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I

W okresie reform Rzeczypospolitej podjętych w drugiej połowie XVIII w. 

ścierały się różne koncepcje odnośnie do metod i sposobów naprawy pań-

stwa. Autorzy prezentowanych w polskiej literaturze poglądów formuło-

wali je głównie, opierając się na znanej im – w mniejszym bądź większym 

stopniu – praktyce ustrojowej innych państw europejskich1. Niekiedy obce 

ustroje były analizowane na podstawie własnych obserwacji praktyki poli-

tycznej w konkretnych krajach; częściej źródło informacji stanowiły dostęp-

ne publikacje poświęcone istniejącym tam rozwiązaniom ustrojowym lub też 

wszelakiego rodzaju wiadomości pochodzące „z drugiej ręki”. Stąd zdarzyć 

się mogło, że przedstawiany w naszej literaturze prawniczej i politycznej 

ustrój – nierzadko przez danego autora idealizowany – odbiegał w znaczący 

sposób od faktycznie funkcjonującego w danym kraju. Pomimo to w anali-

zie konkretnych rozwiązań ustrojowych obcych państw przedstawiciele elit 

Rzeczypospolitej słusznie poszukiwali argumentów na rzecz postulowanych 

przez siebie koncepcji. Odwoływali się także często do historii ustroju i prawa 

danego kraju, poszukując tam źródeł sprawnego współczesnego działania or-

ganów władzy publicznej. Zważywszy na sytuację polityczną Europy Środko-

wej schyłku XVIII stulecia, podejmowane w Polsce próby recepcji rozwiązań 

funkcjonujących w innych państwach mogły być mniej lub bardziej realne. 

1  Szerzej zob. A. Grześkowiak-Krwawicz, Obce wzory ustrojowe w dyskusjach publicy-

stycznych Sejmu Czteroletniego [w:] J. Kowecki (red.), Sejm Czteroletni i jego tradycje, PWN, 

Warszawa 1991, s. 81–94.
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Szczególne znaczenie miało jednak odwoływanie się w polskiej literaturze do 

tradycji republikańskich w ustroju Rzeczypospolitej, jakże wyjątkowej na tle 

wielu innych systemów politycznych państw Starego Kontynentu2.

Wydaje się, iż ze względu na uwarunkowania wynikające z historii ustroju, 

jak również tradycje wolnościowe narodu urzeczywistniające się w koncep-

cji praw obywatelskich, jako szczególnie pokrewny był postrzegany w Polsce 

ustrój angielski. Z tej między innymi przyczyny stał się on przedmiotem inte-

resującej analizy dokonanej przez kilku polskich autorów, spośród których na 

szczególną uwagę zasługuje Ignacy (Piotr) Łobarzewski (ok. 1750–ok. 1826). 

Problematyka toczących się w okresie oświecenia w polskiej literaturze praw-

niczej czy też publicystyce dyskusji, sporów, polemik odnośnie do obcych 

systemów rządów – w tym angielskiego – od dawna jest przedmiotem zainte-

resowania polskiej nauki3. Poniżej pragnę się zatem skupić jedynie na wybra-

nych materiach konstytucyjnych opisanych w XVIII w. przez I. Łobarzewskie-

go, aby na tym przykładzie ukazać, w jaki sposób postrzegana była w Polsce 

materialna konstytucja angielska i dlaczego to właśnie angielski system rzą-

dów stanowić mógł inspirację dla reform realizowanych u schyłku XVIII w. 

w Polsce. Szkic niniejszy ma przeto na celu usystematyzowanie materii kon-

stytucji angielskiej w ujęciu I. Łobarzewskiego. Ponadto w zarysie przedsta-

wiona zostanie inna rozprawa dotycząca angielskiego konstytucjonalizmu, 

jednak tym razem nosząca jedynie znamiona ekspertyzy odnośnie do funk-

cjonowania parlamentu angielskiego. Co interesujące, pozbawiona jest ona 

jakichkolwiek elementów wskazujących na opinię własną autora na temat 

analizowanego przez siebie zagadnienia4.

II

Wspomniany powyżej I. Łobarzewski jest postacią co najmniej kontrower-

syjną. W literaturze wskazuje się na jego związki z dworem rosyjskim, co 

ostatecznie miało prowadzić w czasie insurekcji kościuszkowskiej do skie-

rowanych przeciwko niemu postępowań karnych związanych z podejrze-

2  Por. E. Rostworowski, Republikanizm polski i anglosaski w XVIII wieku, „Miesięcznik 

Literacki” 1976, nr 8, s. 94–103.
3  Zob. zwłaszcza cytowane w niniejszym artykule prace A. Grześkowiak-Krwawicz, 

Z. Libiszowskiej, E. Rostworowskiego.
4  Ks. Petrykowski, Opisanie porządku sejmowania w parlamencie angielskim, Warszawa 

1790.
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niem o zdradę ojczyzny5. Już w okresie Sejmu Czteroletniego I. Łobarzew-

ski pobierał regularną pensję z ambasady rosyjskiej6. Natomiast abstrahując 

od jego postawy wobec wydarzeń w okresie reform Rzeczypospolitej oraz 

roli w chwili rozbiorów i już po ich dokonaniu, stwierdzić należy, że I. Łoba-

rzewski pozostawił po sobie interesującą spuściznę pisarską odnoszącą się do 

kwestii ustrojowych. W swym pisarstwie w szczególny sposób zajmował się 

instytucjami angielskimi i możliwością ich recepcji w Polsce. Tej problema-

tyki dotyczyła najciekawsza jego praca: Zaszczyt wolności polskiej angielskiej 

wyrównywający z uwagami do tego stosownemi i opisaniem rządu angielskie-

go7. Analiza ustroju angielskiego przeprowadzona przez I. Łobarzewskiego 

oparta była być może na naocznej obserwacji praktyki politycznej podczas 

jego pobytu w Anglii8. Poprzez przegląd wybranych materii konstytucyjnych 

autor dokonał próby przedstawienia polskiemu czytelnikowi zasad angiel-

skiego ustroju ze szczególnym uwzględnieniem elementów albo zbliżonych 

do już istniejących w Polsce, albo mogących stanowić wzór podczas dokony-

wanej reformy ustroju Rzeczypospolitej.

