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CZYMŻE JEST PAŃSTWO?
UWAGI O PEWNYM PROBLEMIE WYSTĘPUJĄCYM 

TAKŻE W POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ

Adhémar Esmein, autor popularnego w okresie II Rzeczypospolitej, wznowio-
nego niedawno, podręcznika p r a w a  p a ń s t w o w e g o, sięgający po tradycję 
Jeana Bodina i Charles’a Loyseau, traktował państwo jako p o d m i o t  i  p o d -
s t a w ę  w ł a d z y, swoistą o s o b ę  m o r a l n ą, w okresie feudalizmu pozbawioną 
zwierzchnictwa sprawowanego przez jedynowładcę lub przez jakieś zgromadze-
nie. Państwo jako o s o b a  m o r a l n a  powinno realizować wolę swoją, odrębną 
od swych składowych, od jednostek w nim żyjących, ba, nawet od tych, którzy 
mieli działać w jego imieniu, za pośrednictwem władzy niezależnej od obywate-
li, decydującej o nieprzerwanym jego trwaniu, będącej jego, nie l u d u  lub n a-
r o d u, władzą streszczającą się w „prawie rozkazywania i przymusu”. Państwo, 
o d r y w a n e  w ten sposób od jednostek, od jego obywateli, od jego s k ł a d o-
w y c h, uznawane za „wytwór ducha ludzkiego i cywilizacji”, miało być instan-
cją ponad jednostkami, ponad obywatelami, istniejącą po to, by zapewniać 
„ochronę [ich] praw i panowanie prawa w ogóle”. Kształt politycznego ustroju 
nie wpływał na ciągłość prawną państwa: niezależnie od formy, uznawany za 
s u w e r e n a  władca państwa, najistotniejszy organ państwa (jednostka, grupa, 
nawet l u d), istniał obok „stałego i fi kcyjnego piastuna” suwerenności, obok uj-
mowanego podmiotowo państwa. To o s o b o w o  u j m o w a n e  państwo stano-
wiło więc p o d m i o t  s u w e r e n n o ś c i, a nie było s u w e r e n e m; ale państwo, 
choć ujmowane jako s t a ł y  p i a s t u n  suwerenności, było zarazem p i a s t u n e m 
f i k c y j ny m. To jednak w jego imieniu realizował zwierzchnictwo organ wła-
dzy naczelnej zwany „suwerenem”, a czynił to albo despotycznie, „stosownie do 
okoliczności chwili” i wedle własnego uznania, albo „legalnie” (regimen politi-
cum), podporządkowując się „stałym i z góry znanym normom prawnym”, wy-
dawanym „w interesie ogółu, nie dla jednostki konkretnej, lecz dla wszystkich na 
przyszłość i na zawsze” w imieniu państwa1. 

1 A. Esmein, Prawo konstytucyjne, Warszawa 1921, cytaty ze s. 36 i 17.



226 Bogdan Szlachta

W tym jednak miejscu rodził się problem znany co najmniej od czasów Th o-
masa Hobbesa, a może i wcześniej, od czasów dyskusji prowadzonej we Francji 
na początku lat 60. XVI wieku w związku z nieudanymi próbami dworu kró-
lewskiego doprowadzenia do porozumienia między katolikami i hugenotami 
toczącymi wciąż wznawiane zmagania zbrojne; pojawiał się problem, czy kto-
kolwiek jest w stanie działać w imieniu państwa jako swoistej „osoby moralnej”, 
w imieniu państwa jako „podmiotu”, choć „fi kcyjnego” piastuna suwerenności, 
to jednak jej piastuna „stałego”. Bagatelizowanie ustroju czy formy państwa było 
tylko pozorne: chodziło przecież nie tylko to, czy „realny suweren” będzie działał 
despotycznie, czy zgodnie z prawem, ale także o to, kto ustali dla niego miary 
normatywne jego despotyczności albo legalności bądź prawności działań; czy to 
czynić będzie on sam dla siebie, owszem, odwołując się do państwa lub nawet 
działając za nie, czy może ktoś inny, także działający w imieniu państwa, ale zdol-
ny związać miarami normatywnymi, treścią prawa przez siebie ustanawianego, 
wszystkie inne organy, w tym tak zwanego suwerena. Tutaj z kolei pojawiał się 
jeszcze jeden problem teoretyczny: jeśli istnieje organ ustanawiający miary nor-
matywne lub prawne dla tak zwanego suwerena, to czy ten organ nie staje się „su-
werenem” kosztem tego, kto miał działać despotycznie albo legalnie (prawnie)? 
I dalej: czy „moment despotyczności” lub „moment legalności” albo „prawności” 
nie przenosił się na ten „nowy” organ, władny ustalić miary normatywne czy 
prawne? Jeśli tak, jeśli przenosił się na ten nowy organ, to kto mógł ustalić miary 
normatywne dla niego albo skąd mogły pochodzić miary, na których podstawie 
można byłoby z kolei ustalić, czy ten organ działa „despotycznie”, czy raczej „le-
galnie” albo „prawnie”?

