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Abstrakt

W trakcie walki o niepodlegªo±¢ i tworzenia si¦ pa«stwowo±ci ameryka«skiej ±cieraªy si¦ dwie odmienne tendencje: jedn¡ grup¦ stanowiªa tendencja zachowawcza
widoczna w

The Federalist, szczególnie w pismach Johna Adamsa i Alexandra Ha-

miltona oraz w tek±cie pó¹niejszej konstytucji USA, drug¡ byªa tendencja radykalna reprezentowana przez Thomasa Jeersona i zwolenników demokratycznej my±li
politycznej. Przez okres jedenastu lat dziel¡cych ogªoszenie Deklaracji Niepodlegªo±ci (1776) i zwoªanie Konwencji Konstytucyjnej (1787) zachodziªy gwaªtowne
zmiany w polityce ameryka«skiej. Gªównym ¹ródªem chaosu w ameryka«skim systemie politycznym okazaªy si¦

The Articles of Confederation (1781), b¦d¡ce ustaw¡

o charakterze konstytucyjnym. Problem formy Konstytucji wi¡zaª si¦ z powszechnie podzielanym na Konwencji Konstytucyjnej pogl¡dem, »e nale»y stworzy¢ dzieªo
na tyle trwaªe, aby zdolne byªo wytrzyma¢ prób¦ czasu. W tym celu zredagowano
dokument przejrzysty, skªadaj¡cy si¦ z szeregu ogólnie okre±lonych zasad, pozostawiaj¡c miejsce dla ewentualnych przyszªych interpretacji, ª¡cznie z mo»liwo±ci¡
dokonywania poprawek. W ten sposób projekt Konstytucji Stanów Zjednoczonych
Ameryki (1787) staª si¦ kulminacj¡ eksperymentu ustrojowego, maj¡cego swe ¹ródªo w czasach Okresu Kolonialnego, trwaj¡cego podczas Rewolucji Ameryka«skiej
i który doprowadziª do utworzenia ustroju pa«stwowego unikalnego w skali nowo»ytnego ±wiata.

John Adams, Artykuªy Konfederacji, Deklaracja Niepodlegªo±ci,
Alexander Hamilton, Thomas Jeerson, Konwencja Konstytucyjna, Konstytucja
USA, Ojcowie Zaªo»yciele, the Bill of Rights, the Federalist
Sªowa kluczowe:

Abstract

During the struggle for independence and the creation of the American state, two
dierent trends clashed: one group was connected with the conservative trend seen
in

The Federalist

and also present in the writings of John Adams and Alexander

Hamilton, and in the text of the US Constitution. The second one was the radical
tendency represented by Thomas Jeerson and supporters of democratic political
thought. Over a period of eleven years between the announcement of the Declaration of Independence (1776), and the convening of the Constitutional Convention
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(1787), rapid changes took place in American politics. The main source of chaos in the American political system proved to be

The Articles of Confederation

(1781), which was the law of a constitutional nature. The problem of framing
the form of the Constitution during the Constitutional Convention was associated
with the commonly shared idea that you should create a work durable enough to
be able to withstand the test of time. To do this, they drew up the document
consisting of a set of generally dened rules, leaving a free eld for possible future interpretation combined with the possibility of making amendments. In this
way, the draft of the Constitution of the United States of America (1787) became the culmination of the political experiment having its origins in the days of
the colonial period, covering the period of the American Revolution and leading to
the creation of the state system, unique in the modern world.
Keywords: John Adams, Articles of Confederation, Declaration of Independence,
Alexander Hamilton, Thomas Jeerson, Constitutional Convention, US Constitution, Founding Fathers, the Bill of Rights, the Federalist