Ustrój polityczny w Anglii był postrzegany przez I. Łobarzewskiego jeśli 

nie jako idealny, to przynajmniej najlepszy w ówczesnej Europie9. W kontek-

ście tak zdecydowanego stanowiska powstaje pytanie, jakie argumenty przy-

taczał autor, aby udowodnić swą tezę. Otóż skupił się on głównie na ukazaniu 

funkcjonowania angielskiego parlamentu oraz statusu zasiadających w nim 

posłów, zasady podziału władzy, pozycji króla i władzy wykonawczej oraz 

sądowniczej, a wreszcie katalogu praw obywatelskich. Jak się wydaje, głów-

ną zasadą zapewniającą stabilność angielskiego systemu politycznego była 

osiągnięta na drodze długotrwałej ewolucji równowaga władz, szczególnie 

widoczna w ramach angielskiego parlamentaryzmu. Wspomnieć wypada 

także, że autor silnie akcentował swój pogląd o ewolucji prawa stanowione-

go, którego treść jest uzależniona od momentu dziejowego i stopnia rozwoju 

5  J. Kowecki podaje informację, że według niepewnych źródeł miał podczas powstania 

kościuszkowskiego zostać nawet skazany na karę śmierci za zdradę, a na pewno był poszu-

kiwany przez Wydział Bezpieczeństwa Rady Najwyższej Narodowej i pozwany przed sąd. 

Por. biogram: J. Kowecki, Łobarzewski Ignacy [w:] Polski słownik biografi czny t. 18, Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1973, s. 370–372.
6  W Kalinka, Sejm Czteroletni, t. 1, Volumen, Warszawa 1991, s. 253.
7  J. Łobarzewski, Zaszczyt wolności polskiej angielskiej wyrównywający z uwagami do tego 

stosownemi i opisaniem rządu angielskiego, Warszawa 1789.
8  O czym świadczyć ma m.in. to, że I. Łobarzewski w swojej rozprawie, pisząc o równości 

obywateli wobec prawa zamieszcza zdanie: „Przytoczyłbym wiele przykładów oczyma memi 

widzianemi [...]”. I. Łobarzewski, op.cit., s. 177. Wątpliwości budzi jednak to, że autor podaje 

za przykład sprawę sądową, która miała miejsce w Anglii, gdy miał on jedynie około 10 lat. 

Por. przyp. 27.
9  „[...] doskonalszego nikt nie pokaże mi w Europie rządu, a wolniejszego ludu w społe-

czeństwie pod całym niebem”. Ibidem, s. 5 nlb.
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danej wspólnoty, dlatego mechaniczne i bezrefl eksyjne przeszczepianie pew-

nych form ustrojowych nie mogło być w każdym wypadku uwieńczone suk-

cesem10. Nie oznaczało, iżby nie należało korzystać z dorobku ustrojowego 

innych państw i wzorować się na nim („niosę więc materiały z rządu angiel-

skiego przysposobione, a potrzebne do wspaniałej budowli rządu wolnego, 

którym Najjaśniejszej Rzeczypospolitej stany przedsięwzięły zatrudniać się”), 

także w perspektywie historycznej („historyi angielskiej dzieje mogą być naj-

lepszym do naśladowania przykładem”)11.

Parlament angielski w ujęciu I. Łobarzewskiego był instytucją składają-

cą się z trzech odrębnych podmiotów, które łącznie posiadały kompetencje 

do stanowienia prawa w państwie12. Dlatego tylko ich współdziałanie skut-

kowało zgodnym z procedurą legislacyjną uchwaleniem aktu prawnego 

(„Żeby przyjęty w jednej izbie projekt moc prawa wziął, trzeba aby od tych 

wszystkich trzech stanów aprobowany został. Przyjąwszy nawet obydwie izby 

projekt do prawa i ugodziwszy się na niego, może król odrzucić go, a tym 

samym zniszczyć go”)13. Konstrukcja ta zapewniała osiągnięcie równowa-

gi władz w państwie oraz zapobiegała przywłaszczeniu prerogatyw jednej 

z władz przez inną, co szczególnie odnosić się miało do stosunków na linii 

parlament – król. I. Łobarzewski tłumaczył to w następujący sposób: 

Naród angielski przez kilka wieków domową wojną i zagraniczną rozdwojony, a czę-

sto uciemiężony od swych królów, taki ułożył rząd i prawa, że naród ten wolny zna 

teraz zupełnie swoje przywileje, a król nadane sobie prerogatywy. Jeżeli król chce tar-

gnąć się na naród, dwie izby nie dozwalają przewagi. Jeżeli dwie izby chcą mu ująć 

prerogatyw, król będąc uczestnikiem prawodawstwa, sam je sobie strzeże. Stąd nie 

masz przemocy, stąd waga jedności i rząd pewny14. 