Wszystkie te problemy, znane najpóźniej od XVI wieku, a przecież łatwe 
do odnalezienia w literaturze koncyliarystycznej, w sporach o pozycję papieża 
w Kościele rzymskim, o jego relację do innych organów Kościoła, nie tylko do so-
borów, lecz także kolegium kardynalskiego, a w końcu do zbiorowości wiernych, 
zarówno duchownych, jak i tak zwanych świeckich, były znane także Esmeinowi 
i licznym polskim myślicielom politycznym aktywnym nie tylko w dobie rozbio-
rów. Pytanie, czy państwo jest „osobowym abstraktem”, w którego imieniu dopie-
ro działają ludzie (król, arystokraci lub reprezentanci innych grup, a może i cały 
„lud”), wszak analogiczne do pytania, czy Kościół jest „organiczną całością”, swo-
istym, a realistycznie ujmowanym, Mistycznym Ciałem Chrystusa, przez Niego 
skądinąd wieńczonym, w której – w imieniu i w zastępstwie Chrystusa – miał 
działać papież lub/i sobór, rodziło potrzebę ustalenia relacji między owym „oso-
bowym abstraktem” i zbiorowością ludzi, jednostek, obywateli, z nim kojarzoną, 
a nie tylko między owym „osobowym abstraktem” i organem określanym mia-
nem „król”, „parlament” albo „lud”. Potrzeba ta była dostrzegana przez przed-
stawicieli takich narodów jak polski, niemających „własnego państwa”, wciąż za-
stanawiających się nad swoim miejscem w „państwie jako abstrakcie”, w którego 
imieniu działali ewentualnie władcy pochodzący z innych narodów; potrzebę tę 
analizowano jednak wówczas, uwzględniając wielość określonych „narodowo” 
„grup składowych” państwa, z tego powodu wzywając w szczególności do re-
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spektowania „słusznych praw” (przez kogo ustalanych, jaki korzeń mających?) 
poszczególnych „grup składowych”; taka analiza wiodła do pytania, czy ewen-
tualny „suweren” ma być ujmowany jako zbiorowość jednostek, czy raczej jako 
zbiorowość grup (w obu przypadkach rodził się problem ilościowej mniejszości, 
jaką stanowili Polacy albo „polska grupa” w państwach rozbiorowych), czy może 
winien nim być monarcha działający w imieniu „ponadnarodowego interesu” 
wiązanego z państwem? Ale tę potrzebę analizowano też po odzyskaniu niepod-
ległego państwa przez Polaków, tym razem znajdujących się w większości, współ-
egzystujących jednak w jednym państwie z przedstawicielami innych „grup 
narodowych”. W obu okresach, jak u Esmeina, potrzeba ta wiązała się z próbą 
ukazania, iż „abstrakcyjne państwo” nie jest „zewnętrzne” wobec tych, których 
jest państwem, że jest ono raczej tym samym, czym zbiorowość z nim związa-
na. Wobec zróżnicowania uczestników państwa, obywateli, nie wszyscy chcieli 
ustalenia, iż państwo trzeba wiązać z większościową grupą narodową, że należy 
je w każdym przypadku mieć za „państwo narodowe”. Niektórzy usiłowali – po-
wtórzmy – zrealizować potrzebę ustalenia właściwej, prawidłowej relacji między 
państwem, jako „osobowym abstraktem”, a zbiorowością ludzi, jednostek, oby-
wateli, z tym państwem kojarzoną, a następnie ustalenia właściwej, prawidłowej 
relacji między państwem jako „osobowym abstraktem”, a zarazem podmiotem 
stałej, choć fi kcyjnej suwerenności, a jakoś rozumianym suwerenem, bardziej 
„osobowo uchwytnym”, bo będącym człowiekiem lub grupą ludzi. Problem, któ-
ry dziś rozwiązuje się za pomocą dystynkcji „naród etniczny” a „naród politycz-
ny”, by wskazać, że z państwem winna być kojarzona zbiorowość ujmowana nie 
etnicznie, lecz „politycznie”, bywał rozwiązywany nie tylko przez Esmeina przez 
powiązanie abstrakcyjnego państwa raczej z „ludem” niż ze zbiorowością jedno-
stek o różnych zakorzenieniach czy identyfi kacjach narodowych.