Preludium  tªo historyczne narodzin demokracji ameryka«skiej
W trakcie walki o niepodlegªo±¢ oraz po jej wywalczeniu w wojnie
z Wielk¡ Brytani¡ i po formalnym usankcjonowaniu niepodlegªo±ci USA
w Traktacie Paryskim (1783), daªo si¦ zauwa»y¢ dwie przeciwstawne tendencje odnosz¡ce si¦ do my±lenia ustrojowego. Jedn¡ grup¦ stanowiªa tendencja
zachowawcza, widoczna w The Federalist w pismach Johna Adamsa i Alexandra Hamiltona oraz w tek±cie pó¹niejszej konstytucji USA. Drug¡ byªa
tendencja radykalna reprezentowana przez Thomasa Jeersona i zwolenników demokratycznej my±li politycznej. Przez okres jedenastu lat, dziel¡cych
ogªoszenie Deklaracji Niepodlegªo±ci (1776) i zwoªanie Konwencji Konstytucyjnej (1787), zachodziªy gwaªtowne zmiany w polityce ameryka«skiej.
Po tym, jak znikªo wspólne zagro»enie zewn¦trzne ze strony Wielkiej Brytanii, pojawiªy si¦ inne zagro»enia zwi¡zane z dezintegracj¡ wewn¦trzn¡.
Gªównym ¹ródªem chaosu w ameryka«skim systemie politycznym okazaªy
si¦ The Articles of Confederation (1781) b¦d¡ce ustaw¡ o charakterze konstytucyjnym.1
Powszechna niech¦¢ do silnego rz¡du centralnego, maj¡ca swe ¹ródªa
w do±wiadczeniach okresu kolonialnego, oraz poleganie na lokalnych spoªecz1

zob. http://www.yale.edu/lawweb/avalon18th/TheArticlesofConfederation.html

279

no±ciach b¦d¡cych dla Amerykanów symbolem demokracji, spowodowaªy, »e
Artykuªy Konfederacji tworzyªy bardziej wspólnot¦ suwerennych stanów ni»
pa«stwo z suwerenn¡ wªadz¡ centraln¡. Struktura wªadzy byªa nast¦puj¡ca:
jednoizbowy Kongres skªadaª si¦ z reprezentantów wybieranych i opªacanych
przez swoje stanowe legislatury; ka»dy stan posiadaª jeden gªos. Zamiast postulowanego trójpodziaªu wªadzy nast¡piªo skomasowanie wszystkich kompetencji  z wyj¡tkiem wªadzy s¡downiczej  w jednym centrum. Jak podkre±la Beitzinger (1972), w wyniku tego Kongres, oprócz wªadzy ustawodawczej,
sprawowaª równie» wªadz¦ wykonawcz¡ zarówno w sprawach krajowych, jak
i zagranicznych, u»ywaj¡c do tego celu swoich komisji. Kongres uzyskaª prawo do prowadzenia polityki zagranicznej, wypowiadania wojny, zwierzchnictwa nad siªami l¡dowymi i marynark¡ wojenn¡, rozstrzygania sporów mi¦dzy
stanami, zarz¡dzania poczt¡ i systemem monetarnym, zaci¡ganiem po»yczek
pa«stwowych, kontrolowania warto±ci pieni¡dza, utworzenia wspólnego systemu miar i wag oraz zarz¡dzania sprawami Indian.
Poprzez ustanowienie konstytucyjnego warunku jednomy±lno±ci przy gªosowaniu poprawek do Artykuªów Konfederacji oraz zasady wi¦kszo±ci bezwzgl¦dnej w wypadku innych gªosowa« (nie bior¡c pod uwag¦ praktycznej
mo»liwo±ci ró»nicy zda« mi¦dzy stanami) doprowadzono do parali»u wªadzy. Wi¦kszo±¢ stanów odmawiaªa pªacenia jakichkolwiek danin publicznych,
co rodziªo problem z wypeªnianiem nansowych zobowi¡za« mi¦dzynarodowych pa«stwa wobec Anglii i Hiszpanii oraz ze spªat¡ zaci¡gni¦tego dªugu
wobec Francji. Jak zauwa»a Beitzinger (1972), w roku 1785 rz¡d centralny byª w stanie rozpadu, a poszczególne skªócone ze sob¡ stany rozpocz¦ªy
proces nakªadania na siebie ceª retorsyjnych, co spowodowaªo chaos nansowy, pogª¦biony tylko dodrukiem pustego pieni¡dza. W warunkach nasilaj¡cej si¦ anarchii dochodziªo do otwartych buntów, takich jak Shays Rebel2
lion w Massachusetts. Z pocz¡tkiem roku 1786 byªo ju» pewne, »e Artykuªy
Konfederacji nie zdaªy egzaminu jako baza ustroju pa«stwowego i nale»y je
zast¡pi¢ innymi, bardziej efektywnymi rozwi¡zaniami ustrojowymi. W tej sytuacji najwybitniejsi politycy ameryka«scy uznali, »e nale»y dokona¢ zmiany
systemu politycznego i doprowadzili do zwoªania Konwencji Konstytucyjnej
w maju 1787 roku. Rezultatem prac Konwencji byªo stworzenie konstytucji
Stanów Zjednoczonych Ameryki.
D¡»enie do zwoªania Konwencji Konstytucyjnej w 1787 roku byªo efektem rosn¡cej krytyki zarówno Artykuªów Konfederacj, jak i konstytucji poszczególnych stanów. Na czoªo oponentów istniej¡cych rozwi¡za« ustrojo2

