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Rozwój idei umów społecznych w koloniach 

angielskich w Ameryce Północnej w XVII w.

W teoretycznym aspekcie różnorodność poglądów dotyczących celu i zna-
czenia umowy społecznej oscyluje – najogólniej rzecz ujmując – wokół 
dwóch skrajnych koncepcji. Zgodnie z pierwszą okres przed zawarciem ta-
kiego układu zaliczyć należy do złotego wieku ludzkości, w którym jednak 
jednostka nie potrafi ła poradzić sobie z brakiem rygorów narzucanych wol-
ności, w rezultacie czego – stanowiąc zagrożenie dla innych – zaczęła tym 
samym ściągać niebezpieczeństwo na siebie i dopiero dzięki wejściu w spo-
łeczne porozumienie była w stanie uchronić się przed upadkiem. Wedle zaś 
drugiej ekstremalnej wizji, epoka, kiedy człowiek był swoim panem, od po-
czątku charakteryzowała się nieustanną wojną wszystkich ze wszystkimi, na 
co skuteczne i jedyne antidotum stanowiła właśnie umowa społeczna.

W literaturze amerykańskiej często akcentuje się, iż w okresie, gdy 
w Europie popularyzowano ideę umów społecznych, za oceanem rzeczywi-
ście funkcjonowały już wspólnoty zorganizowane na jej kanwie. Źródłem 
tego porządku była niewątpliwie purytańska teologia umów dostosowują-
ca biblijną tradycję do „nowych czasów” i w efekcie umożliwiająca prak-
tyczne zakorzenienie się zasady suwerenności ludu. Mogło się tak dziać 
dzięki odpowiednim warunkom przejawiającymi się w znikomej wówczas 
jeszcze ingerencji ze strony monarchii angielskiej oraz w niewielkiej liczeb-
ności grup przybywających na nowy kontynent. Kiedy natomiast u progu 
niepodległości sięgano do europejskiej myśli kontraktualnej to zasadniczo 
w poszukiwaniu uzasadnienia dla zlikwidowania więzi z metropolią, a za-
tem zerwania jednego układu i ukształtowania nowej umowy społecznej.
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Wyraźne bądź dorozumiane odwołanie się do idei umów społecznych 
dostrzegamy w większości dokumentów ustrojowych pochodzących z okre-
su kolonialnego. John Kincaid akcentuje w jednym z artykułów, iż o donio-
słości koncepcji porozumień w amerykańskim społeczeństwie świadczy 
mnogość określeń dla nich zarezerwowanych, takich jak agreements, cove-
nants, compacts, contracts, charters czy wreszcie constitutions1. Różnorod-
ność ta jest właśnie pochodną szerokiego spektrum rodzajów aktów ustro-
jowych wydawanych od początku procesu kolonizacji Ameryki Północnej. 
I choć w dzisiejszej nomenklaturze oznaczenia te można swobodnie sto-
sować jako synonimy, to jednakże nie należy zapomnieć o pewnych różni-
cach je cechujących2. 

Tak zatem, pod pojęciem contract rozumiemy umowę wyznaczają-
cą wzajemne obowiązki dla realizacji konkretnego celu (na przykład eko-
nomicznego), obejmującą stosunkowo niewielką grupę osób i nabierającą 
mocy wiążącej dopiero na skutek przyjęcia formy obowiązującego źród-
ła prawa. 

Compact zawiera zaś postanowienia, których egzekwowanie wpły-
wa na sytuację wszystkich członków danej społeczności albo też doty-
czy relacji międzywspólnotowych poprzez konsolidację funkcjonujących 
już reguł.

Do grupy covenants zalicza się natomiast umowy charakterystyczne 
z uwagi na przyświecający im cel, jakim ma być ukonstytuowanie nowej 
społeczności oraz ze względu na zabezpieczenie zawartych w nich postu-
latów przysięgą składaną – w przypadku paktów natury świeckiej – przed 
autorytetem królewskim lub też przed Bogiem – gdy skutek porozumienia 
wyrażał się w uformowaniu wspólnoty religijnej. Wywodzą się one z Anglii, 
gdzie oznaczały formalną umowę bezpośrednio rodzącą prawa i obowiązki 
autoryzowaną pieczęcią królewską.

