w techniczno-ekonomicznym wymiarze. Mają one swoje egzystencjalne 
problemy, niejednokrotnie skoncentrowane na fundamentalnym zagadnieniu przeżycia kolejnego sezonu, 
w związku z czym dość obojętnie traktują zabiegi swych elit, próbujących, także poprzez aplikowanie 
konstytucjonalizmu, upodobnić się do „bogatej Północy”12.  

Uznajemy zatem, że właśnie w tej części Ziemskiego Globu powstała, po czym szeroko rozkrzewiła 
się wąsko rozumiana konstytucjonalność, co trudno uznać za kompletny przypadek. Wynikła ona, 

11  O jej szczególnym znaczeniu w procesie anihilacji Starego Porządku całkiem wymownie świadczy następująca cytata: „Stworzenie świata w ciągu siedmiu dni jest 
zastąpione przez stworzenie francuskiej konstytucji”. A., Zwoliński, Religia masońska, Kraków 2014, s. 72. W takim ujęciu konstytucjonalizm objawia się jako swoisty 
NeoKreator oraz Mesjasz „uwolnionego od złowrogich przesądów Starych Czasów Rodzaju Ludzkiego”, który w „Przemożnym Blasku Nowego Prawa” odnajdzie ukradzioną 
przez reakcyjne reżimy Prymarną Szczęśliwość, zduszoną i zaprzepaszczoną wskutek straszliwych poczynań wielu pokoleń despotów, których samowola zostaje ostatecznie 
poskromiona wskutek tryumfu konstytucjonalizmu. Wydaje się, że tak zsyntetyzowany przesąd był osnową gorączkowej aktywności Jana Jakuba Rousseau i jego akolitów, 
który stworzyli doktrynalne podglebie Wielkiej (Anty)Francuskiej Rewolucji.   

12  Klasycznym przykładem takich posunięć jest przeniesiony z Albionu do jegoż afrykańskich posiadłości zwyczaj noszenia przez sędziów peruk, symbolizujących 
starodawność oraz arystokratyczną dostojność brytańskiej judykatury. Na północ od Kanału Angielskiego/La Manche takie nakrycia głowy są jak najbardziej pożądane, 
ponieważ ogrzewają nosicieli w chłodnym klimacie. W Afryce przybiera on znacznie cieplejszą postać, co niejednokrotnie skutkowało tym, że przywdziani w peruki sędziowie 
popadali w omdlenie z powodu przegrzania. 
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ujmując rzecz po (post)marksistowsku z rozwoju sił wytwórczych, co znalazło swe przełożenie na sferę 
nadbudowy. Nieco inaczej rzecz ujmując rosnące skomplikowanie gospodarki, wynikające z odchodzenia 
od prymitywnych sposobów wytwarzania PKB skłaniało rządzących do reakcji w postaci tworzenia takich 
norm jurydycznych, jakie odpowiadałyby osiągniętemu poziomowi dobrobytu. Narastająca najpierw 
w Mezopotamii, a następnie w Śródziemnomorzu, będącym wszak „płodnym podbrzuszem dynamicznej 
transalpejskiej Europy”, kodeksowość była ewidentną konsekwencją powstawania złożonych, coraz 
bardziej oddalających się od rudymentarnej prostoty społeczności, w których prastare prawa zwyczajowe 
przestały odpowiadać wymogom nowych czasów.

W sporej mierze wiązało się to, czy też wynikało z narastającej przewagi urbaniczności nad 
wioskowością13. W tym drugim paradygmacie życie toczy się leniwie w rytm powtarzających się pór roku, 
a starcy uświadamiają młodych, że nihil novi sub sole, co sprawia, że prastare prawa zwyczajowe, zgodne 
z teistyczno-naturalną jurydycznością, niezmiennie obowiązują14, bowiem nikt rozsądny nie dostrzega 
potrzeby ich modyfikacji. 

Inaczej jest wewnątrz otaczających zagęszczone ludzkie skupiska murów, kojarzonych zatem 
z miastowością15, utrzymującą się dzięki chroniącymi jej specyficzność obronnymi konstrukcjami, istnienie 
których pozwala na ochronę i rozwijanie szczególnego porządku prawnopolitycznego, co zauważył 
pochodzący jak najbardziej z miasta Heraklit z Efezu, gdy orzekł: „Lud musi walczyć o prawo jak o mury 
miasta”16. Ponieważ l’appetit vient en mangeant, wraz z rośnięciem i rozszerzaniem udoskonalanych 
obwałowań wzrastała skłonność do tworzenia coraz bardziej rozbudowanych legislacji, ewidentnie 
w narastający sposób powiązanych z miejskością.