Od nazwiska przywódcy buntu wojskowego w Massachusetts spowodowanego niewy-

pªacaniem »oªdu.
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wych wysun¦li si¦ Jeerson, Madison i Hamilton. Wszyscy trzej uwa»ali, »e
brak do±wiadczenia w tworzeniu konstytucji oraz nieznajomo±¢ zasad funkcjonowania wªadzy byª gªównym powodem, dla którego Artykuªy Konfederacji, jak równie» wiele spo±ród konstytucji stanowych, nie zdaªy egzaminu.
Hamilton uwa»aª te», »e nieudany ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych
byª efektem prowincjonalnego partykularyzmu, przesadnego hoªubienia wolno±ci i ch¦ci zawªaszczenia steru rz¡du przez reprezentantów jednej tylko
gaª¦zi wªadzy. Z kolei Madison twierdziª, »e bª¡d w konstruowaniu ustroju
pa«stwa polegaª na mylnym przekonaniu, »e sprawiedliwo±¢, uczciwo±¢ i udane rz¡dy kilku legislatur stanowych przeªo»¡ si¦ na udane rz¡dy w caªym
kraju. Jak zauwa»a Beitzinger (1972), tu» przed Konwencj¡ Konstytucyjn¡
w 1787 roku Madison w tek±cie zatytuªowanym Vices of the Political System of the United States poddaª drobiazgowej analizie ameryka«ski system
polityczny pod rz¡dami Artykuªów Konfederacji i konstytucji stanowych.
Dostrzegª on przynajmniej jedena±cie podstawowych wad ameryka«skiego
systemu politycznego. W±ród nich znajdowaªy si¦ takie, jak: brak skutecznej wªadzy centralnej, ªamanie praw stanów we wzajemnych relacjach, brak
efektywnej ochrony przed buntami i anarchi¡ wewn¡trz stanów oraz brak
zabezpiecze« przed arbitralno±ci¡ decyzji wªadzy stanowej lub centralnej.
Thomas Jeerson w Notes on the State of Virginia (1782) poddaª dogª¦bnej krytyce ustrój Wirginii. Uwa»aª on, »e oprócz niewªa±ciwego podej±cia do zasady dwuizbowo±ci, konstytucja Wirginii zamiast trójpodziaªu wªadzy dokonaªa koncentracji uprawnie« prawodawczych, wykonawczych
i s¡downiczych w legislaturze. Wedªug Jeersona tego rodzaju system rz¡dów nosiª znamiona wªadzy despotycznej, jako »e stu siedemdziesi¦ciu trzech
despotów zasiadaj¡cych w legislaturze stanowej jest tak samo zªych jak jeden. (Beitzinger, 1972)
Podsumowuj¡c pogl¡dy i obserwuj¡c propozycje gªównych krytyków
ameryka«skiego systemu politycznego pod rz¡dami Artykuªów Konfederacji
i konstytucji stanowych, nale»y powiedzie¢, »e Jeerson optowaª za bardziej
demokratycznym i egalitarnym systemem rz¡dów z dwuizbowym parlamentem funkcjonuj¡cym przy peªnym zachowaniu zasady trójpodziaªu wªadzy.
Z kolei Hamilton koncentrowaª si¦ na stworzeniu silnej wªadzy centralnej
zdolnej zapobiec anarchii i rozpadowi pa«stwa. Jeerson natomiast wierzyª
w zasadno±¢ wprowadzenia klarownego systemu trójpodziaªu wªadzy, podobnie jak Madison, który widziaª wyj±cie z kryzysu poprzez wzmocnienie