Rozwiązanie to nie zostało ustalone przez Esmeina, choć jest ono kojarzo-
ne głównie z tradycją francuską, jego tradycją, nade wszystko zaś z propozy-
cją złożoną w pierwszej połowie XVIII wieku przez Jeana-Jacques᾽a Rousseau, 
w istotnej mierze nawiązującego do ustaleń znacznie wcześniejszego od niego 
myśliciela Jeana Bodina, aktywnego w drugiej połowie XVI wieku. To Rousseau 
wypracował przecież kategorię „lud”, której nie należy kojarzyć ze zbiorowością 
jednostek o własnych, partykularnych wolach ujawniających się w aktywności 
politycznej, nade wszystko prawotwórczej, lecz ze swoistą „wspólnotą organicz-
ną”, która ma własną wolę zwaną „wolą powszechną prawodawczą”. Nie jest to 
już wola „abstrakcyjnej osoby”, jaką miało być państwo, lecz wola osobliwego 
„kolektywu”, wola jednaka, jak wola jednostek na kolektyw ten się składających, 
jedynie w momencie ustanawiania „ludu” jako swoistej „jedności-całości”; wola, 
z którą mają być pojednane, utożsamione wole jednostek partykularnych, o ile 
pragną one uzyskać wolność pojmowaną jako stanowienie prawa dla siebie lub 
przynajmniej – wobec omylności ich woli – zyskać równą z innymi możność bra-
nia udziału w stanowieniu prawa dla siebie. To teoretyczne ujęcie, interesująco 
omawiane znacznie później między innymi przez polskiego prawnika Antonie-
go Peretiatkowicza, prowadziło nie tylko do bagatelizowania tak zwanych grup 
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pośredniczących, ale i do zestawiania poszczególnych jednostek wprost z pań-
stwem, ściślej zaś ze zidentyfi kowanym z nim „ludem”. W tym ostatnim bowiem, 
jak ongiś w abstrakcyjnym państwie, została ześrodkowana w owym ujęciu „wola 
prawodawcza” ustalająca miary normatywne, miary legalne czy prawne: to „lud”, 
a nie „państwo”, stawał się teraz „stałym piastunem” suwerenności pojmowanej 
jako wyłączność prawodawcza. W związku z tym rodziło się jednak również py-
tanie, czy „lud”, jak ongiś „państwo”, jest również „fi kcyjnym” piastunem suwe-
renności; czy w imieniu „ludu” ktoś ma działać w charakterze suwerena, czy też 
sam lud pozostaje rzeczywistym suwerenem? 

Esmein, którego analizy stanowią w tym tekście punkt odniesienia dla kilku 
polskich autorów, przyjmował, że niepodobna dzielić zwierzchnictwa „między 
wszystkich członków społeczeństwa”, bo stanowi ono „niepodzielną i niezbywal-
ną własność samego narodu jako ciągłego szeregu idących po sobie pokoleń”2. 
Ujęcie to, związane z porzuceniem traktowania o państwie jako „abstrakcyjnej 
osobie” czy „abstrakcyjnym podmiocie” i przyjęciem, że państwem korzystają-
cym ze zwierzchnictwa stanowiącego „niepodzielną i niezbywalną własność” 
jest sam naród, prowadziło do uznania, że ujawnienie woli przez „lud” ma moc 
prawa, okazuje się równoznaczne z ustanowieniem miar normatywnych o cha-
rakterze prawnym dla wszystkich jego członków. Stąd już tylko krok dzielił fran-
cuskiego autora od orzeczenia, że głównym instrumentem ujawniania owej woli 
jest jakiegoś rodzaju referendum, choć problem wciąż tkwił w tym rozwiązaniu, 
ponieważ prowadziło ono do uznania, że to wole jednostek będą współstanowić 
owe „miary”, że jednostki zostaną uznane jednak za „pierwsze” wobec „ludu”, 
którego wola nie będzie już przecież „samoistna”, lecz zależna od „rozkładu woli” 
jednostek. Właśnie do tej wątpliwości czy – być może – niekonsekwencji zawar-
tej w tezach Esmeina można odnieść krytyczne uwagi Antoniego Górskiego, in-
teresującego, choć mało znanego polskiego myśliciela konserwatywnego, związa-
nego ze środowiskiem stańczyków profesora prawa cywilnego na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. Górski dostrzegał problem w „przejściu” od woli jed-
nostek do woli państwa jako osobliwego, a pojednanego z „ludem”, swoistego 
„bytu” zdolnego stanowić prawo; dostrzegał paradoksalność tkwiącą nie tylko 
w myśleniu Hobbesa czy Rousseau (przy całej odmienności ich koncepcji), ale 
także w rozumowaniu ich naśladowców, a być może nawet dużej już w końcu 
XIX wieku większości uczestników życia publicznego (politycznego?). Głosił ot-
warcie, zwracając uwagę na kwestię reprezentacji, która właśnie w tym miejscu 
pojawia się jako najważniejsza, że według „teorii socjalistycznych, radykalnych, 
a bodaj czy nie liberalnych także, najsilniejszym wyrazem woli ludu jako źródła 
wszelkiej władzy w społeczeństwie” ma być „wynik powszechnego głosowania”3. 