Aby sobie uświadomić ten zacieśniający się związek wystarczy zwrócić uwagę na sekwencję, 
umieszczającą go w nieco szerszym ekonomiczno-społecznym kontekście poprzez przypomnienie 
trzech symbolicznych dla dziejów prawa na jego najwyższym szczeblu wydarzeń wraz z ich anturażem. 
Najpierw wskażemy na będące zapowiedzią późniejszych umów społecznych zawarcie Przymierza 
między Najwyższym a reprezentowanym przez Mojżesza Narodem Wybranym17, owocujące kluczowym 

13  Zjawisko to jest ściśle związane z początkami państwowości, bowiem „bardziej złożona cywilizacja powodowała przekształcenie się wsi w miasta, tych zaś w miasta-
państwa, które w nieustannych walkach stapiały się w większe jedności”. A.T. Olmstead, Dzieje imperium perskiego, Warszawa 1974, s. 26. Jak zwykle tego typu wyraziste 
stwierdzenie, czy też wizja, zachęca do kwestionowania poprzez wskazanie dość oczywistego odstępstwa od rzeczonej prawidłowości w postaci państwa koczowniczego, 
najbardziej znanego w wersji stworzonej przez Czyngis-chana. Broniąc miastowej genezy państwa wskażemy na konwencjonalne powiedzenie o wyjątku potwierdzającym 
regułę, przypomnimy nietrwałość stepowych potęg, pozbawionych ważnego elementu składowego klasycznej państwowości w postaci mniej więcej ustabilizowanego 
terytorium, a poza tym „ludy-pułki” tworzyły swoiste imperia, będące jakimiś suprapaństwowościami, nie będącymi zatem państwami sensu stricto.      

14  Wybitny niemiecki historiozof objaśnia, że „chłop jest wieczną istotą ludzką, niezależną od wszelkiej kultury”, co sprawia, że jest uzależniony od Natury. Jej niezmienność 
powoduje, że nie miejsca na żaden Postęp, co sprawia, że „historia powszechna jest historią miast”. O. Spengler, Zmierzch Zachodu. Zarys morfologii historii uniwersalnej, 
Warszawa 2001, s. 283. Można próbować relatywizować tę wypowiedź poprzez wskazanie, że w dziejach zdarzały się też chłopskie bunty w rodzaju powstania Pugaczowa, 
Rewolucji Chińskiej lub Rewolucji Kubańskiej, ale sporą rolę, szczególnie jeśli chodzi o inicjowanie oraz kierowanie odgrywali w nich miastowi, którzy rzucali wyzwanie 
skupionej w stolicy rządzącej elicie, która ich w ten lub inny sposób odrzuciła.

15  Wszak już wiele stuleci temu „cywilizacja Sumerów zapoczątkowała budownictwo obronnych miast otoczonych murami”. K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, 
Warszawa-Kraków 1977, s. 64. Dzięki temu miejska przestrzeń jest wyraźnie oddzielona od ruralnego otoczenia, dzięki czemu po obu stronach umocnień mogą obowiązywać 
odmienne społeczno-prawne rozwiązania, którą to prawidłowość dobrze oddaje mediewalne powiedzenie Stadtluft macht frei. 

16  S. Grzybowski, Dzieje prawa…, s. 11. W Średniowieczu owo przesłanie było realizowane w Europie w ten sposób, że poszczególne odcinki obronnych murów były 
obsadzane przez cechy i gildie. Ów wysiłek integrował plebejuszy i zachęcał ich do regularnych ćwiczeń strzeleckich, co dawało miejskim dołom społecznym poczucie siły, 
znajdujące przełożenie na walkę o równouprawnienie z patrycjatem, co ostatecznie skutkowało zniesieniem przywilejów wskutek nacisku powstałej z syntezy kupców 
i rzemieślników burżuazji.