wªadzy centralnej, dwuizbowo±¢ parlamentu, trójpodziaª wªadzy i wprowadzenie systemu równowa»e« i ogranicze« organów tej»e wªadzy, tzw. Checks
and Balances.
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Konwencja Konstytucyjna
i tworzenie Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki
Podczas jedenastu lat niepodlegªo±ci i sze±ciu lat obowi¡zywania Artykuªów Konfederacji ujawniªy si¦ wszystkie sªabo±ci mªodego pa«stwa. W tej
sytuacji, staj¡c przed wyborem pomi¦dzy zmian¡ obowi¡zuj¡cego systemu
politycznego a rozpadem pa«stwa, najwybitniejsi liderzy polityczni i my±liciele ameryka«scy szukali sposobu wyj±cia z kryzysu. Poniewa» Artykuªy
Konfederacji, jak i wi¦kszo±¢ konstytucji stanowych nie zdaªy egzaminu i staªy si¦ przedmiotem ostrej krytyki ze strony wszystkich istniej¡cych opcji politycznych, gor¡czkowo szukano innych rozwi¡za« ustrojowych, które byªyby
efektywne i mogªy zast¡pi¢ istniej¡cy model rz¡dów. Efektem tych poszukiwa« i jedynym realnym sposobem na wyj±cie z kryzysu okazaªo si¦ zwoªanie
w Filadeli w maju 1787 roku Konwencji Konstytucyjnej, której celem byªo
opracowanie konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Podczas Konwencji Konstytucyjnej daªo si¦ zauwa»y¢ wyra¹ne przesuni¦cie akcentów w my±leniu politycznym w stosunku do pierwszych koncepcji po
ogªoszeniu Deklaracji Niepodlegªo±ci w 1776 roku. Kiedy rewolucyjny entuzjazm opadª denitywnie, niektóre pogl¡dy uczestników Konwencji wydawaªy
si¦ stanowi¢ opozycj¦ ideaªów roku 1776. Jeden z delegatów na Konwencj¦ Konstytucyjn¡, Gerry, stwierdziª nawet, »e caªe zªo ustroju pa«stwa, jakie jest do±wiadczane przez Amerykanów, bierze si¦ ze zbyt wielu swobód demokratycznych i nadu»ywania demokratycznej formy rz¡dów (Merriam, 1969). Dowody
na zmian¦ sposobu my±lenia dostarczaª sam projekt przyszªej konstytucji USA.
Jego struktura byªa zdecydowanie mniej demokratyczna ni» konstytucji stanowych, co przejawiaªo si¦ mi¦dzy innymi w braku gwarancji swobód obywatelskich, the Bill of Rights 3 , w tek±cie projektu konstytucji, a standardowo w obecnych konstytucjach poszczególnych stanów. Wªadza s¡downicza uzyskaªa
znacznie szerszy zakres uprawnie« i przede wszystkim do»ywotni¡ kadencj¦ s¦dziów, a wªadza wykonawcza  szersze uprawnienia ni» te, które mieli dotychczas gubernatorzy stanowi oraz stabiln¡ czteroletni¡ kadencj¦. Wªadza ustawodawcza zyskaªa te» drug¡ izb¦  Senat o kadencji sze±cioletniej. (Merriam, 1969)
Celem Ojców Zaªo»ycieli byªo wedªug sªów Madisona stworzenie trwaªego i stabilnego systemu politycznego zdolnego przetrwa¢ stulecia. Przekªadaj¡c to na j¦zyk konstytucji, ich celem byªo:
(1) stworzenie lepszej Unii;
(2) zagwarantowanie sprawiedliwo±ci;
3