Chodziło więc nie tyle o ustanawianie treści woli prawodawczej państwa 
jako „woli ‘ludu’”, która ma się ujawniać w powszechnym głosowaniu jednostek, 
ile o przeprowadzanie za pomocą takiego typu głosowania dzieła legitymizacji 

2 Ibidem, s. 279.
3 A. Górski, Stronnictwa konserwatywne wobec reformy wyborczej, Kraków 1907, s. 20–21, 

odbitka z „Przeglądu Polskiego” (czasopismo krakowskich stańczyków).
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„wszelkiej władzy w społeczeństwie”. Górski dostrzegał oba zagadnienia: i to 
wiążące się z „ustanawianiem” w głosowaniu powszechnym źródła władztwa czy 
uprawnień do rządzenia, i to powiązane z przekazywaniem w takim głosowa-
niu „władzy” prawodawczej przez „lud” na rzecz organów reprezentujących ten 
lud. Pisał przecież, że „wszelka władza jest objawem zwierzchniczej władzy ludu, 
który tę władzę w mocy utrzymać lub skasować może, bo władza jedynie tylko 
od ludu pochodzi”. Powołując się na Rousseau, twierdził, że – zgodnie z jego 
ujęciem, bliskim także Esmeinowi – „lud wydzielił tę władzę z siebie w drodze 
«kontraktu społecznego», ale też skoro władza państwowa jest tylko syntezą ze-
branej razem woli jednostek, przeto każda jednostka musi mieć równy udział 
w rządzie”4. To nie „państwo” legitymizuje więc organy władzy, to nie w jego 
imieniu mają one działać, ale w imieniu „ludu” pojmowanego jako zbiór po-
szczególnych, „pojedynczych” jednostek, nie zaś jako swoista „całość-jedność”. 
Nie ma, jak się okazuje, żadnej „woli ‘ludu’” jako woli jednej zbiorowości o włas-
nej, różnej od jednostek woli, choćby woli powszechnej zwanej prawodawczą; 
zwolennicy „socjalistycznych, radykalnych, a bodaj czy nie liberalnych także” 
ujęć, znają tylko poszczególne jednostki i na nie nakierowują oczekiwanie na 
wsparcie w powszechnych wyborach fundamentu władzy wszelkich organów; 
organów działających nie w imieniu mniemanego „abstrakcyjnego państwa” 
i nie w imieniu mniemanego „ludu”, lecz w imieniu poszczególnych jednostek 
skrywanych jedynie pod kategorią zbiorową „lud”. To więc nie „państwo” ani 
nie „lud” stanowią w tych ujęciach źródło władztwa, nie w „państwie” ani nie 
w „ludzie” tkwi owo źródło, lecz w poszczególnych jednostkach, które mają brać 
udział w „głosowaniu powszechnym”, by „przelać” należącą do nich władzę na 
organy przez siebie legitymizowane. 

Po opisie, nie w pełni zresztą poprawnym, ujęcia Rousseau, następowała 
osobliwa konstatacja:

Według tego, na fałszywym doktryneryzmie opartego rozumowania, trony i wszelkie 
szczeble hierarchii, nawet kościelnej, druga Izba w państwach o systemie dwóch Izb, 
autonomia związków prowincjonalnych i komunalnych, ba, nawet wszelkie zasady 
prawa i moralności, którymi się społeczeństwo rządzi, są zdane na łaskę i niełaskę 
wszechwładzy ludu, są tolerowane tylko do czasu wybuchu jakiegoś ostrzejszego 
przesilenia. Lud może zrzucić dynastię, zamknąć kościoły, wysłać na wygnanie poło-
wę obywateli, kasować wyroki sądu, wprowadzić prawo lynchu, skoro on jest wszech-
władnym, a wszelkie urzędy i dostojeństwa są tylko odbiciem jego woli5. 

Zauważmy jednak raz jeszcze, że pojawiająca się w wypowiedzi krakowskiego 
prawnika kategoria „lud” przesłania to, co skrywa się pod nią, czyli wielość po-
szczególnych jednostek. To one mają ostatecznie decydować o legitymizacji dla 
„tronów i wszelkich szczebli hierarchii”, nawet – w ujęciu krytykowanym przez 