17  „Idea przymierza pojawiła się w związku z Mojżeszem i jego ustanowieniem kultu izraelskiego, to on zawarł przymierze między Bogiem a ludem na Synaju”. T. Jelonek, 
Religia Izraela wobec religii ościennych, Kraków 2009, s. 127. Przymierze stanowi przekształcenie poprzedniej formy jurydycznej, występującej w Starym Testamencie. „Stanowi 
ono kontynuację Porozumienia zawartego między Jahwe a Adamem, Noem i Abrahamem (…) Odmienność zawartego na Synaju Przymierza polega na tym, żer Mojżesz 
w imieniu prowadzonych przez siebie przez pustynię mężczyzn i kobiet zobowiązał całą żyjącą wspólnotę oraz jej potomstwo do przestrzegania ad saecula saeculorum nie 
podlegającego zakwestionowania Najwyższego Prawa, oktrojowanego przez Adonaja. Do dzisiaj to przyrzeczenie jest traktowane przez prawowiernych mozaistów jako 
bezwarunkowo i kompleksowo obligatoryjne, przynajmniej jeśli chodzi o stosunki społeczne w obrębie wspólnoty wyznawców”. A. Ławniczak, Fundamentalne prawa ludzkości. 
Wypisy z prawa boskiego i ludzkiego, Wrocław 2018, s. 180. Po pojawieniu się chrześcijańskiej Dobrej Nowiny Dekalog został zaakceptowany na rozległych obszarach zajętych 
przez Europejczyków, dzięki czemu stał się natchnieniem dla poszukujących zlaicyzowanej wersji Ius Supremum prawodawców Euro-Ameryki.  
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dla judeochrześcijańskiej kulturowo-prawnej rzeczywistości przejawem prekonstytucyjności w postaci 
Dekalogu18, będącego rdzeniem starozakonnego Prawa19. Zostaje on objawiony Izraelczykom w pustynnej 
scenerii pod gołym Niebem, z przestrzeni którego Jehowa śledził wieloletnią pielgrzymkę Hebrajczyków 
do Ziemi Świętej. Mamy tutaj zatem do czynienia z koczownikami, pozbawionymi możliwości rozwijania 
w zaciszu gabinetów i bibliotek subtelnej jurysprudencji i skazanymi w surowych warunkach na 
utrzymywanie rudymentarnej polityczno-moralnej jedności, konsolidowanej przez zapisane na Kamiennych 
Tablicach proste nakazy i zakazy.

Teraz przeniesiemy się ze starożytnego Lewantu do średniowiecznego Albionu, gdzie w 1215 r. 
ujrzała światło dzienne Magna Charta Libertatum, która niewątpliwie wywarła duży wpływ na rozwój 
prekonstytucjonalizmu. Tym, co rzuca się w oczy, gdy oglądamy przedstawiające to wydarzenie graficzne 
wyobrażenia jest pokrywająca glebę „starej wesołej Anglii” zieleń, bo przecież Jan bez Ziemi sygnował 
słynny dokument na położonej niedaleko od Londynu łące Runnymede. Jest to symboliczne, ponieważ 
bujniejsza w porównaniu z bliskowschodnimi pustaciami wegetacja stwarza korzystniejsze warunki 
gospodarczego rozwoju, co powoduje wzrost produkcji rolnej, sprzyjający bogaceniu się feudalnego 
rycerstwa, które po urośnięciu w siłę zaczęło intensywnie naciskać słabego monarchę, aby zwiększył 
prawa baronów. Oprócz nich rosnącą rolę w państwie odgrywali dzięki wzmacniającej ich finansowe 
i prestiżowe położenie ekonomicznej hossie stołeczni i inni mieszczanie20, którzy nie omieszkali zadbać 
o swe interesy podczas ustrojowego przełomu21. Ich udział w akcji prowadzącej do stworzenia najbardziej 
zdaje się znanej prekonstytucji świadczy o tym, że pomału powstawały już warunki do tego, aby prężna 
burżuazja, choć na początku XIII stulecia jeszcze musiała uznać prymat lepiej urodzonych, zaczęła nadawać 
ton ekonomiczno-społeczno-prawnopolitycznym przemianom22.