The Bill of Rights

zapocz¡tkowanej przez

byª niew¡tpliwie nawi¡zaniem do anglosaskiej tradycji prawnej

Magna Carta Libertorum.
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(3) zapewnienie spokoju wewn¦trznego;
(4) stworzenie wspólnego systemu obronnego;
(5) dziaªanie na rzecz dobra wspólnego i dobrobytu;
(6) zabezpieczenie dobrodziejstw wynikaj¡cych z wolno±ci.
Nale»y tutaj zauwa»y¢, »e Artykuªy Konfederacji nie wymieniaªy celów
(2) i (3) (Beitzinger, 1972). The Founding Fathers uwa»ali, »e poszczególne
stany nie ud¹wign¡ ci¦»aru wprowadzenia wszystkich wy»ej wymienionych
celów jednocze±nie, st¡d ich zdaniem w narodowym interesie byªo wprowadzenie zmian odgórnie przy pomocy nowej konstytucji.
Je±li chodzi o skªad ciaªa, które miaªo zreformowa¢ ustrój ameryka«ski,
to delegaci na Konwencj¦ Konstytucyjn¡ reprezentowali kulturaln¡ i polityczn¡ elit¦ spoªecze«stwa ameryka«skiego. Z wyj¡tkiem kilku malkontentów takich, jak: John Hancock, Samuel Adams czy Patrick Henry, a tak»e
oprócz Thomasa Jeersona i Johna Adamsa, peªni¡cych sªu»b¦ dyplomatyczn¡, wszystkie ±wiatªe umysªy Ameryki braªy udziaª w Konwencji. Wi¦kszo±¢
obecnych na konwencji delegatów stanowili prawnicy, podchodz¡cy do problemów polityki w sposób konkretny i rzeczowy. Jakkolwiek niemal wszyscy
bazowali na pryncypiach praw naturalnych, starano si¦ unika¢ abstrakcyjnych wywodów na rzecz konkretnych rozwi¡za« i do±wiadcze«. Dobitnie wyraziª to John Dickinson stwierdzaj¡c, »e kiedy rozum zawodzi, nale»y opiera¢
si¦ na do±wiadczeniu.4 Do±wiadczenie to miaªo obejmowa¢: (1) do±wiadczenie osobiste; (2) do±wiadczenie historyczne, zwªaszcza dotycz¡ce wcze±niejszych prób, z czasów kolonialnych i po uzyskaniu niepodlegªo±ci, (3) tradycyjn¡ prawn¡ i polityczn¡ spu±cizn¦ anglosask¡. (Beitzinger, 1972, s. 203)
Jak konstatuje Beitzinger (1972), nie oznacza to, »e czªonkowie Konwencji odwrócili si¦ od my±li i ideaªów, z których tak obcie czerpali przy
tworzeniu Deklaracji Niepodlegªo±ci, Artykuªów Konfederacji czy na szczeblu lokalnym konstytucji stanowych. Nast¡piªo jedynie przesuni¦cie akcentów zwi¡zane z odej±ciem od koncepcji, w my±l której podwaliny pa«stwa
budowano na  nie zawsze dogª¦bnie przemy±lanym  melan»u my±li politycznej Arystotelesa, Polibiusza, Cycerona, Hookera, Hoobbsa, Harringtona,
Miltona, Locke'a, Monteskiusza czy Huma. Ojcowie Zaªo»yciele w pracach
nad konstytucj¡ próbowali bardziej praktycznego podej±cia, polegaj¡cego na
dostosowywaniu konkretnej idei do konkretnego problemu, celem wyszukania najbardziej praktycznego i stabilnego rozwi¡zania ustrojowego w danej
kwestii.
4

zob.