Organic acts i fundamentals to, inaczej rzecz ujmując, kodyfi kacje re-
guł ustrojowych, często również zawierających odnowienie zgody jedno-
stek na funkcjonowanie w społeczeństwie pod rządami instytucji, jakich 
mechanizm działania precyzyjnie określony został w danym akcie. Zbliżo-
ne zadania spełnić miały patenty i karty, których jednak specyfi ka polega-

1 J. Kincaid, State Constitutions in the Federal System, Th e Annals of the American 
Academy1998, t. 496, s. 14.

2 Zob. D. S. Lutz, Th e Origins of American Constitutionalism, Louisiana 1988, [dalej: 
D. S. Lutz, Th e Orgins…], s. 16–22. W Polsce podstawowym tekstem o powstaniu i rozwoju 
kolonii angielskich w Ameryce Północnej są części monumentalnego dzieła K. Koranyi’ego 
Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1967, t. 4, s. 133–58.
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ła na tym, iż posiadały one charakter aktów oktrojowanych i z tej właśnie 
przyczyny trudno traktować je jako emanację umowy społecznej3.

Zaznaczyć należy, iż granice owych dystynkcji były i są płynne, 
w związku z czym niełatwo jest przyporządkować dany akt wyłącznie do 
jednej kategorii. Niewątpliwie wszakże najlepszą ilustrację właściwej umo-
wy społecznej stanowią covenants4. Zawierane przez kolonistów po przy-
byciu za ocean cementowały one wspólnotę i wytyczały mechanizmy jej 
funkcjonowania. Najwięcej odwołań do tejże konstrukcji odnaleźć moż-
na w dokumentach pochodzących z Nowej Anglii. Ponadto, także w nie-
których aktach kolonialnych New Jersey, Pensylvanii oraz Marylandu za-
stosowano in expressis verbis ideę umowy społecznej, a to w konsekwencji 
przenikania pewnych wzorców powszechnie akceptowanych w koloniach 
północnych. Bowiem u genezy formułowania konstytucji stanowych jako 
układów społecznych leży purytańska teologia umów oraz jej praktyczne 
implikacje w okresie zakładania pierwszych kolonii amerykańskich. 

Purytanizm jako radykalny odłam angielskiego protestantyzmu ad-
aptujący większość kalwińskich zasad stanowił reakcję przeciw idei uni-
wersalnego kościoła i państwa. Jak wiadomo, Henryk VIII wydając w 1534 
roku Akt o Supremacji zerwał z zależnością od Rzymu i tym samym objął 
zwierzchnictwo nad kościelną strukturą w swej monarchii5. Władca ten, 
niezależnie od przeprowadzonych zmian, pozostał wierny wyznaniu rzym-
sko – katolickiemu i właściwie dopiero za panowania jego syna Edwarda VI 
umocniła się pozycja protestantów. Jednak królowa Maria poślubiona hi-
szpańskiemu Filipowi II przywróciła nadrzędność katolicyzmu. Wówczas 
to wielu prześladowanych purytanów udało się na emigrację do Szwajca-
rii. Elżbieta Wielka natomiast, mimo iż ponownie ustanowiła Akt o Supre-
macji, niechętnie odnosiła się do reformatorów, domagających się oczysz-

3 D. S. Lutz wskazuje jeszcze na combinations, które tak samo jak compacts stanowiły 
podstawę dla tworzenia więzi międzywspólnotowych, konkretniej jednakże wytyczały one 
cele takich relacji oraz ordinances jako formy polecenia, nakazu.

4 Na ten temat piszę również w Korzenie struktury prawnej Stanów Zjednoczonych 
– federalizm dualistyczny (do roku 1860), „Rocznik Nauk Prawnych” 2008, T. XVIII, z. 1, 
s. 227–248. 