Podobnie w innych miejscach cytowany autor przedstawiał zasadę równo-

wagi władz: „[...] to jest jedyny śrzodek, któren utrzymuje na jednej szali moc 

10  „[...] to, co ludzie stanowią i ułomni wykonywają, trwać niewzruszenie nie może i pra-

wa, choć najzbawienniejsze, w wiekach moc swoję tracić muszą. Tak stosownie do wieku usta-

wy stwarzać roztropna polityka radzi”. Ibidem, s. 3–4.
11  Ibidem, s. 5 nlb., s. 137. Na temat historii ustroju Anglii zob. szerzej rozdział cytowanej 

pracy pt. Jakiemi krokami szedł lud angielski do dostąpienia wolnego rządu, s. 118–140.
12  „W Anglii trzy stany składają parlament, czyli moc prawodawczą – to jest król, izba 

przedniejszych panów i pospólstwa”. Ibidem, s. 10. Widać tu wyraźne podobieństwo z polskim 
sejmem złożonym również z trzech stanów sejmujących, co podkreślał autor w słowach: „Za-
szczyca się Anglia parlamentem swoim bardzo od zhańbionego teraz parlamentu francuskiego 
różniącym się, a wielce do naszego sejmu podobnym”. Ibidem, s. 103. Należy zwrócić uwagę, 
jak negatywnie ocenia autor funkcjonowanie parlamentu francuskiego w chwili publikacji 
swej pracy (1789 r.). Były to wszak pierwsze miesiące działalności francuskich Stanów Ge-
neralnych niezwoływanych przez blisko dwa wieki (od 1614 r.). Por. A. Grześkowiak-Krwa-
wicz, Publicystyka stanisławowska o modelu rządów monarchii francuskiej, Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1990.

13  I. Łobarzewski, op.cit., s. 10–11.
14  Ibidem, s. 12–13.
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prawodawczą i egzekwującą. Jedna drugiej szkodzić nie może, a król balans 

zachowuje”15; w parlamencie angielskim „jak w naszym, zachowana jest moc 

prawodawcza tylko, lecz moc egzekwująca jest osobna, a i nawet w czasie agi-

tującego się parlamentu egzekucyją prawa i rządu zatrudniąca się”16.

Biorąc pod uwagę status posłów angielskich, I. Łobarzewski wskazywał na 

funkcjonowanie w Anglii konstrukcji mandatu z czasem określanej jako wol-

na. Pomimo słusznych obserwacji odnośnie do zadań zasiadających w par-

lamencie posłów („być posłem od ludu obranym, jest to być razem stróżem 

i stwórcą praw”)17 i ich stanowiska oraz pozycji w społeczeństwie, autor co 

rusz ociera się tutaj o patos i przerysowania18. Jego poglądy w tym zakresie 

można tłumaczyć jednak podziwem dla kultury politycznej angielskiego par-

lamentu.

W ramach analizy zasady równowagi władz w ustroju angielskim poja-

wić się mogło pytanie, czy nie naruszała jej instytucja dziedziczności tronu, 

skoro innym sposobem powołania monarchy na tron jest – istniejąca w tym 

czasie w Polsce – elekcja. Autor odpowiadał na nie negatywnie („dziedzictwo 

królowi nadane nie jest szkodliwe prawom wolności”19). Twierdził bowiem, 

że skoro prawo ma prymat nad władzą20, stanowi to skuteczny środek zapo-

biegawczy przeciwko absolutum dominium. Jednak środek nie jedyny. Autor 

stawiał bowiem retoryczne pytanie, nawiązując tutaj do ewentualnej obawy 

panującego – zgodnie z ius resistendi – przed strąceniem go z tronu przez 

naród czy też nawet osądzeniem i skazaniem na śmierć21.

15  Ibidem, s. 23.
16  Ibidem, s. 103.
17  Ibidem, s. 116.
18  Np. „[...] obrani posłowie angielscy gdy widzą, że żadne dla nich nie wypływają z funk-

cyi awantaże, nie już swoim interesem, ale całego ludu uszczęśliwieniem zatrudniają się. [...] 

A jako chory zdaje się zupełnie na doktora, klient na patrona, tak i lud oddaje ufność tym, 

którzy z talentów znani, posiadają oraz znajomość obrotów politycznych. [...] Widok posłów 

angielskich [...] daje poznać każdemu, że w nich tchnąć nie może prywata lub zemsta, ale duch 

prawdy, szczerości i sumiennej wdzięczności dla współziomków swoich, że w nich położyły 

niezawodną ufność”. Ibidem, s. 23, 105–106; 117. Zob. także A. Grześkowiak-Krwawicz, Re-

gina libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 

2006, s. 121.
19  I. Łobarzewski, op.cit., s. 97.
20  „[...] prawa nigdy nie dopuszczają, aby król mógł się uczynić samowładnym lub któren 

z możniejszych obywateli stać się uzurpatorem”. Ibidem, s. 98. W Polsce zasadę zwierzchności 

prawa nad władzą państwową określano od wieków zasadą in Polonia lex est rex.
21  „Pozwólmy na czas, żeby się chciał [król] uczynić uzurpatorem, despotyzm jego trwać 

nie może jak na rok jeden, ponieważ co rok naród czyli parlament podpisuje listę ekspensy 
tak dla wojska, jako i stanu cywilnego. Cóżby mu przyszło z użycia gwałtownego tej mocy na 
tak krótki czas? Czyżby naród, znając swoje prerogatywy, nie umiał użyć lekarstwa w historii 
swojej na królów używanego?”. Ibidem, s. 41. Autor nawiązuje tutaj do ścięcia Karola I Stuarta 
(1600–1649) w następstwie wyroku wydanego przez komisję wyłonioną przez parlament.
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Instytucją, której I. Łobarzewski poświęcał stosunkowo sporo uwagi, była 

odpowiedzialność ministrów przed parlamentem za złamanie prawa. Była 

ona realizowana w drodze impeachmentu, czyli stawiania w stan oskarżenia 

przez izbę niższą parlamentu, a orzekania o winie przez izbę wyższą. Funk-

cjonowanie impeachmentu polskiemu czytelnikowi przedstawiał autor w na-

stępujący sposób: 

[...] zostawiło prawo wolność izbie mniejszej pociągniania ministrów do odpowie-

dzi, jako instrumenta mocy egzekwującej, bez których król się obejść nie może. Że 

zaś rządowa moc oskarżona wymaga poważnego trybunału do sądzenia wolnego od 

korzyści, nakazało prawo, aby zapozwana strona – to jest rząd, i zapozywający – to 

jest izba mniejsza, odpowiadali przed izbą panów, jako z mężów honorem, majątkiem 

i godnością zaszczyconych, a w obecności całego narodu sądzących22. 