Notes of Debates in the Federal Convention of 1787. Reported by James Madison,

reprint of C. C. Tansil edition: Athens, Ohio, 1966., s. 447.
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Pluralizm pogl¡dów politycznych w Konwencji Konstytucyjnej
a tworzenie Konstytucji
Ró»nica pogl¡dów w±ród delegatów Konwencji Konstytucyjnej, zwi¡zanych z wizj¡ ustroju przyszªego pa«stwa, byªa na tyle znacz¡ca, »e spektrum
pogl¡dów polityczno-ustrojowych zawieraªo si¦ pomi¦dzy zwolennikami radykalnych rozwi¡za« a zwolennikami utrzymania status quo w postaci Artykuªów Konfederacji w formie niezmienionej b¡d¹ jedynie poddanej drobnej
kosmetyce. Jak zauwa»a Beitzinger (1972), spo±ród tego pluralizmu pogl¡dów da si¦ wyodr¦bni¢ pi¦¢ najwa»niejszych grup.
Alexander Hamilton reprezentowaª na Konwencji pogl¡dy arystokratyczno-monarchiczne nazywane te» Consolidated Nationalism. Podzieliª on
spoªecze«stwo pod wzgl¦dem walki interesów na dwie grupy: na bogatych
i dobrze urodzonych oraz na biednych. Hamilton postulowaª utworzenie pa«stwa opartego na systemie równowagi klas spoªecznych z Senatem (przypominaj¡cym angielsk¡ Izb¦ Lordów mianowanym do»ywotnio) oraz z izb¡
ni»sz¡ pochodz¡c¡ z powszechnych wyborów i sprawuj¡c¡ krótk¡ kadencj¦.
W centrum planów Hamiltona le»aªo powoªanie silnej wªadzy wykonawczej
wybieranej w wyborach po±rednich na kadencj¦ do»ywotni¡. (Beitzinger,
1972)
James Wilson reprezentowaª pogl¡dy okre±lane mianem demokratycznego nacjonalizmu (Democratic Nationalism). Twierdziª on, »e to nie wªasno±¢,
lecz wyksztaªcenie i ±wiadomo±¢ umysªowa jest wa»nym czynnikiem politycznym. Dlatego te» postulowaª bezpo±rednie wybory dwuizbowego parlamentu
i egzekutywy, poniewa» wªadza powinna posiada¢ nie tylko siª¦ i pieni¡dze,
ale i umysªowo±¢, oraz powinna umie¢ zdoby¢ wra»liwo±¢ wyborców. Dlatego te» legislatura powinna by¢ wiernym odzwierciedleniem spoªecze«stwa.
(Beitzinger, 1972)
Benjamin Franklin tak»e reprezentowaª odmian¦ demokratycznego nacjonalizmu z t¡ ró»nic¡, »e b¦d¡c wspóªtwórc¡ poprzedniego ustroju, zachowaª sentyment do jednoizbowego parlamentu tworz¡cego wedªug niego
implantacj¦ rz¡dów ±wiatªych i uczciwych obywateli. W tego typu systemie
politycznym dominuj¡ca rola legislatury powinna zosta¢ zachowana. (Beitzinger, 1972)
James Madison, okre±lany mianem republika«skiego nacjonalisty (Republican Nationalist), wychodziª z zaªo»enia, »e zarówno peªna niepodlegªo±¢
poszczególnych stanów, jak i poª¡czenie ich w jeden zcentralizowany organizm pa«stwowy byªoby szkodliwe. Zamiast tego postulowaª znalezienie rozwi¡zania po±redniego, ª¡cz¡cego nadrz¦dno±¢ wªadzy federalnej z autonomi¡
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stanów. W±ród jego pryncypiów politycznych le»aªo: (1) poszerzenie okr¦gów wyborczych i uprawnie« republika«skiego s¡downictwa; (2) trójpodziaª
wªadzy, checks and balances  niezale»na apolityczna wªadza wykonawcza
oraz dwuizbowo±¢ parlamentu; (3) ltracja i ksztaªtowanie opinii publicznej; (4) sprawowanie bezpo±redniej wªadzy przez rz¡d centralny nad obywatelami; (5) prawo weta wªadzy centralnej w stosunku do praw stanowych.
(Beitzinger, 1972, s. 208)
Z kolei George Manson, autor Bill of Rights stanu Wirginia, uznawany
za przedstawiciela republika«skiego nacjonalizmu kwalikowanego, byª zwolennikiem powszechnych wyborów do Kongresu przy zachowaniu cenzusu
maj¡tkowego. Byª on przeciwny powszechnym wyborom egzekutywy, postuluj¡c w zamian wybór wªadzy wykonawczej przez legislatur¦. Proponowaª on
te» wybór Senatu przez legislatury stanowe oraz umieszczenie w konstytucji
the Bill of Rights jako gwarancji praw obywatelskich. (Beitzinger, 1972)
Natomiast The New Jersey Plan byª reprezentowany przez polityków,