5 Szczegółowe opracowanie zagadnienia relacji Korony angielskiej wobec protestan-
tów, także w odniesieniu do późniejszego rozwoju myśli purytańskiej w Ameryce Północnej 
znajdują się m.in. G. Bancroft , History of the United States from the discovery of the Ameri-
can Continent to the Declaration of Independence, vol. 1, Londyn 1861; Ch. Hill, Puritanism 
and Revolution, Londyn 1958; A. Milton, Catholics and Reformed, Th e Roman and Protestant 
Churches in English Protestant Th ought 1600–1640, Cambridge 1995. Poza tym temat posia-
da bardzo obszerną literaturę. 
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czenia administracji kościelnej z niepotrzebnie ich zdaniem rozbudowanej 
hierarchii oraz skomplikowanej ceremonii liturgicznej, uznając ich za nie-
bezpiecznych dla państwa rewolucjonistów. Dlatego w 1593 roku w drodze 
specjalnej ustawy zobowiązano wszystkich poddanych do posłuszeństwa 
wobec królowej także w materii religijnej. Kiedy koronę otrzymał Jakub I, 
purytanie sformułowali swoje postulaty w Millenary Petition i przedstawi-
li je nowemu królowi. Ten wszakże obawiając się, iż zawarty w niej sprze-
ciw w stosunku do kościelnej struktury skieruje się też w stronę samego 
królestwa, odrzucił petycję i kontynuował politykę dyskryminującą ultra-
protestantów. Ci zaś nie mogąc ziścić swojej wizji, rozpoczęli wędrówkę 
w poszukiwaniu wolności oraz szans na zorganizowanie nowego społe-
czeństwa, wcielenia w życie głoszonych teorii, a zatem empirycznego zwe-
ryfi kowania ich słuszności. Wędrówkę, która zakończyła się powstaniem 
sześciu kolonii purytańskich: Plymouth, Massachusetts, New Hampshire, 
Rhode Island, Connecticut oraz New Haven. Trzeba jednak podkreślić, że 
historia covenants nie zaczęła się wraz z przybyciem purytanów na konty-
nent amerykański. Oczywiście z uwagi na możliwość tworzenia własnego 
ładu społecznego, układy te można było swobodnie zawiązywać, przez co 
z pewnością następowała ewolucja ich formy i treści. Dla pełnego jednakże 
zrozumienia amerykańskiego konstytucjonalizmu bazującego na koncep-
cji umów społecznych nie sposób nie sięgnąć w tym miejscu do głębszych 
korzeni tejże idei. 

Otóż purytanie w zakresie teoretycznego uzasadnienia istoty umowy 
społecznej i praktycznego jej zastosowania odegrali olbrzymią rolę nie tyl-
ko za oceanem w okresie zakładania kolonii, ale również na obszarze starej 
Anglii w czasie walki o uzasadnienie i utrzymanie preponderacji Parlamen-
tu. Wyrazem tych tendencji był postulat spisania konstytucji, która gwaran-
towałaby suwerenność już nie tylko samego Parlamentu, ale całego naro-
du. Stąd też lewelerzy (wzorując się na pochodzącym jeszcze z 1581 roku 
szkockim układzie zawartym w obliczu zagrożenia katolicką interwencją 
ze strony Hiszpanii, w którym lojalni poddani zobowiązali się do odrzu-
cenia papieskiej doktryny i przestrzegania oraz wspierania realizacji naka-
zów szkockiego kościoła) zredagowali swoje dezyderaty, których kopie roz-
powszechniono w całym kraju w celu podpisania ich przez jak największą 
ilość ludzi, co miałoby stanowić namacalny dowód zgody powszechnej, tak 
zwanej Agreement of the People6.