W związku z zasadą konstytucjonalizmu angielskiego the king can not do 

wrong postawiony w stan oskarżenia minister nie mógł bronić się tym, że 

wykonywał wolę króla. Nie mógł też liczyć na ułaskawienie23. Instytucja im-

peachmentu stanowić miała zarazem środek presji na monarchę wywieranej 

ze strony parlamentu. Pomimo tego, że formalnie to nie król ponosił tutaj od-

powiedzialność, to on w istocie odpowiadał za ewentualne skazanie ministra, 

skoro ten ostatni wykonywał wolę królewską24.

Przechodząc wreszcie do ostatniego segmentu w ramach angielskiego sy-

stemu trójpodziału władzy, należy podkreślić, że I. Łobarzewski w rozdziale 

poświęconym sądownictwu skupił się głównie na procedurze sądowej oraz 

gwarancjach praw obywatelskich w toku postępowania sądowego. Niemniej 

można przytoczyć również ustępy odnośnie do pozycji ustrojowej władzy są-

downiczej, jak na przykład:

Jeżeli pisząc prawa, jest przybliżyć się do najwyższej istności; jeżeli też egzekwować 

jest rzeczą poważną i potrzebną, tak administrować sprawiedliwością jest ostatniej 

dzielności swojej okazać własność. Moc sądownicza zamyka w sobie te dwie wzwyż 

rzeczone sprężyny rządu [...]25. 

Poglądy tego rodzaju świadczą o tym, że autor uznawał władzę sądow-

niczą za konieczny i równoważny pozostałym segment władzy państwowej. 

22  Ibidem, s. 49–50.
23  „Oskarżony minister szukać powinien niewinności w swoich postępkach, gdyż na nic 

mu się nie przyda choćby cytował i probował rozkazy odebrane od króla. Na nic mu się nie 
przyda i pardon królewski po skończonym procesie, gdyż prawo zostawiło króla bez mocy 
dawania pardonu w ten czas, gdy izba mniejsza zaskarża i sądzi się”. Ibidem, s. 50–51.

24  „Stąd widocznie pokazuje się, że akuzacyja dąży przeciwko samej administracyi. Król 

nie może ani zatrzymać, ani suspendować procederu takowego. Jest sam spektatorem mar-

twym, patrzącym na bezprawne postępki, których był okazyją wraz z sługami swemi. W sen-

tencyi karzącej ministrów swoich widzi swoją własną karę”. Ibidem, s. 51.
25  Ibidem, s. 160.
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Co się zaś tyczy niezależności sądownictwa angielskiego oraz niezawisłości 

sędziowskiej, I. Łobarzewski wskazywał zwłaszcza na to, iż funkcją sędziego 

jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości zgodnie z obowiązującym pra-

wem i to on właśnie reprezentuje majestat państwa wobec obywatela26.

Szczególne miejsce pośród materii konstytucyjnych analizowanych przez 

I. Łobarzewskiego zajmowała problematyka praw i wolności człowieka i oby-

watela. Na czoło wysuwała się tutaj kwestia równości wobec prawa, skutkująca 

zwłaszcza tym, iż posiadana pozycja społeczna nie chroniła przed odpowie-

dzialnością za popełnione przestępstwo27. Nietykalność osobistą gwaranto-

wał między innymi zamieszczony w Wielkiej Karcie Wolności przywilej ha-

beas corpus28. Jednocześnie podczas postępowania sądowego nie stosowano 

już w Anglii – tak samo jak w Polsce – tortur oraz nie wymierzano kwalifi ko-

wanej kary śmierci, co zabezpieczało prawa obywatelskie w ramach procesu 

karnego oraz chroniło przed nadużyciami ze strony władzy29. Jako zasadniczy 

cel stosowania kary śmierci autor wskazywał zatem bezpieczeństwo wspól-

noty, które miało zostać zapewnione między innymi wskutek wykluczenia 

z niej jednostek naruszających prawo. Prawo, którego zobowiązany jest prze-

strzegać obywatel, nie było – jak wiadomo – narzucone społeczeństwu, lecz 

weszło w życie wskutek suwerennej decyzji trójelementowego parlamentu. 

Tym samym zapewnienie przestrzegania prawa gwarantować miało obywate-

lom poczucie bezpieczeństwa oraz realizację podstawowej dla każdego czło-

wieka wartości – wolności: „Przy takiej praw potędze, spokojność w każdym 

rodzi się obywatelu. Wolność jest jego hasłem i twierdzą, bo jest przekonany, 

że nikt mu bezkarnie szkodzić nie może na majątku i życiu”30.

26  „Widzieć ustawicznie przed oczyma swemi sędziego mieczem władającego aż do śmier-

ci, mniema Anglik być upodleniem jestestwa swego, twierdząc, że należy obawiać się spra-

wiedliwości, a nie sędziego”. Ibidem, s. 174.
27  „[...] wspomnę tylko jeden [przykład], aby z niego można poznać, jak ścisłe jest zacho-

wywanie praw w Anglii, na mocy których równie wszyscy są karani. Mylord Ferrars zabiwszy 

sługę swego, publicznie został obwieszony; majątek i przyjaciele obronić go nie zdołali”. Ibi-

dem, s. 177. Autorowi chodziło o głośny proces lorda Ferrersa, który został skazany na śmierć 

za zabójstwo i powieszony w 1760 r.
28  Za panowania Jana bez Ziemi doszło do skutku prawo, „aby żaden z ludu nie mógł być 

poszukiwany [mowa o egzekucji] bądź na osobie lub majątku, chyba przez sąd swych równych. 