4 Ibidem.
5 Ibidem. „Na tę teorię – oceniał Górski – żaden chrześcijanin, żaden w ogóle człowiek po-

ważny i w dobrej wierze działający zgodzić się nie może. A nie trzeba myśleć, że teoria ta istnieje 
tylko w sferze czystej abstrakcji; przeciwnie, ona tkwi w zasadzie równości głosowania”. Ibidem.
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Górskiego, uznawanym za „doktrynerskie”, choć spełnionym (przynajmniej po 
części) już w trakcie Wielkiej Rewolucji Francuskiej – „szczebli hierarchii koś-
cielnej”, o składzie drugiej, wyższej izby w systemie bikameralnym. One również 
mają decydować o przyznaniu ewentualnej autonomii związkom prowincjonal-
nym i komunalnym, nawet – co w przypadku Polaków trwających bez własnego 
państwa było szczególnie problematyczne – większość jednostek zakorzenionych 
w odmiennym niż dany narodzie miała decydować o przyznaniu mu jakiegoś za-
kresu (ewentualnej!) autonomii. To one wreszcie, jednostki właśnie, a nie „lud”, 
jako jakaś „jedność-całość” miały – zdaniem Górskiego – określać „wszelkie za-
sady prawa i moralności, którymi się społeczeństwo rządzi”. To jednostki, według 
interpretacji krakowskiego uczonego trwającego przy stanowisku konserwatyw-
nym, powinny więc zostać dopuszczone do tego, by wedle swej woli, subiektyw-
nej zapewne, być może słabo informowanej przez rozum, być może kierującej się 
namiętnościami, emocjami, upodobaniami zwanymi niekiedy „niskimi” lub „try-
wialnymi”, nie tylko już legitymizować raczej „swoje” organy, mimo że nazywane 
organami „ludu”, ale także ustanawiać – zapewne za ich pośrednictwem jednak 
– „wszelkie zasady” zarówno prawa (co bardziej zrozumiałe), jak i moralności (co 
zrozumiałe mniej, bo wymagające uznania, że treści moralne są wtórne wobec 
treści prawnych albo że treści moralne istotnie pochodzą z rozstrzygnięcia jedno-
stek). Dodajmy na marginesie, że Górski obawia się nie tylko obu wspomnianych 
już rozstrzygnięć: ześrodkowania w jednostkach mających jakoby współstanowić 
„lud”, legitymizacji wszelkich organów i prawodawstwa niepodlegającego zapew-
ne żadnym ograniczeniom (skoro jednostki mają ustanawiać nawet „zasady mo-
ralne”), ale także kolejnych, w szczególności tego, który prowadzi do poddania 
jednostkom składającym się na „lud” wyroków sądów, i tego, który uzasadnia jego 
„prawo lynchu”. Wszak to po stronie „ludu”, dokładniej zaś zbiorowości współsta-
nowionej przez jednostki nań się jakoby składające, ma pozostawać „wszechwła-
dza”, bo „odbiciem jego woli” mają być przecież „wszelkie urzędy i dostojeństwa”.

Górski, „sceptyk polityczny”, jak na konserwatystę przystało, demaskuje miał-
kość obu propozycji zajmujących umysły wielu myślicieli poprzednich (i jego, 
i naszych) stuleci. To nie „państwo” jako swoisty „abstrakt” okazuje się depozy-
tariuszem władztwa i jego źródłem, z którego czerpią organy działające w jego 
imieniu, i nie ono jest źródłem prawodawstwa, nie w jego też imieniu prawo 
jest stanowione; to nie „lud” również jest podobnym depozytariuszem i źród-
łem władztwa i prawodawstwa, nie jego „powszechna wola” też stanowi źródło 
prawa. W miejsce obu tych, chybionych, „doktrynerskich” rozwiązań wdziera 
się „realistyczne ujęcie”, znane zapewne zwolennikom „teorii socjalistycznych, 
radykalnych, a bodaj czy nie liberalnych także”, zgodnie z którym podstawą, 
depozytariuszem stałym (a nie tylko „źródłowym”) i osobliwym, bo „wieloele-
mentowym”, „podmiotem” legitymizacji wszelkich organów władzy publicznej 
są jednostki. One też są źródłem i równie osobliwym „podmiotem” wszelkiego 
prawodawstwa. Ten sceptyczny, by nie rzec „dekonstrukcyjny” ogląd „dogma-
tyzmu”, który został odnaleziony w nowożytnej myśli politycznej przez współ-
pracownika czasopisma wydawanego przez krakowskich stańczyków (prawda: 
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w związku z polemikami towarzyszącymi próbom upowszechnienia prawa wy-
borczego w Austrii) nie był powszechnie podzielany. Przecież nieco wcześniej 
Bohdan Oczapowski6, inny profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
zajmujący się jednak nie prawem cywilnym, lecz nauczaniem umiejętności po-
litycznych, pisał u progu autonomii galicyjskiej w tym samym co Górski czaso-
piśmie krakowskich stańczyków, że państwo (a nie „lud” albo jednostki nań się 
jakoby składające) posiada dwa rodzaje organów. Ma je ono przy tym tak jak każ-
de „jestestwo fi zyczno-duchowe”. Jeden z tych organów jest „stanowiący”, drugi 
zaś „wykonujący powzięte postanowienia”7. Nie te stwierdzenia ujawniają jednak 
istotę odmienności ujęć Górskiego i Oczapowskiego, lecz stwierdzenia następne, 
odsyłające nas ku propozycji również oddalanej przez krakowskiego cywilistę, 
kojarzonej z Hobbesem bardziej niż z Rousseau. 

Nad nimi jednak [tj. nad oboma wymienionymi organami państwa] unosi się, należąc 
do pierwszych i do drugich chociaż samoistnie działający, trzeci organ właściwy pań-
stwu, który w tym jestestwie wybitniej na jaw występuje, jak w innych obdarzonych 
samo wiedzą; jest to nadający państwu znamię osobistości pierwiastek, który Tren-
towski zowie jaźnią, a który w państwie znajduje swój wyraz w funkcji zwierzchni-
ctwa państwa8.