18  „Podstawą synajskiego przymierza staje się Dekalog – wynika to z nakazania Mojżeszowi, aby wstąpił na Synaj i stworzył tam dwie kamienne tablice, na których ręka 
Pana napisze dziesięć postanowień Prawa”. Jeden z rabinów skomentował to wydarzenie następująco: „gdyby nam Bóg nie objawił swego prawa, to moglibyśmy nauczyć 
się go od zwierząt: czystości od kota, bezinteresowności od mrówki, od koguta – uczciwości”. S. Ravik, Biblické příběhy, Brno 2016, s. 79. Uczony w Piśmie wskazał na to, że 
prawo boskie jest kompatybilne z naturalnym i trudno, żeby było inaczej, skoro Świat wg biblijnego przekazu został stworzony przez Najwyższego Prawodawcę. Zgodnie 
z chrześcijańską dogmatyką również prawa pochodzące od rodzaju ludzkiego nie powinny być zupełnie autonomiczne, oderwane od teistyczno-naturalnego kontekstu, 
o czym przypomina nam wybitny rodzimy teolog, gdy stwierdza expressis verbis: „Ludzkie prawa powinny opierać się na fundamencie niepochodzącym od ludzi”. J. Salij, 
Prawo naturalne i prawa stanowione w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2017, nr 2, s. 109. Jeśli będziemy trzymać się takiego stanowiska, to wówczas 
odnajdziemy przyczynę rozgłośnego kryzysu konstytucjonalizmu, przedstawianego przez rozlicznych współczesnych teoretyków jako autonomiczne, będące wytworem 
wyłącznie rozumianego po heglowsku samodzielnego Rozumu, nie potrzebującego żadnych zewnętrznych wskaźników, bo przecież πάντων χρημάτων μέτρον ἄνθρωπος. 
Owa przepełniona pychą protagorasowska deklaracja stanowi filozoficzny fundament bezwarunkowych czcicieli prawa pozytywnego, którego sformalizowane prawo 
konstytucyjne jest wszak prestiżowo i hierarchicznie najpoważniejszą częścią.

19  „Józef Flawiusz twierdził, że Mojżesz wymyślił słowo <prawo> (…) i że był pierwszym prawodawcą”. P. Johnson, Historia Żydów, Kraków 1993, s. 33. Wg biblijnego 
przykazu był pierwszym antropicznym prawodawcą, boć przecież wg Biblii pierwotną skierowaną do rodzaju ludzkiego normę sformułował Stworzyciel, gdy zakazał 
Adamowi spożywać owoce Szczególnego Drzewa. Poza tym Wielki Prorok co najwyżej może aspirować do miana współprawodawcy, jeśli przyjmiemy, że negocjował na 
Synaju treść Dziesięciu Przykazań z Bogiem, podobnie jak wg niektórych Hammurabi z Mardukiem. Wszak w arendze Wielkiego Jurydycznego Dzieła mezopotamskiego 
kodyfikatora czytamy: „Gdy Marduk ład zaprowadził wśród ludu i krajowi dobre obyczaje dać poznał, polecił mi, prawo i sprawiedliwość w usta kraju włożyłem oraz dobrobyt 
ludu zapewniłem”. Prawa Hammurabiego, w: M. Stępień (opr.), Kodeks Hammurabiego, Warszawa 1996, s. 77. Wynikałoby z tego, że autorem zbioru praw był król, ale 
zapewne teistyczny podmiot śledził jego poczynania, aby ingerować, gdy uznał to za stosowne. Mezopotamski Kodeks jest znacznie bardziej skomplikowany od Dziesięciu 
Oświadczeń Boskich, ponieważ stosunki w wielkomiejskim Babilonie były znacznie bardziej skomplikowane niż wśród uciekających z Egiptu nomadów. W każdym razie w obu 
przypomnianych przypadkach mamy do czynienia z dwoma stronami normodawczego wysiłku, co zapowiada późniejsze zbiorowe poczynania legislacyjne.   