Takowe kardynalne prawa zasłaniające od przemocy wszystkich, za wstąpieniem każdego kró-

la na tron potwierdzone zostają”. Ibidem, s. 124.
29  „Ile jeszcze cenią Anglicy jestestwo swoje można poznać z tego, że nie używając tortur 

i mąk, gdzie jest wypróbowany kryminał, samą tylko prostą śmiercią karzą winowajcę. A to dla 
tej maksymy, że mieszającego porządek wspołeczeństwa ludzkiego prawami zabeśpieczony, 
należy ogołocić z życia dla dobra tego wspołeczeństwa, lecz gdy prawo zabeśpieczyło, równie 
habeas corpus; już sąd nie ma mocy męczyć się nad ciałem i części onego oddzielać”. Ibidem, 
s. 174–175. W Rzeczypospolitej tortury w postępowaniu dowodowym zniesione zostały na 
mocy ustawy sejmowej z 1776 r.

30  Ibidem, s. 178.
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Pośród gwarancji praw i wolności obywatelskich I. Łobarzewski wskazy-

wał szczególnie na rolę wolności słowa i druku („pierwszym uszczęśliwienia 

swego fundamentem znał naród angielski wolność myślenia i pisania i ubez-

pieczył ją przeto prawem”)31 oraz mechanizmy pozwalające na kontrolę wła-

dzy ze strony społeczeństwa („może [naród angielski] wolnie egzaminować 

rząd swój i postępki rządzących we wszystkich departamentach, chwałą lub 

naganą one ceniąc”32). Skutkiem naruszania prawa przez organy władzy pub-

licznej mogło być nawet – zgodnie z zasadą ius resistendi – wypowiedzenie 

posłuszeństwa przez obywateli i zawiązanie konfederacji, która opierała się na 

„zwyczaju łączenia się jednych obywateli z drugiemi w sprawach tyczących 

się dobra narodu”33. Zdaniem I. Łobarzewskiego to właśnie „konfederacyja 

dała jestestwo tej sławnej angielskiej konstytucyi nazwanej (la grande Charte) 

jako fundament wolności”34. Magna Charta pełniła zatem według autora rolę 

ustawy zasadniczej w państwie szczególnie z uwagi na zamieszczony w niej 

katalog wolności obywatelskich.

III

Dokonany powyżej przegląd materii konstytucyjnych analizowanych przez

I. Łobarzewskiego daje podstawę do wskazania zasadniczych, według tego 

autora, składników materialnej konstytucji angielskiej. Autor trafnie konsta-

tuje, że konstytucja angielska składała się z dwojakiego rodzaju źródeł – pi-

sanych i niepisanych – była zatem przykładem konstytucji (posługując się 

terminologią współczesną) w znaczeniu materialnym35. Władza suwerenna 

spoczywająca w rękach trójelementowego parlamentu stanowiła emanację 

narodu politycznego. Władza państwowa utrzymywana była w równowa-

dze dzięki mechanizmom uniemożliwiającym uzyskanie przewagi jednego 

z segmentów władzy nad innymi. Szczególna rola przypadała w angielskim 

systemie rządów władzy sądowniczej gwarantującej prawa i wolności oby-

31  Ibidem, s. 202. Zob. także A. Grześkowiak-Krwawicz, Regina libertas..., op.cit., s. 148. 

W powyższej pozycji dogłębna analiza pojęcia wolności w polskiej literaturze politycznej tego 

okresu.
32  I. Łobarzewski, op.cit., s. 203.
33  Ibidem, s. 214.
34  Ibidem, s. 215.
35  „Dwojakie są prawa angielskie wolność w społeczności przynoszące. Jedne nazywają 

się prawa niepisane i te początek swój mają w starożytności, a zwyczaj powszechny przyjął je 

za prawo. [...] Drugie nazywają się prawa napisane, a te składają się z aktów różnych parlamen-

towych od początku panowania Edwarda III, które jak są w istocie swojej jasno napisane, tak 

od wszystkich są zrozumiane”. Ibidem, s. 166–167.
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watelskie. Spośród nich na czoło wysuwała się zasada równości wobec prawa 

oraz gwarancje wolności słowa. Dzięki takim rozwiązaniom Anglia posiada-

ła stabilny ustrój konstytucyjny pomimo braku konstytucji w znaczeniu for-

malnym, która w chwili powstawania prac I. Łobarzewskiego obowiązywała 

już w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

W powyższym ujęciu ustrój angielski jawił się jako rezultat zmian powol-

nych, długich, ewolucyjnych, w przeciwieństwie do gwałtownych, rewolu-

cyjnych przewrotów, jak miało to miejsce we Francji. Być może tym należy 

tłumaczyć postawę autora obawiającego się zbyt radykalnych reform ustro-

jowych w Rzeczypospolitej (czy nawet rewolucji), co ostatecznie skutkowało 

– w jego wypadku – tak zdecydowaną współpracą z dworem carskim prze-

ciwko obozowi patriotycznemu, a potem konsekwentnym opowiadanim się 

za aliansem polsko-rosyjskim? Trudno udzielić obecnie odpowiedzi na to py-

tanie, niemniej twórczość I. Łobarzewskiego w zestawieniu z jego pogląda-

mi stanowić może ważny element dyskursu nad wachlarzem postaw polskiej 

elity w czasie dramatycznych wypadków końca XVIII i początku XIX w. na 

ziemiach polskich.