Jaźń ta miałaby tedy przynależeć „państwu” znów jako swoistej „jedności-
-całości” albo „abstraktowi”. Co ciekawe i polemicznie nastawiające wobec uwag 
Rousseau oraz tego, co Górski skojarzył z jednostkami jako uczestnikami „głoso-
wania powszechnego”, Oczapowski zastrzega, że 

[…] nie należy bynajmniej, aby ten organ żywotny wyczerpała lub zastępowała fi zycz-
na osoba, skupiająca w sobie jedność władzy państwowej, wyobraziciel tej jedności, 
czy go nazwiemy królem czy prezydentem. Instytucja, o której mowa, jest żywotną 
i niezbędną, bo bez niej naród nie byłby państwem, całością świadomą swej jaźni, lecz 
rzeczą, aglomeratem sił ślepych, chwilowo skupionych, formą, czczym oderwanym 
pojęciem9. 

Chodzi więc o jaźń jako „instytucję” „żywotną i niezbędną”, która sprawia, że 
„naród” staje się nie tylko „państwem”, ale też „całością świadomą swej jaźni”. In-
stytucją tą nie jest ani król, ani prezydent, nie jest nią więc „głowa państwa”, lecz 
„coś”, co wyprowadza „naród” ze stanu, w którym byłby on tylko „aglomeratem sił 
ślepych, chwilowo skupionych, formą, czczym oderwanym pojęciem”. Choć Ocza-
powski wprowadzał „instytucję”, a nie „personalnie uchwytnego wyobraziciela jed-

6 W serii „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej” ukazał się tom z wybranymi pis-
mami Oczapowskiego, do którego z pewnością należy zajrzeć, by dostrzec wpływ, jaki na pol-
skich uczonych interesujących się „umiejętnościami politycznymi” wywierała na przełomie 
XIX i XX w. nauka niemiecka.

7 Osnowa i zakres «Encyklopedyi nauk politycznych w zarysie», „Przegląd Polski” 1870, 
t. XVIII, s. 90–91.

8 Ibidem.
9 Ibidem.
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ności”, choć zastrzegał w dalszym wywodzie, że „wielu pisarzy i myślicieli poczytuje 
państwo za taką formę i radziby wygluzować z niej ów pierwiastek osobisty”, prze-
cież wkrótce także on podnosił, że ów pierwiastek osobisty „istniał i istnieje zawsze 
i wszędzie, a tam w monarchiach i republikach, gdzie go gwałtownie tłumią lub 
unicestwiają, wyrywa się naprzód i świadczy o swym istnieniu w chwilach stanow-
czych w postaci dyktatury”. W konkluzji także on rozpoznawał paradoks: 

Organ taki naczelny państwa, złożony [zwróćmy uwagę] oprócz fi zycznego wyobrazi-
ciela wszechwładztwa narodu z instytucji rozjemczej, czy to się zowie radą stanu, czy 
sądem najwyższym, zowiemy z cudzoziemska pryncypałem, skoro nazwy swojskie 
„książę” lub „panujący” nazbyt tchną monarchizmem. Tam, gdzie pryncypał nie daje 
znaku życia i państwo znajduje się w rozkładzie, mówimy, że zamieniło się w oligar-
chię lub ochlokrację – możnowładztwo lub rządy motłochu10. 

Mimo początkowo wyrażanego zastrzeżenia, próby „depersonalizacji” pań-
stwa, ostatecznie Oczapowski zbliżał się do ujęcia problematycznego, zwłaszcza 
wówczas, gdy mówił o „państwie w rozkładzie”, gdy brakuje mu „pryncypała”, 
którego nie zna „oligarchia” ani „ochlokracja”, zwróćmy uwagę na jednanie 
z „możnowładztwem” z jednej, „rządami motłochu” z drugiej strony. O ile Gór-
ski na początku XX wieku krytykował, ujawniał miałkość lub co najmniej prob-
lematyczność „doktrynerskiego” rozwiązania albo „doktrynerskich rozwiązań” 
(jeśli naliczymy ich dwa: odsyłające do „państwa” jako „podmiotu” lub do „ludu” 
jako „podmiotu”), o tyle pokolenie od niego młodszy Oczapowski nie stronił od 
bardziej „pozytywnego” wyjaśnienia, od przypisania momentowi „pryncypalne-
mu” (nazwijmy go, wbrew intencji krakowskiego uczonego, „monarchicznym”) 
najistotniejszego znaczenia, skłaniającego do identyfi kowania go jednak z „in-
stytucją” niosącą „jaźń”, ostatecznie zaś – jak się wydaje – z „państwem”, bo apel 
do takiego „czegoś” chyba jest jednak wymagany, by uwolnić „pryncypała” od 
potencjalnej przynajmniej stronniczości czy subiektywności, by nie rzec arbitral-
ności (z pytaniem zasadniczym: Czy to on ma się stać depozytariuszem i źródłem 
władztwa innych organów, a zarazem źródłem wszelkiego prawa?). 