20  Zachodnioslowiańska badaczka pisze na ten temat następująco „Rozwijała się miejska ekonomika, sporo miast zmieniło się w wielkie ośrodki produkcji rzemieślniczej 
i handlu. Rozwijały się stosunki pieniężne, tworzył się angielski narodowy rynek i rozkwitały handlowe stosunki z zagranicą, przede wszystkim z Francją i Flandrią, przy czym 
najważniejszym przedmiotem angielskiego eksportu stała się wełna”. M. Kadlecová, Anglie – Velká Británie, w: M. Kadlecová, K. Schelle, I. Schelleová, R. Veselá, E. Vlček, L. 
Vojáček, M. Židlická, Právní dějiny, Praha 2005, s. 320. Aby dać wyraz znaczeniu wełny dla rozwoju siły angielskiej państwowości kultywuje się zwyczaj, polegający na tym, 
że na woolsack zasiada spiker Izby Lordów. Nic dziwnego zatem, że Napoleon wypowiedział znamienne słowa: L’Angleterre est une nation de boutiquiers. Potwierdzeniem 
tej oceny jest zwycięstwo wotokracji na parlamentarnym gruncie. Polega ona przecież na liczeniu głosów, jako żywo przypominającym liczenie worków z wełną lub innych 
towarów na rynku. Przełożenie rynkowych mechanizmów na polityczny grunt stanowi podstawowy kanon burżuazyjnej demokracji, w której „sakiewka odniosła historyczne 
zwycięstwo nad mieczem”. 

21  Dobitnym i namacalnym efektem tych zabiegów jest 13-ty punkt Karty, głoszący, co następuje: „A miasto Londyn niechaj korzysta ze wszystkich swoich dawnych 
uprawnień i zwyczajowych wolności, tak na lądzie, jak i na morzach” Ponadto pragniemy i wyrażamy zgodę, aby wszystkie pozostałe miasta, ośrodki, wsie i nadmorskie 
miejscowości targowe zachowały wszystkie dotychczasowe uprawnienia i wolności”. S. Nowakowski (opr.), Magna Charta Libertatum, Warszawa 1923, s. 15.

22  Instytucjonalną zapowiedź tego trendu odnajdziemy nie gdzie indziej jak w Anglii, gdzie w kształtującym się parlamencie „oprócz deputowanych od rycerstwa” 
zasiedli „wzywani do zgromadzenia ogólnego przedstawiciele miast. Pierwszy raz odbyło się to w 1265 r., w czasie wojny baronów z Henrykiem III, kiedy przywódca partyi 
arystokratycznej, Simon de Monfort, powołał do zgromadzenia ogólnego w Londynie, oprócz 23 baronów, i 2 rycerzy z każdego hrabstwa, jeszcze po 4 reprezentantów pięciu 
miast portowych i po dwóch od miast Yorku, Lincoln i innych znaczniejszych”. A. Okolski, Ustrój państw europejskich i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Warszawa 
1887, s. 6. Co prawda w Królestwie Jerozolimskim istniała już osobna Izba Mieszczan, ale po pierwsze państwu temu nie był pisany specjalnie długi żywot, a po drugie była 
ona raczej sądowniczym niż prawodawczym podmiotem, co oznacza, że dokonana w Anglii sformalizowana emancypacja mieszczaństwa miała znacznie większe znaczenie 
dla rozwoju w różnych państwach, czerpiących z albiońskich doświadczeń, burżuazyjnego ludowładztwa, które to zjawisko zaowocowało, rozumianym w ścisłym tego słowa 
znaczeniu, konstytucjonalizmem.    
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Gdy z kolei porzucimy umownie Albion na rzecz jego wyemancypowanych transatlantyckich posiadłości, 
to zauważymy, że w kluczowym dla oświeceniowego konstytucjonalizmu momencie uchwalania 
pozytywnoprawnego Ius Supremum USA akcja dzieje się w mieście, gdzie jedna z sal udzieliła gościny 
zbiorowemu ustrojodawcy. Mamy tu do czynienia z podniesieniem na wyższy polityczno-jurydyczny 
poziom zjawiska, które można było zaobserwować w starorzymskim Senacie, mediewalnych 
zgromadzeniach eklezjalnych oraz wzorujących się na nich w niezłej mierze średniowiecznych 
i późniejszych parlamentach, a mianowicie przeniesieniem wielkiej polityki do zamkniętych wnętrz. Jest 
to wyrazista alternatywa dla wydarzeń, jakie rozgrywały się na podsynajskim ugorze, ateńskiej agorze, 
germańskich polanach, podlondyńskiej łące, podwarszawskim polu elekcyjnym, warszawskim Placu 
Defilad23, czy też hawańskim Placu Rewolucji, gdzie polityczność dokonywała się sub Iove w mniej lub 
bardziej wiecowej atmosferze, nieuchronnej w przypadku gromadzenia się ludzkiej masy. Zwraca uwagę, 
że w dwóch ostatnich z podanych przykładów, na wg nota bene attyckiego wzorca, pozostajemy w obrębie 
miast, które, przynajmniej póki co, wygrały wielostuletnią rywalizację z „wyrzuconą poza miejskie ściany 
wiejskością”. Dalszym ciągiem, względnie dopełnieniem tego procesu było „zwycięstwo sali nad ulicą”, 
wytłumaczalne w ekonomiczno-ergonomicznym ujęciu unikaniem strat we wspólnotowym produkcie 
brutto, powodowanych przez odrywanie tłumów od gospodarczej aktywności na rzecz politykowania, 
którym, także w imię nieszkodzenia produktywności, zajęli się „starsi i mądrzejsi”. 