6 J. W. Gough, Th e Social Contract, A Critical Study of its Development, Oxford 1957, 
[dalej: J. W. Gough, Th e Social Contract…], s. 94–97.
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Najbardziej przejrzysty obraz koncepcji umów społecznych pochodzą-
cy z tego okresu z Anglii dał John Milton w Th e Tenure of Kings and Magi-
strates. Przyjął on, iż wszyscy ludzie rodzą się wolni, lecz od czasów upadku 
Adama, kiedy zaczęto wyrządzać sobie krzywdę, zawarli umowę społeczną, 
na kanwie której powstały miasta i wspólnoty7. W związku jednak z tym, że 
przestrzegania owego porozumienia nie obwarowano żadnymi sankcjami, 
a jasne okazało się, iż taka dobrowolna kooperacja nie ma szans powodze-
nia, ludzie zdecydowali się na utworzenie rządu, przy założeniu, iż relacje 
między królem a wówczas już poddanymi opierać się będą nie na samej idei 
kontraktu, ale powierzenia8. 

Spojrzenie to stanowiło zmodyfi kowaną wersję poglądu Richarda Ho-
okera przedstawionego w wydanym w 1534 roku Th e Laws of Ecclesiastical 
Polity. Hooker wskazywał na dwa rodzaje źródeł powstania społeczeństwa: 
naturalny i sztuczny. Pierwszy wynikał z immanentnych człowiekowi inkli-
nacji do życia we wspólnocie, (choć nie świadczą one o tym, iż społeczność 
formuje się w rezultacie jakiegoś spontanicznego działania podyktowanego 
impulsem wypływającym z natury człowieka). Drugi zaś oznaczał właśnie 
przemyślany proces uwzględniający racjonalne powody i wyrażony w spo-
sób jawny bądź dorozumiany w formie umowy społecznej. Życie w społe-
czeństwie determinuje dalej konieczność ukształtowania rządu oraz prawa. 
Społeczeństwo według Hookera mogłoby funkcjonować bez tych instytu-
cji, jednakże rodziłoby to chaos. Poddanie się zaś władzy umożliwia wpro-
wadzenie pokoju i szczęścia9. 

Owo akcentowanie w ówczesnej literaturze10 występującej w myśli po-
litycznej ery kolonialnej dychotomii pomiędzy etapem wejścia w struktu-
rę społeczną a następnie podporządkowaniem jej instytucji rządu, nie jest 

7 „Th ey agreed by common league to bind each other from mutual injury, and joint-
ly to defend themselves against any that gave disturbance or opposition to such agreement”, 
ibidem, s. 100

8 „Men saw it needful to ordain some authority that might restrain by force and pun-
ishement what was violated against peace and common right… Th e power of kings and 
magistrates is nothing else, but what is only derivative, transferred and committ to them in 
trust from the people to the common good of them all, in whom the power yet remains fun-
damentally, and cannot be taken from them, without a violation their natural birthright”, 
ibidem.

9 „To take away all such mutual grievances, ignorances and wrongs there was no way 
but only by growing unto composition and agreement amongst themselves, by ordaining 
some kind of government public, and by yielding themselves subject thereunto, that unto 
whom they granted authority to rule and govern, by them the peace, tranquility and happy 
state of the rest might be procured”, ibidem, s. 73.

10 Zob. D. S. Lutz, Th e Origins…, s. 81.
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niczym wyjątkowym. Od czasów przecież starożytnych rozważania doty-
czące umowy społecznej nie ograniczały się i nie ograniczają do samego 
jej sedna, a więc zawarcia porozumienia dającego asumpt do naturalnego 
i społecznego progresu całego społeczeństwa. Materia ta bowiem, w spo-
sób oczywisty odnosić się będzie również do momentu uformowania rzą-
du. Problem, czy zjawiska te są od siebie czasowo odległe, czy też stano-
wią dwa aspekty tego samego układu różnie wyjaśniano. Nie jest to jednak 
miejsce na głęboką analizę metamorfozy koncepcji umów społecznych na 
przestrzeni wieków. Trudno przecież zakładać, iż mechanizm tworzenia się 
amerykańskich kolonii był rezultatem wnikającej w całą europejską fi lo-
zofi ę umów społecznych deliberacji nad najlepszą metodą kształtowania 
wspólnoty. Być może sięgano do twórczości Hookera albo Miltona, w koń-
cu przecież zaoceanicznym wyprawom przyświecała także idea budowania 
nowego porządku społecznego. Prawdziwą wszakże podwalinę purytań-
skiego eksperymentu stanowiło Pismo Święte. Największa zaś doniosłość 
okresu kolonialnego w kontekście umowy społecznej wyraża się przede 
wszystkim w praktycznym jej zastosowaniu. Dlatego odwołując się do tra-
dycji biblijnej rozpatrzyć tu należy zagadnienie przymierzy pomiędzy Bo-
giem a ludźmi oraz między społecznością a władcą. 