Ważne przecież poszukiwania prowadzone w polskiej myśli politycznej, której 
twórcy najpóźniej na początku XX wieku poznali wywody Esmeina, w pewnym 
sensie podsumował pokolenie niemal późniejszy od Górskiego i dwa pokolenia 
od Oczapowskiego, już w okresie międzywojennym, w wolnej przez krótko Pol-
sce, Jerzy Rogowicz. Analizując problem władzy u Bodina, pisał on w latach 30.: 

Podłożem historycznym, z którego wyrastał stopniowo dzisiejszy system państwo-
wy, była monarchia nieograniczona, to znaczy monarchia w tego słowa znaczeniu 
pełnym, nie określonym przez jakiekolwiek zastrzeżenia, któreby władzę jej zwężały. 
Obejmowała tedy pełnię władzy państwowej [monarchia, zauważmy i porównajmy 
z ostateczną konkluzją Oczapowskiego o „pryncypale” lub „władzy pryncypalnej”, 
miała więc „obejmować pełnię władzy”, ale „władzy państwowej” – przyp. B.S.]. O ile 
tak można powiedzieć, była szczytowym punktem jej skoncentrowania. 

10 Ibidem.
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Zwycięstwo „jednej woli (jako energetycznemu wyrazowi indywidualności 
jednostki fi zycznej)” w walce o centralizację wysiłków woli „wszystkich innych 
na określonym terytorium […], było w istocie stworzeniem jednolitości współ-
czesnego państwa. Czyżby więc „moment pryncypalny” lub zgoła „pryncypał” 
miał być racją ustalenia „jednolitości współczesnego państwa”? Czy byłoby ono 
w tym ujęciu jednak jakimś „abstraktem”, czy raczej czymś „bardziej dotykal-
nym”? Owo „zwycięstwo jednej woli” było zarazem 

[…] stworzeniem woli decydującej o całokształcie życia wszystkich ludzi na teryto-
rium tej woli podległym. Było stworzeniem władzy państwowej w tej istocie, która jest 
treścią władztwa państwowego do dnia dzisiejszego [okazuje się więc, że to monarcha 
miał „wytwarzać władzę” – przyp. B.S.]. Władza wytworzona wówczas sprawowana 
była przez jednostkę z mocy jej prawa przyrodzonego11. 

Jak jednak zauważa autor, „od tego momentu”, od momentu zatem zwycię-
stwa „momentu pryncypalnego” wiązanego z monarchą, 

[…] rozpoczął się proces tracenia wyłączności decyzji przez jednego tylko przedsta-
wiciela woli rządzącej państwem na rzecz innych takiej woli podmiotów, a co za tym 
idzie – podmiotów władzy. Proces ten, rozpoczęty wówczas, rozwijał się stale do dni 
dzisiejszych, polegając na wciąganiu coraz liczniejszej gromady ludzkiej do władzy 
w państwie, a przez to na rozszerzaniu kręgu rządzących aż do momentu krańcowego, 
w którym proces ten osiągnąłby swe logiczne przeznaczenie: by wszyscy rządzeni byli 
rządzącymi, to znaczy, by każdy człowiek, będąc przedmiotem, stał się podmiotem 
władzy. Do tego spełnienia doszliśmy obecnie, kiedy to ustaliła się zasada powszech-
nego udziału w rządzie, stwarzając system, który potocznie nazywamy demokracją, 
a który, ściśle go określając w terminologii klasycznej, nazwać by należało panarchią. 
W procesie tym stopniowo władza odchodziła od jednostki, rozpływając się w co-
raz szerszym kręgu współwładców. Ale władza państwowa […] nie umniejszała się 
w swej istocie, pozostając na tym poziomie, na jaki ją wyprowadziło zwycięstwo jed-
nej woli absolutnej nad wszystkimi innymi w owym momencie, który nazwaliśmy 
stworzeniem współczesnego państwa12. 

To, czego obawiał się na początku wieku Górski, zostało spełnione. Zbudo-
wana została, zdaniem Rogowicza, „panarchia”, potocznie zwana „demokracją”, 
w której „władza państwowa” wciąż jest wyrazem „jednej woli absolutnej nad 
wszystkimi innymi”, choć wola ta jest już współtworzona czy współokreślana 
przez poszczególne jednostki jako – jak rzecz zostaje ujęta – „współwładców”.

Problem jednak pozostaje. Rozpoznajemy go nawet w preambule do Konsty-
tucji RP z 1997 roku.