Schemat ten w całej okazałości wystąpił za Oceanem, gdzie z jednej strony doszło do instytucjonalizacji 
konstytucjonalizmu, a z drugiej wyniesienia na świecki ołtarz republikanizmu kapitalistycznego idola, co 
dobitnie wypowiedział Clinton we frazie It,s the economy, stupid! Wydaje się, że północnoamerykańska 
koincydencja konstytucyjności z kapitalizmem nie jest przypadkowa. Wszak duchowej inspiracji dla 
transatlantyckiej Nowożytnej Republiki Konstytucyjnej należy poszukiwać w kalwińskiej Genewie, gdzie 
powstała „Konstytucja zapewniająca każdemu obywatelowi wolność i udział w zarządzaniu”24. Również nad 
Lemanem oraz w Wittenberdze wypada odnajdywać spirytualne źródła gospodarki rynkowej, przynajmniej 
wg dość popularnego przekonania co do koincydencji między protestantyzmem a kapitalizmem25.

Dochodzimy więc do przekonania, że droga do Konstytucji USA została wymoszczona przez wymienione 
przed chwilą dwa potężne fenomeny, do których wypada jeszcze dodać niezłą szczyptę przeniesionego 
z Anglii późnofeudalnego arystokratyzmu26, który odnajdziemy w przekształconej na potrzeby Nowego 
Świata instytucji wyższej izby legislatywy, nazwanej za wzorem antycznego rzymskiego oryginału Senatem. 
Oznacza to, że nie doszło na najwyższym jurydycznym szczeblu powstającej „wzorcowej państwowości” do 
niepodważalnego zwycięstwa ofensywnej burżuazyjnej przedsiębiorczości nad bardziej konserwatywną, 

23  Doszło tam podczas Października do najbardziej masowej i autentycznej oddolnej legitymizacji Przywódcy Partii i Państwa poprzez aklamację. Zinstytucjonalizowana 
w Konstytucji Lipcowej ogólnopolska Umowa Społeczna została potwierdzona przez „Lud Warszawy”, do którego przemawiał Towarzysz Wiesław, kończący swe wystąpienie 
znamienną frazą: „Dość wiecowania, czas przejść do codziennej pracy!”, którą teoretyczny suweren został przywrócony do porządku. Jego aktywni, choć niesformalizowani 
przedstawiciele w 1956 r. pojawili się tłumnie na stołecznym Placu Zwycięstwa 23 lata później, aby posłuchać, jak Przywódca Kościoła Katolickiego zapowiada upadek 
realnego socjalizmu, dopiero co teoretycznie wzmocnionego, czy też zreformowanego poprawkami do Ustawy Zasadniczej z 1976 r. Widoczny już wtedy ekonomiczno-
społeczny kryzys w walnej mierze przyczynił się do demontażu socjalizmu, mniej kompatybilnego z konstytucyjnością niż kapitalizm, co niekoniecznie oznacza, że aktualna 
inkarnacja naszego prawnopozytywnego O Ανώτατος Νόμος jest lepsza od poprzedniczki, mającej ściślej określoną w wymiarze społeczno-ekonomicznej formacji tożsamość, 
podczas gdy aktualna Miłościwie Nam Panująca Konstytucja jest pod tym względem rozdarta, co przeważnie, przede wszystkim poza sztuką, nie sprzyja jakości.