Zgodnie z przekazem Księgi Rodzaju Bóg postanowił zagładę ludzi jako 
karę za ich niegodziwość. Ocalenie czekało jedynie Noego, który razem z ro-
dziną schronił się przed potopem w arce. Po ustąpieniu kataklizmu Bóg za-
warł przymierze z ocalonymi i ich przyszłym potomstwem i całym żywym 
stworzeniem, które z nimi było, obiecując, „iż nigdy już nie zostanie zgładzo-
na wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczą-
cego ziemi”, na znak zawartego przymierza rozciągając na niebie tęczę11.

Następne Przymierze Bóg zawarł z Abramem (wówczas jeszcze takie 
imię nosił Abraham), gdy ten powstrzymał wyprawę wojenną królów me-
zopotamskich. Otrzymawszy obietnicę potomstwa tak licznego jak gwiaz-
dy na niebie, złożył Panu ofi arę zgodnie z otrzymanymi wskazówkami. Gdy 
nastał mrok ukazał mu się „dym jakby wydobywający się z pieca i ogień 
niby gorejąca pochodnia i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. 
Wtedy to właśnie Pan zawarł Przymierze z Abramem, mówiąc: »Potomstwu 
twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat, 
wraz z Kemitami, Kenizzytami, Kadmonitami,, Chittytami, Peryzzytami, 
Refaitami, Amorytami, Kananejczykami, Girgaszytami i Jebusytami«”12.

11 Rdz 9, 8–16.
12 Rdz 15, 17–21.
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W Księdze Wyjścia czytamy natomiast o Przymierzu, jakie Bóg zawarł 
z ludźmi za pośrednictwem Mojżesza, które dotyczyło z jednej strony reguł 
moralnych, a z drugiej przepisów odnoszących się do kultu. Mojżesz spi-
sał wszystkie słowa Pana, który mu się objawił, a potem na specjalnie zbu-
dowanym ołtarzu złożył ofi arę całopalną i biesiadną, oraz po odczytaniu 
Księgi Przymierza połową zebranej krwi pokropił ołtarz a drugą pokropił 
lud mówiąc: „Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie 
wszystkich tych słów”13.

Posłuszeństwo wobec Przykazań pozwalało wszystkim pokoleniom ludu 
je wykazującym, zgodnie ze złożoną obietnicą, cieszyć się Bożą Łaską14.

Charakter przymierzy zmienia się znacznie w okresie, gdy Izraelici za-
stępują koczowniczy tryb życia osiadłym. Wówczas umowy te wiążą jed-
nostkę cieszącą się największym autorytetem ze społeczeństwem i mają 
na celu przypomnienie wzajemnych obietnic złożonych między Bogiem 
i Izraelem oraz wzmocnienie egzekwowania przykazań. Tak też stało się 
w przypadku następcy Mojżesza Jozuego, który zawarł „przymierze z lu-
dem i nadał mu prawo i przepisy w Sychem”, jako znak ustawiając w miej-
scu poświęconym Bogu wielki kamień, mówiąc: „Patrzcie, oto ten kamień 
będzie dla was świadectwem, ponieważ słyszał wszystkie słowa, które Pan 
mówił do nas. Będzie on świadkiem przeciw wam, abyście się nie wypar-
li waszego Boga”15.