IV

Poza I. Łobarzewskim tematykę ustroju angielskiego podejmowało wie-

lu innych autorów, wśród których widzimy zarówno postaci szerzej znane 

z działalności publicznej i pisarskiej36, jak i osoby zajmujące się literaturą 

polityczną okazjonalnie. Jako pisarza szczególnie interesującego się ustrojem 

Anglii wymienia się zwłaszcza Leonarda Wołkiewicza Olizara, autora książki 

Co uważać ma Rzeczpospolita Polska w prawodawstwie, tak przed dopuszcze-

niem, jako i po dopuszczeniu składu rządu angielskiego37. Na ustrój angielski 

36  Np. Hugona Kołłątaja, który w jednej ze swych prac pisał na temat konstytucjonalizmu 

angielskiego: „Dzielić to prawo [polityczne] na dwie części, to jest na prawa narodu i prawa 

w narodzie, nic innego nie jest, tylko uważać stosunki prawa politycznego szczególnego, ile 

te biorą się za prawa całej społeczności służące i te, które społeczność władzom wykonawczej 

i dozorczej przepisała. Tak naród angielski ma swoje szczególne prawa w prawodawstwie i eg-

zekucji. Tak trzynaście prowincji amerykańskich [...] uchwaliły nowy rząd pod konfederacją 

nieustanną, mając na czele prezydenta. Tak Francja już w ciągu naszego sejmu zupełnie prze-

mieniwszy jedynowładztwo na wolność, zrobiła rząd śrzedni z angielskiego i amerykańskiego. 

Wszystkie te prawa zowią się konstytucją narodową [...]”. H. Kołłątaj, O prawach i prawo-

dawstwie [w:] W. Szafrański, Prace prawnicze Hugona Kołłątaja, Wydawnictwo Poznańskie, 

Poznań 2005, s. 100–101.
37  Studzienica 1791. Na temat poglądów autora zob. A. Grześkowiak-Krwawicz, Obce 

wzory ustrojowe..., op.cit., s. 85–86, eadem, Publicystyka polska lat 1772–1792 o angielskim sy-

stemie rządów „Przegląd Humanistyczny” 1985, nr 5/6, s. 149–165, passim.
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i poszczególne jego instytucje powoływali się także podczas swych wystąpień 

posłowie na sejm38.

Spośród autorów mniej znanych pragnę w tym miejscu przywołać  na-

tomiast postać ks. Petrykowskiego (Piotr P. Maleszewski?), który opubliko-

wał krótki szkic Opisanie porządku sejmowania w parlamencie angielskim39. 

Jest to rozprawa poświęcona w całości pewnym aspektom funkcjonowania 

parlamentu angielskiego i nosi charakter opracowania problemowego lub 

ekspertyzy, pozbawionej komentarza autorskiego odnośnie do omawianych 

zagadnień. Na tym polega główna różnica w porównaniu z inną literaturą 

publicystyczną poświęconą konstytucjonalizmowi angielskiemu, w której au-

torzy jasno dają do zrozumienia, jaki jest ich stosunek do ustroju angielskie-

go oraz poszczególnych jego elementów.

Studium ks. Petrykowskiego dzieli się na trzy części. Pierwsza dotyczy 

postępowania w parlamencie z projektami ustaw i nosi tytuł Względem bi-

lów. Bile, czyli projekta do prawa albo publicznej, albo prywatnej natury40. Za 

publiczne uznawane były następujące: „1mo. Do religii i Kościoła; 2do. Do 

Rzeczypospolitej; 3tio. Do osoby i intrat królewskich”. Natomiast za prywat-

ne: „urządzenia ekonomiczne: dróg, kanałów, nawigacyi, mostów, osusze-

nia błot, zagrody gruntów powszechnych, naturalizacyi, rozwody, processa 

o małe długi etc. etc.”. Kolejność postępowania z określonymi projektami 

ustaw była w parlamencie angielskim określona41.

Następnym zagadnieniem omawianym przez ks. Petrykowskiego były ko-

misje w parlamencie angielskim. Dotyczył tego rozdział Rodzaje komisji czyli 

committé, natura onych i porządek. Autor omawiał najpierw komisje stałe, 

a więc te, 

które się obierają na początku nowego parlamentu i trwają przez wszystkie onego 

zgromadzenia, czyli sesje. Tych jest pięć: 1sza. Do materiów przywilejów izby i elek-

cyi; 2ga. Do materiów tyczących się religii; 3cia. Do roztrząsania abusus i uciążliwo-

ści; 4ta. Zatrudnia się trybunałami i sądami; 5ta. Zajmuje się materią handlową42. 

38  Z. Libiszowska, Model angielski w publicystyce polskiego Oświecenia, „Łódzkie Towarzy-

stwo Naukowe. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych” R. 23, z. 10, Łódź 1969, 

s. 6.
39  Ks. Petrykowski, op.cit. 
40  Ibidem, s. 3–10.
41  „Co do publicznych, jest najpierwszą prerogatywą parlamentu nie wprzód przystępo-

wać do projektów podatkowych czyli pieniężnych, aż się nie zniosą abusus przeciw konstytu-

cyi i wolności obywatela. Wszakże z powodów ufności w królu, częstokroć się ten porządek 

odmienia; publiczne bile biorą się wprzód do decyzyi, potem prywatne. Te porządkiem wnie-

sienia swego, a w tamtych cywilno-politycznych pierwszeństwo się daje materiom tyczącym 

się króla”. Ibidem, s. 4.
42  Ibidem, s. 11.
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Drugi rodzaj komisji to formujące się doraźnie, wśród których istniały 

komisje dwojakie: „jedne są wielkie złożone z całej izby do materyi ważniej-

szych i publicznych, a te się zowią the Grand Committé of the Whole House”. 

Drugiego rodzaju komisje „są szczególne do obiektów partykularnych zwa-

ne: Select Committé, złożone z pewnej liczby wybranych osób”43. Komisje 

obradowały pod przewodnictwem prezydenta44. Powyższy podział odpowia-

da w zasadzie rodzajom komisji funkcjonującym w parlamencie angielskim 

współcześnie.