Na koniec tego szkicu, który miał ukazać na kilku przykładach – ale też w od-
niesieniu do myśliciela francuskiego, bardziej znanego Polakom niż myśliciele 
rodzimi – poszukiwania naszych autorów zainteresowanych próbą uchwycenia, 

11 J.  Rogowicz, Istota władzy głowy państwa we współczesnym prawie konstytucyjnem, 
Warszawa 1932, s. 32–33.

12 Ibidem.
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a może i rozstrzygnięcia, paradoksu, jakże ważnego dla nowożytnej (i współczes-
nej) myśli politycznej (i – mniemam – prawniczej również), mianowicie para-
doksu państwa jako źródła legitymizacji i wszelkiego prawa. 

By to nie było naznaczone stronniczością albo subiektywnością uczestników 
procesu prawodawczego, zarówno członków „ludu” (zbiorowego „suwerena”, 
jak niekiedy mawia się o tak zwanym narodzie politycznym, a nie etnicznym 
przecież), jak i jego reprezentantów (wszak nie reprezentantów „państwa” jako 
abstraktu), zachęcam Czytelnika do przeczytania tekstu zatytułowanego Prob-
lemy teoretyczne (w tym aksjologiczne) znajdowane w preambule do Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku (uwagi historyka myśli politycznej)13.

13 Tekst opublikowany w pracy zbiorowej pod redakcją T. Słomki i A. Materskiej-Sosnow-
skiej, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Ciągłość i zmiana, Warszawa 2012, s. 13–25. 
Pisałem w nim m.in., że w preambule wyraźnie znać prymat swoiście („obywatelsko”) poj-
mowanego „Narodu Polskiego” wobec państwa; to „Naród Polski” (jako zbiór obywateli, a nie 
jako zbiorowość połączona wspólną, choć „dwuźródłową”, kulturą), pojmowany jako swoisty 
„podmiot” (znak Rousseau?) „ma posiadać wolę, korzystając z której ustanawia Konstytucję 
jako «prawa podstawowe dla państwa». W tym ujęciu «Naród Polski« jest wobec «praw pod-
stawowych dla państwa» pierwszy. Ale tutaj pojawia się kłopot, na który należy dodatkowo 
zwrócić uwagę: jeśli obywatel pojawia się dopiero jako członek państwa, to niepodobna mówić 
o obywatelstwie jako uprzednim względem państwa; problem teoretyczny jest w tym miejscu 
poważny, gdyż to on budził ongiś poważne kontrowersje (dzisiaj znacznie mniejsze) dotyczące 
rozumienia państwa jako struktury uosabianej przez monarchę wiązanego nie z poddanymi, 
lecz w pierwszej kolejności z Bogiem, a konstytuującego «prawa podstawowe» dla podda-
nych, albo jako «czegoś», co «uosabiane» jest przez «lud», który sam dla siebie (niby także 
dla państwa z nim skojarzonego) ustanawia prawa podstawowe. Niezależnie od złożoności 
tego zagadnienia (i wiążącego się z nim problemu kolejnego, mianowicie podmiotu, któremu 
przypisać należy suwerenność zewnętrzną i – ewentualnie – tzw. suwerenność wewnętrzną 
jako wyłączną możność stanowienia norm wiążących wszystkich obywateli w ramach pań-
stwa), niezależnie też od możliwych w tym względzie interpretacji, winniśmy podkreślić, że 
jest w preambule do Konstytucji zapowiedziana kwestia, którą jako ważną, jeśli nie kluczową, 
należy podkreślić raz jeszcze: jeśli rozwiązanie, które wydaje się mocno ugruntowane (choć 
problematyczne) o pierwszeństwie «Narodu Polskiego» wobec państwa, zostanie przyjęte albo 
jeśli przyjęta zostanie teza o równoczesności istnienia «Narodu Polskiego» i państwa, to po-
zostaje problem nieobecności praw podstawowych przez orzeczeniem prawodawczym pocho-
dzącym od «Narodu Polskiego». Ów podmiot miałby więc działać w swoistej «próżni norma-
tywnej» i dopiero jego orzeczenie ustanawiałoby prawa podstawowe. Więcej: choćby państwo 
(jego organy władzy) miało działać na podstawie «praw podstawowych» ustalonych dla niego 
(dla nich) przez «Naród Polski», to aktywność prawodawcza «Narodu» byłaby oparta nie na 
prawie, choćby na «prawach podstawowych», lecz na «fakcie», który nie jest poprzedzony ani 
nie jest regulowany nawet przez «prawa podstawowe». Zagadnienie to jest charakterystyczne 
dla współczesnych, a zapewne również dla wielu nowożytnych ujęć, jest ono jednak właściwe 
szczególnie tym podejściom, które eksponują rolę «faktyczności» jako punktu oparcia, a na-
wet źródła dla «sfery normatywnej» (z dalszym problemem, czy w tym zakresie nie jest po-
pełniany, znany etykom, tzw. błąd naturalistyczny)”. B. Szlachta, Problemy teoretyczne (w tym 
aksjologiczne) znajdowane w preambule do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku 
(uwagi historyka myśli politycznej) [w:] T. Słomka, A. Materska-Sosnowska (red.), Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Ciągłość i zmiana, Warszawa 2012.