Największego zaś znaczenia w sensie pozateologicznym umowy spo-
łeczne nabierają na etapie uformowania królestwa. Wedle przekazu deute-
ronomicznego:

„Gdy wejdziesz do kraju, który Ci daje Pan, Bóg twój, gdy go 
posiądziesz i w nim zamieszkasz, jeśli powiesz sobie: Chcę usta-
nowić króla nad sobą, jak mają wszystkie okoliczne narody, tego 
tylko ustanowisz królem, kogo sobie Pan, Bóg twój, wybierze spo-
śród twych braci – tego uczynisz królem. Nie będzie on tylko po-
siadał wielu koni i nie zaprowadzi ludu do Egiptu, aby mieć wiele 
koni. Powiedział bowiem wam Pan: Tą drogą nigdy wracać nie bę-
dziecie. Nie będzie miał zbyt wielu żon, aby nie odwróciło się jego 
serce. Nie będzie gromadził wielkiej ilości srebra i złota. Gdy za-

13 Wj 24, 1– 8, odnowienie Przymierza: Wj 34.
14 „Mojżesz tak przemówił do narodu: Strzeżcie słów tego przymierza i wypełniajcie 

je, byście mieli powodzenie we wszystkim, co uczynicie. (…) Nie tylko z wami zawieram 
to przymierze i składam przysięgę, ale z każdym, kto tu stoi z wami dzisiaj w obliczy Pana, 
Boga naszego, i z każdym, kogo tu dzisiaj nie ma z nami”, Pwt 29, 8–14.

15 Joz. 24, 25–27.
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siądzie na królewskim swym tronie, sporządzi sobie na zwoju od-
pis tego Prawa z tekstu kapłanów – lewitów. Będzie go miał przy 
sobie, i będzie go czytał po wszystkie dni swego życia, aby się na-
uczył czcić Pana, Boga swego, strzegąc wszystkich słów tego Pra-
wa i stosując jego postanowienia, by uniknąć wynoszenia się nad 
swych braci i zbaczania od przykazań na prawo czy też na lewo, 
aby długo królowali on i synowie jego w Izrael”16.
Geneza utworzenie królestwa została tu ujęta z jednej stron od jako 

efekt działania ludzi a z drugiej strony jako efekt działania Boga. Ma to 
swój refl eks w tak doniosłym wydarzeniu, jakim było namaszczenie Saula 
na króla. Księga Samuela ujmuje obie tradycje oddzielnie. Trzeba tu jednak 
podkreślić, iż owa odmienność relacji dotycząca inicjatywy powołania kró-
la nie stanowi o konieczności rozłącznego traktowania obu zapisów. 

Postarzały Samuel uczynił sędziami nad Izraelem swoich synów, któ-
rzy jednak zawiedli: „szukali własnych korzyści, przyjmowali podarunki, 
wypaczali prawo”. Z tego powodu starszyzna izraelska zażądała od niego 
ustanowienia króla na ludem. Choć to Samuelowi się nie podobało, uczynił 
tak jak mu nakazał Bóg: „Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówi do 
Ciebie, bo nie Ciebie odrzucają, lecz mnie odrzucają jako króla nad sobą. 
(…) Teraz jednak wysłuchaj ich głosu, tylko wyraźnie ich ostrzeż i oznaj-
mij im prawo króla, który ma nad nimi panować”. A prawa króla, przed-
stawione ludowi, były srogie: „synów waszych będzie on brał do swojego 
rydwanu i swych koni, aby biegali przed jego rydwanem. I uczyni ich ty-
siącznikami, pięćdziesiątnikami, robotnikami na swojej roli i żniwiarzami. 
Przygotowywać też będą broń wojenną i zaprzęgi do rydwanów. Córki wa-
sze zabierze do przyrządzania wonności oraz na kucharki i piekarki. Za-
bierze również najlepsze wasze ziemie uprawne, winnice i sady oliwkowe, 
a podaruje je swoim sługom. Weźmie wam również waszych niewolników, 
niewolnice, waszych najlepszych młodzieńców i osły wasze i obarczy pra-
cą dla siebie. Nałoży dziesięcinę na trzodę waszą, wy zaś będziecie jego słu-
gami. Sami będziecie narzekali na króla, którego sobie wybierzecie, ale Pan 
was wtedy nie wysłucha”17. Mimo ostrzeżenia przekazanego przez proroka, 
lud dalej domagał się swego. Bóg więc objawił Samuelowi Saula, który miał 
rządzić ludem jako król i wybawić go z ręki Filistynów18. Historycznie rzecz 

16 Pwt 17, 14–20.
17 1 Sm 8. Dodać należy, iż tenże fragment ilustrujący negatywne tło ukonstytuowa-

nia władzy królewskiej wykorzystał później w swych słynnych politycznych traktatach To-
masz Paine’a.