których gªównym celem byªo wprowadzenie poprawek Artykuªów Konfederacji, bez dokonywania zasadniczej zmiany ustroju. Dlatego te» w planie tym
proponowano zachowanie jednoizbowego Kongresu z równ¡ liczb¡ reprezentantów z ka»dego stanu, dzi¦ki czemu ka»dy stan posiadaªby tak¡ sam¡ ilo±¢
gªosów. Do tego dodano te» wybór przez Kongres kolektywnej egzekutywy,
powoªywanej i odwoªywanej przez Kongres, oraz prawo legislatury do ustanawiania ceª importowych i prawo do regulacji handlu zagranicznego, jak
równie» wewn¦trznego. (Beitzinger, 1972)
Jakkolwiek na Konwencji istniaªa powszechna zgoda co do wzmocnienia wªadzy federalnej i trójpodziaªu wªadzy, to ze wzgl¦du na pluralizm
pogl¡dów w pozostaªych kwestiach przyszªa konstytucja mogªa by¢ li tylko
i efektem osi¡gni¦cia kompromisu. Aby Konstytucja Stanów Zjednoczonych
mogªa powsta¢, wspólnym ustaleniom musiaªy podlega¢ nast¦puj¡ce kwestie: federalizm i zakres wªadzy wykonawczej, wªadza s¡downicza, charakter
demokracji oraz forma konstytucji.
Je±li chodzi o federalizm i wªadz¦ wykonawcz¡, to problem ten zostaª
rozwi¡zany przez ustanowienie zasady proporcji, bior¡c pod uwag¦ liczb¦
ludno±ci oraz reprezentacj¦ stanów w ni»szej izbie Kongresu oraz ustanowienie federalnej zasady równej reprezentacji wszystkich stanów w Senacie. Byª
to kompromis w stosunku do propozycji Wilsona i Madisona, aby w wypadku obu izb parlamentu zastosowa¢ zasad¦ proporcjonalnej reprezentacji.
(Beitzinger, 1972)
Wi¦kszo±¢ delegatów na czele z Johnem Adamsem, widziaªa potrzeb¦
ustanowienia silnej wªadzy wykonawczej. Efektem tego byªo rozwi¡zanie
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ustrojowe, skªadaj¡ce caªo±¢ wªadzy wykonawczej w r¦kach jednej osoby
 prezydenta, posiadaj¡cego prawo veta. Upadª zatem projekt Madisona,
którego celem byªo powoªanie Rady Rewizyjnej (Revision Council). Prezydent miaª by¢ wybierany w wyborach po±rednich przez Kolegium Elektorów
(Electoral College), co byªo kompromisem pomi¦dzy zwolennikami wyborów
bezpo±rednich a zwolennikami wyboru prezydenta przez legislatur¦. (Beitzinger, 1972)
Natomiast wªadza s¡downicza zawdzi¦cza sw¡ pozycj¦ w konstytucji zwolennikom the New Jersey Plan, którzy wprowadzili do konstytucji klauzul¦ supremacji (Supremacy Clause). Klauzula ta, daj¡ca pierwsze«stwo prawu federalnemu nad prawami stanów, legªa u podstaw utworzenia s¡downictwa federalnego, z S¡dem Najwy»szym na czele. Ustanowiono te» oryginaln¡ ameryka«sk¡ instytucj¦ Judicial Review,5 która dawaªa S¡dowi Najwy»szemu oraz s¡dom powszechnym prawo do badania zgodno±ci z Konstytucj¡ ustaw federalnych i stanowych, jak równie» prawo do interpretowania samej Konstytucji.
Je±li chodzi o koncepcje zwi¡zane z tworzeniem demokracji ameryka«skiej, nale»y pami¦ta¢, »e jak zauwa»a Beitzinger (1972), podstawowym celem the Convention Fathers 6 byªo stworzenie ramowego projektu rz¡dów,
które zapewniaªyby zarówno wolno±¢, jak i praworz¡dno±¢. Projekt Konstytucji7 w »adnym wypadku nie nakªadaª wymogów cenzusu maj¡tkowego
w sytuacji korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego. Podobnie nie istniaª obowi¡zek deklarowania wiary religijnej czy przynale»no±ci
do któregokolwiek wyznania przy kandydowaniu na stanowisko publiczne.
Decyzja o ratykacji Konstytucji przez wybrane w powszechnych wyborach
Konwencje w przynajmniej dziewi¦ciu (na trzyna±cie) stanach byªa równie»
w peªni demokratycznym rozwi¡zaniem. Madison stwierdziª, »e doktryna,
w której legislatywa ma wpªyw na ksztaªt konstytucji oraz na jej zmian¦
w sytuacji, gdy sama jej podlega, jest doktryn¡ niebezpieczn¡.
Problem formy Konstytucji wi¡zaª si¦ z powszechnie podzielanym na
Konwencji konstytucyjnej pogl¡dem, »e nale»y stworzy¢ dzieªo na tyle trwa5