Trzecia część rozprawy ks. Petrykowskiego odnosiła się do porządku ob-

rad parlamentu angielskiego, a szczególnie jego niższej izby45. Autor szczegó-

łowo opisywał przebieg rozpoczęcia obrad: 

Jako się izba zgromadzi, której komplet składa się najmniej ze 40 osób, orator zasiada 

na swoim miejscu nieco wyniesionym. [...] Kapelan izby czyta litanię i stosowne mod-

litwy. Gdy orator usiądzie, wszyscy deputowani zasięść swe miejsca powinni i głowy 

nakryć. W zasiadaniu nie masz szczególnego porządku; każdy siada, gdzie mu się 

podoba46. 

Zwoływanie parlamentu należało do prerogatyw monarchy, jednak każda 

z izb posiadała uprawnienie do odraczania sesji47.

Na temat zasad, dyscypliny i etykiety prowadzenia obrad ks. Petrykow-

ski zamieścił między innymi następujące uwagi: a) „nie godzi się wchodzić 

do izby ani przechodzić z miejsca na miejsce z nakrytą głową”; b) „gadania 

i szepty z przeszkodą mówiącego, a dopiero krzękania, gwizdania i inne zna-

ki nieukontentowania z cudzego głosu są ostro zakazane i sztrofem karane”; 

c) „gdy kto chce mówić, powinien powstać i zdjąć kapelusz, a orator głośno 

powtarza jego imię”; d) „gdy kilku powstanie do mówienia, orator decyduje, 

kto mu się zdawał być pierwszym”; e) „w ciągu głosu czyjego wszyscy siedzieć 

powinni; dopiero gdy ten swą mowę zakończywszy usiądzie, mający mówić 

powstanie”; f) „po zakończonej sesji dziennej ktokolwiek by wychodził z izby 

tłumem nie czekając oratora, podlega sztrofowi 10 schilingów”48.

43  Ibidem, s. 11–12.
44  „Każda komisyja obiera spomiędzy siebie prezydenta, na podobieństwo oratora, który 

się zowie chairman”. Ibidem.
45  Dalsze opisanie względem ordynacyi izby niższej. Ibidem, s. 24–31.
46  Ibidem, s. 24–25. Autor dodaje w tym miejscu interesującą uwagę: „NB. To się zwykło 

obserwować, że strona dworska siada po prawej stronie oratora za ministrem, a strona opo-

zycyi po lewej”.
47  „Każda izba ma moc zalimitowania sesji i odłożenia onych do czasu nijakiego, lecz kró-

lewską jest prerogatywą, jak zwoływać sesyją parlamentową, tak ją odwoływać”. Ibidem, s. 31.
48  Ibidem, s. 26–28.
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Konsekwencją naruszenia dóbr osobistych innego posła podczas wygła-

szania mowy parlamentarnej była kara dyscyplinarna49. Natomiast wystąpie-

nie bez należytego uszanowania wobec monarchy mogło skutkować nawet 

karą wieży50. Pomimo powyższych ograniczeń odnośnie do swobody wy-

powiedzi w parlamencie posłom przysługiwał immunitet („żaden z człon-

ków składających izbę nie może być aresztowanym, chyba za wyrokiem 

parlamentu”)51. Powyżej wskazane zasady funkcjonowania Izby Gmin doty-

czyły w zasadzie także Izby Lordów52.

V

W podsumowaniu należy podkreślić, że konstytucjonalizm angielski był 

w Rzeczypospolitej in statu reformandi znany i szeroko dyskutowany53. Wo-

bec panującego powszechnie w Europie absolutyzmu to właśnie Anglia pre-

zentowała przykład sprawnie działającego ustroju parlamentarnego opartego 

na zasadzie podziału władzy. Ustrój ten posiadał bogatą historię i zapewniał 

państwu mocarstwową pozycję bez konieczności uciekania się do modelu 

rządów absolutnych, nawet w jego oświeconym wariancie.

Panujący w pewnych kręgach wręcz podziw dla ustroju angielskiego nie 

wykluczał wcale równoczesnego poparcia dla niepodległościowych dążeń 

Amerykanów54. To interesujące, że o ile w wypadku Europy Anglia stawiana 

była wielokrotnie za wzór wolności, o tyle w wypadku stosunków metropolii 

49  „Jeżeli w zapale mowy przydarzy się komu wyrzec słowa uszczypliwe przeciw drugiemu, 

obrażony winien tegoż samego dnia i przytomności wykraczającego dopominać się o satysfak-

cyją, której – gdyby nie uczynił przez eksplikacyją swego miejsca – izba każe mu ustąpić, i mimo 

prerogatywy wolnego mówienia izba ma prawo napomnienia występnych”. Ibidem, s. 27.
50  „Kto by się ważył mówić bez respektu przeciw królowi nie tylko ma być przerwanym, 

lecz częstokroć bywa, że za wniesieniem bywa odesłany do wieży”. Ibidem, s. 28.
51  Ibidem, s. 30.
52  „W izbie wyższej podobny porządek zachowuje się z ta różnicą, ze kanclerz wielki jest 

jej oratorem ordynaryjnym”. Ibidem.
53  Do przykładu Anglii polscy autorzy literatury prawno-politycznej odwoływali się także 

w dziesięcioleciach wcześniejszych. Por. H. Olszewski, Doktryny prawno-ustrojowe czasów sa-

skich (1697–1740), PWN, Warszawa 1961, s. 235.
54  I. Łobarzewski (op.cit., s. 138–139) pisał: „w tym momencie całemu światu widzieć się 

daje nowo powstająca Amerykańska Rzeczpospolita, rządem wolnym, a do sytuacyi sposob-
nym zatrudniająca się. Ta część Ameryki Północnej zasadzona kolonią angielską, w początku 
mniej zważana, dalej obfi te zyski dla narodu angielskiego przynosząca, obróciła potym oczy 
na siebie całej Europy. [...] Poznał się potym lud ten na swojej mocy, poczuł, że jest wolny, a aż 
nadto drugiemu użyteczny. Zrzucił z siebie jarzmo i krwią nabył prerogatywy wolnemu ludowi 
służące”. Szerzej zob. Z. Libiszowska, Opinia polska wobec rewolucji amerykańskiej w XVIII 
wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Łódź 1962.
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z koloniami podkreślano dominację tej pierwszej nie tylko w dziedzinie poli-

tycznej (tłumienie wolności), lecz także gospodarczej. Niemniej w literaturze 

podkreśla się, że okres walki Amerykanów o niepodległość przypadł w okre-

sie niepopularnych rządów Jerzego III (1738–1820), gdy Anglia znalazła się 

w politycznej izolacji55.