18 1 Sm 9, 16–17.
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ujmując, Saul został wybrany królem, gdyż dzięki pokonaniu Filistynów na 
skutek umiejętnego zorganizowania struktury wojskowej, zyskał akcepta-
cję społeczności. Nie wyklucza to wszakże potrzeby desygnowania go przez 
Boga na wzór wcześniejszych wodzów czy sędziów19.

Oba wskazane przenikające się biblijne elementy tworzenia społeczeń-
stwa i „rządu”, a mianowicie ustanowienie przymierza z Bogiem oraz ukła-
du zawieranego dla uformowania władzy znalazły swoje odzwierciedlenie 
w historii kształtowania się kolonii purytańskich20.

Wiodącą rolę odegrało tu Massachusetts pod rządami wybitnego pro-
pagatora purytańskiej nauki i reformatora społecznego porządku – Johna 
Winthropa21. Pochodzący z hrabstwa Suff olk wnuk bogatego londyńskiego 
kupca mocno wierzył – zgodnie z ultraprotestanckim credo – w koniecz-
ność zachowania dyscypliny, która uchroni go przed sprzeniewierzeniem 
się nakazom Boga oraz pozwoli zainicjować rekonstruowanie świata w taki 
sposób, aby od nowa funkcjonujące społeczeństwo miało okazję pełnego 
realizowania Bożych przykazań. Dlatego stanął on na czele wyprawy do 
Ameryki Północnej, a następnie już jako gubernator kierował tam proce-
sem osiedlania. Zagospodarowanie ziemi oraz adaptacja do nowych wa-
runków wymagały wielkiego poświęcenia i pochłonęły wiele ofi ar. Wiara 
jednakże w znaczenie tegoż religijnego przedsięwzięcia i opiekę Boga była 
bardzo silna. I choć wielu kolonistów wróciło do Anglii, gdzie ich rozcza-
rowanie odbiło się tam głośnym echem, a ubarwione przez nich opowieści 
napawały beznadziejnością i nieprzychylnie nastrajały wcześniejszych en-
tuzjastów tworzenia społeczności całkowicie oddanych Bogu, to jednak pa-
radoksalnie chętnych do dalekich wojaży nie zabrakło. Nietolerancyjna po-
lityka Karola I była przez licznych purytanów postrzegana jako dużo gorsze 
niebezpieczeństwo aniżeli nieokiełznana dotąd dzikość odległego konty-
nentu. Wraz z nowymi imigrantami i przywożonymi przez nich towarami 
pojawiła się poważna trudność, mogąca zachwiać ekonomicznymi podsta-
wami kolonii – spekulacja cen materiałów niezbędnych do akomodacji. 

W związku z tym Winthrop i inni liderzy zebrali się 23 sierpnia 1630 
roku w Charleston w celu ustalenia maksymalnych opłat. Po raz pierw-
szy zaistniała zatem praktyczna potrzeba uformowania rządu, a Winthrop 
mógł wcielić w życie swe teoretyczne rozważania. Purytanie wierzyli, iż 

19 Ks. H. Witczyk, Narodziny i dzieje państwa w dawnym Izraelu, [w:] Życie społeczne 
w Biblii, red. Ks. G. Witaszek, Lublin 1998, s. 88–89.

20 Na ten temat zob.: D. J. Elazar, Th e Politics of Covenant: Biblical Origins and Modern 
Developments, „Publius” 1980, B. 10, 4, passim.