24  H. Baron, Calvins Staatsanschauung und das Konfessionelle Zeitalter, München 1924, s. 73.

25  Zob. M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Lublin 1994, passim.

26  Jest on duchowo zauważalny w duchowej atmosferze przedkonstytucyjnej, czego przykład stanowi stworzony w 1682 r. przez założyciela Filadelfii Williama Penna 
Projekt Rządu (Frame of Government), stanowiący zapowiedź Ustawy Zasadniczej zawierał „elementy systemu oligarchicznego, zasady przedsiębiorczości i moralności 
utopijnej, stanowił odbicie arystokratycznej mentalności, dystansującej Penna od współczesnych myślicieli liberalnych”. P.U. Bonomi, Kolonie środkowe, w: M.J. Rozbicki (red.), 
Narodziny narodu. Historia Stanów Zjednoczonych do 1861 roku, Warszawa 1995, s. 84. 
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postfeudalną ziemiańskością, reprezentowaną przecież przez samego Waszyngtona27. Nie przypadkiem 
przecież obowiązujące do dzisiaj „from California to the New York Islands” najbardziej znane w globalnej 
skali Ius Supremum zawiera typową dla arystokratycznego postrzegania rzeczywistości konstrukcję 
checks and balances, będącą przeniesieniem idei barona Monteskiusza do zinstytucjonalizowanej 
rzeczywistości prawnopolitycznej USA i wyrażającą raczej pozamiejską mentalność umiarkowania, czyli 
unikania radykalizmu, typową dla niespiesznego ruralnego paradygmatu społeczno-ekonomicznego, 
choć w północnoamerykańskim wydaniu przekształconą tak, aby odpowiadała kupiecko-aptekarskiej 
mentalności.

Jednakowoż z powyższego nie wynika bynajmniej, aby nie uznać znaczenia „burżuazyjno-progresywnego 
przyspieszenia”, które doprowadziło, przede wszystkim w północnych, bardziej uprzemysłowionych 
spośród 13 kolonii, do rewolucyjnego wrzenia i zwycięskiej wojny o niepodległość z „uparcie reakcyjną 
Anglią”. Proludowładcza wymowa sporej części Konstytucji Stanów Zjednoczonych, szczególnie 
akcentowana w dzisiejszych czasach, wzięła się z liberalnych nastrojów, panujących w Nowej Anglii, 
gdzie rozpolitykowane mieszczaństwo pragnęło w prawny sposób zatwierdzić swą rosnącą pozycję 
jako nowobogackiego, czy też wczesnokapilalistycznego jądra tworzącej się ponadstanowej wspólnoty, 
okrzykniętej Narodem najpierw w Deklaracji Niepodległości, a następnie w ewangelicko werbalnie 
wstrzemięźliwej i chłodnej Ustawie Zasadniczej. Historia pokazała, że stała się ona niezwykle przydatnym 
instrumentem dla ekspansji jankeskiego imperializmu, propagującego urbi et orbi „agresywny miks 
demoliberalizmu i kapitalizmu”, stanowiącymi dwa podstawowe wcielenia apoteozowanej na początku 
Założycielskiego Aktu Prawnopolitycznego USA Wolności, w imię której rozmontowano Ancien Régime 
„z jego całą sielskością i lenistwem”, aby oczyścić teren dla zwycięskiego marszu zmitologizowanej 
średniej klasy, „posługującej się konstytucją jak ksiądz brewiarzem, a robotnik fabryczny instrukcją 
obsługi maszyny”. Przedrewolucyjne, pogrążone w naturalno-zwyczajowo-prawnym paradygmacie 
państwa, doskonale się obywały bez „instrukcji obsługi państwa”, ale we współczesnym, podobno 
zracjonalizowanym, vide zmechanizowanym i zbiurokratyzowanym Orbis Terrarum, dominuje pogląd, że „nie 
da rady bez konstytucji”, którą to opinię spokojnie można uznać za jeden z pospolitszych dogmatów vulgo 
zabobonów współczesnej ludzkości, z lubością okrywającej się płaszczem konstytucjonalności, mającej ją 
w mniemaniu głównonurtowych autorytetów ochronić przed „pociskami zawistnego Losu”.                                                         

 

27  „W kolonialnej Ameryce nie było tradycyjnej arystokracji w europejskim znaczeniu, ale wiele rodzin amerykańskich posiadaczy ziemskich bardzo upodobniło się do 
europejskich rodów. Do takich właśnie rodzin należeli Washingtonowie z Wirginii”. M. Zaremba, Kim był George Washington, pierwszy prezydent USA?, https://histmag.org/Kim-
byl-George-Washington-pierwszy-prezydent-USA-18650, 1 XII 2022.
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