Judicial review

jest terminem, którego nie da si¦ przetªumaczy¢ na j¦zyk polski do-

sªownie. Je±li chodzi o szczegóªy vide R. M. Maªajny, s. 332, 333.

6

The Convention Fathers odnosi si¦ do tych spo±ród the Founding Fathers (Ojców Zaªo»ycieli), którzy brali udziaª w Konwencji Konstytucyjnej w Filadeli. A zatem mo»emy
mówi¢ o The Founding Fathers, maj¡c na my±li tych wszystkich, którzy brali udziaª w tworzeniu Niepodlegªych Stanów Zjednoczonych, (od Deklaracji Niepodlegªo±ci w 1776 r. po
uchwalenie Konstytucji USA w 1787 r), jak równie» tych, którzy brali udziaª w Konwencji
Konstytucyjnej i tworzeniu Konstytucji.

7

zob.

http://avalon.law.yale.edu/18th− century/usconst.asp;

edu/subject− menus/constpap.asp

http://avalon.law.yale.
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ªe, aby zdolne byªo wytrzyma¢ prób¦ czasu. W tym celu zredagowano dokument przejrzysty i skªadaj¡cy si¦ z szeregu ogólnie okre±lonych zasad, pozostawiaj¡c miejsce dla ewentualnych przyszªych interpretacji, ª¡cznie z mo»liwo±ci¡ dokonywania poprawek. W ten sposób projekt Konstytucji Stanów
Zjednoczonych Ameryki staª si¦ kulminacj¡ eksperymentu ustrojowego, maj¡cego swe ¹ródªo w czasach Okresu Kolonialnego, trwaj¡cego podczas Rewolucji Ameryka«skiej i który doprowadziª do utworzenia ustroju pa«stwowego
unikalnego w skali nowo»ytnego ±wiata.8

Ameryka«ski system polityczny i Konstytucja USA w praktyce

Rysunek 1: Federalism
zob. https://historymartinez.wordpress.com/page/7/

8

Do tekstu doª¡czono rysunki obrazuj¡ce efekt zaªo»e« politycznych Ojców Zaªo»ycieli

Stanów Zjednoczonych Ameryki, czyli zwi¡zany z nimi Ameryka«ski system polityczny
w praktyce pt.

Ameryka«ski system polityczny I Konstytucja USA w Praktyce.
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Rysunek 2: Separation of Powers
zob. http://www.infobarrel.com
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Rysunek 3: US Government
zob. https://app.mysummitps.org/guest/focusareas/1444/show
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Rysunek 4: Checks and Balances
zob. https://app.mysummitps.org/guest/focusareas/1444/show
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