W Polsce ustrój angielski był znany, a poszczególne jego elementy szero-

ko dyskutowane56. Pośród prac poświęconych tej problematyce znajdują się 

zarówno obszerne rozprawy, jak i syntetyczne materiały „eksperckie” mające 

przybliżyć zainteresowanemu czytelnikowi wybrane aspekty ustroju. Polscy 

autorzy często ustrój ten gloryfi kowali, a z drugiej strony w niewystarczają-

cy sposób poddawali analizie realne możliwości wprowadzenia określonych 

rozwiązań ustrojowych w Polsce, zwłaszcza w sytuacji geopolitycznej Euro-

py drugiej połowy XVIII stulecia. Z perspektywy czasu pewne prezentowa-

ne wśród Polaków postulaty ustrojowe, których inspiracją były rozwiązania 

angielskie, ocenić można jako pozostające w sferze utopii. Niemniej także te 

ostatnie zasługują na uwagę w kontekście toczącej się szerokiej dyskusji, któ-

rej przedmiotem była naprawa ustroju Rzeczypospolitej. Choć drogi wskazy-

wane przez poszczególnych autorów były różne, nadrzędnym deklarowanym 

celem było uzdrowienie państwa. I pomimo tego, że niektóre z osób aktyw-

nych na niwie publicznej ostatecznie sprzymierzyły się z wrogami Polski, na-

leży podkreślić dużą kulturę prawną i polityczną polskich elit ówczesnego 

okresu. Znajomość i analiza rozwiązań ustrojowych innych państw, w tym 

Anglii, była owej kultury znaczącym elementem.

Streszczenie

Ustrój angielski postrzegany był w Polsce w okresie reform podjętych w drugiej 

połowie XVIII w. jako szczególnie pokrewny. Wynikało to zarówno z doświadczeń 

historycznych dotyczących ewolucji ustroju politycznego, jak i z tradycji wol-

nościowych narodu urzeczywistniających się w koncepcji praw obywatelskich. 

55  E. Rostworowski, op.cit., s. 99.
56  Por. A. Grześkowiak, Publicystyka polska..., op.cit., s. 165. Odrębną kwestią pozostaje 

stosunek Anglii oraz opinii publicznej tego kraju do reform i upadku Rzeczypospolitej. Ba-

daczka tematu pisze na temat reakcji w Anglii na drugi rozbiór Polski: „Prasa i publicysty-

ka angielska zgodnie potępiała agresję przeciw Polsce, [...] ubolewała nad losem odrodzonej 

wewnętrznie Polski i jej oświeconego monarchy. Różnice zarysowały się jednak zasadnicze 

w orientacji politycznej i wyborze drogi postępowania wobec faktów dokonanych w Euro-

pie [...]. Szermierzami przeciwstawnych stanowisk byli czołowi politycy brytyjscy, przyjaciele 

Polski i Polaków”. Z. Libiszowska, Opinia angielska wobec drugiego rozbioru Polski, „Łódzkie 

Towarzystwo Naukowe. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych” R. 27, z. 4, Łódź 

1973, s. 7.
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Spośród polskich autorów analizujących w swych pracach angielski konstytucjo-

nalizm na uwagę zasługuje zwłaszcza Ignacy (Piotr) Łobarzewski, który szczegóło-

wo opisywał ustrój angielski, uznając jego funkcjonowanie za wzorcowe i najlepsze 

w ówczesnej Europie (Zaszczyt wolności polskiej angielskiej wyrównywający z uwaga-

mi do tego stosownemi i opisaniem rządu angielskiego, Warszawa 1789). Inny autor, 

ks. Petrykowski, analizował z kolei funkcjonowanie angielskiego parlamentu (Opi-

sanie porządku sejmowania w parlamencie angielskim, Warszawa 1790). Rozprawy 

polskich autorów schyłku XVIII w. poświęcone powyższej tematyce świadczą o tym, 

że konstytucjonalizm angielski był w kręgach elit politycznych znany i dyskutowa-

ny. Przyczyniało się to zarówno do podniesienia poziomu polskiej kultury prawnej 

i politycznej, jak i mogło mieć wpływ na konkretne działania zmierzające do reformy 

ustroju Rzeczypospolitej.

Summary

English constitution was perceived in Poland as particularly similar during the peri-

od or reform in the second half of the XVIIIth century. Such a situation was a result of 

both historical experience concerning constitutional development and traditions of 

liberty which expressed themselves in the concept of civil rights. Among Polish writ-

ers interested in English constitutionalism, special regard should be given to Ignacy 

(Piotr) Łobarzewski, who described English constitution in details, considering it as 

the most eff ective and overall the best among European nations (Zaszczyt wolności 

polskiej angielskiej wyrównywający z uwagami do tego stosownemi i opisaniem rządu 

angielskiego, Warszawa 1789). Another writer, father Petrykowski, on the other hand 

showed great interest in English parliament (Opisanie porządku sejmowania w par-

lamencie angielskim, Warszawa 1790). Works of late XVIIIth century Polish writers 

prove that English constitution was known and debated among political elites. Not 

only did it contribute to the development of Polish political and legal culture, but also 

could have been a driving force behind eff orts aimed at constitutional reform of the 

Commonwealth.