21 Zob. E. Morgan, Th e Puritan Dilemma, Th e Story of John Winthrop, Boston 1958.
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każdy naród, każde społeczeństwo funkcjonuje na fundamencie specjal-
nego układu zawartego z Bogiem, umowy, w której z jednej strony ludzie 
zobligowani są do przestrzegania Bożego prawa, a z drugiej Bóg godzi się 
nimi w zamian opiekować. Społeczność, aby podołać obowiązkom formu-
je instytucje rządowe, do których kompetencji zalicza się przede wszystkim 
implementowanie Bożych reguł i ich umacnianie, także w drodze karania 
osób je łamiących. Owemu uświęconemu zadaniu towarzyszy Boska sank-
cja nakładająca na rządzonych wymóg posłuszeństwa. Ukonstytuowanie 
rządu nie zwalnia ich jednak z odpowiedzialności za przestrzeganie przez 
wszystkich najwyższych przykazań. Jeśli bowiem władza odejdzie od ich 
realizacji, ogół musi obalić zły rząd i powołać nowy, lepszy. W przeciwnym 
razie Bóg ześle karę na ludność.

Tak oto mamy do czynienia z niezwykle istotnym elementem pury-
tańskiej teologii, jaki stanowi uznanie umowy za jedyną prawidłową pod-
stawę tworzenia rządu. I na kanwie właśnie tego rozumowania, koloniści – 
jak głosił Winthrop – opuścili Anglię, gdyż tamtejszy rząd nie respektował 
swojej obietnicy. Z drugiej wszakże strony wyjazd do Ameryki rodził po-
ważny dylemat, gdyż zgodnie z purytańską nauką, jej wyznawcy nie powin-
ni opuszczać macierzy. Ich obowiązek wyrażał się przecież w rozpoczęciu 
na miejscu walki o złagodzenie społecznego chaosu. Rzecz jasna, już w fi -
lozofi i starożytnej odnaleźć można ślady zawiłości zagadnienia, budzącego 
w późniejszych wiekach tyleż wątpliwości, ile skrajnych koncepcji, a mia-
nowicie ewentualnego zerwania wcześniej zawartej umowy, co w kontek-
ście tworzenia rządu jednoznaczne jest z wypowiedzeniem posłuszeństwa 
władzy. W Platońskim Critio Sokrates, nie godząc się na zorganizowanie 
jego ucieczki z więzienia, tłumaczy swoim przyjaciołom, iż taka postawa 
byłaby równa ucieczce niewolnika. W efekcie umowy społecznej, powsta-
nia państwa, on jako obywatel musi zgodzić się na egzekwowanie prawa, 
nawet jeżeli jawiłoby się ono jako niesłuszne22. 

Oczywiście, pomimo iż trudno doszukiwać się tu wpływu literatury 
antycznej na formowanie się polityczno-społecznych poglądów guberna-
tora Massachusetts, to niezależnie od późniejszych dywagacji dotyczących 
obowiązku lojalności wobec państwa, owa zbieżność wątpliwości świad-
czy o niebagatelnym znaczeniu umowy społecznej, kiedy to dochodzi do 
potraktowania jej jako zjawiska historycznego oraz do prób zastosowa-
nia jej teorii w rzeczywistości. Bezpośredni natomiast wpływ na podjęcie 
przez Winthropa ryzyka kolonizacyjnego miała z pewnością tradycja bi-

22 J. W. Gough, Th e Social Contract…, s. 14–15.
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blijna. Widział on w niezakłóconym i pomyślnym przebiegu zainicjowane-
go przez purytanów społecznego eksperymentu, akceptację Boga. Podróż 
minęła bez większych kłopotów, poradzono sobie z niebezpieczeństwami 
grożącymi w pierwszym roku kolonizacji. To oznaczało, że Bóg im sprzyja 
i wspomaga ich działania. W rezultacie Winthrop tłumaczył owe widome 
znaki Jego opatrzności jako „ofertę” do zawarcia układu. W tych okolicz-
nościach więc, kolonia ma pełne prawo do ustanowienia rządu. W prakty-
ce sprowadzało się to jedynie do pewnego doprecyzowania królewskiej kar-
ty nadanej Massachusetts Bay Company w 1629 roku. Uczestnictwo zaś we 
wspólnocie poświadczała przysięga złożona po raz pierwszy przez wszyst-
kich freemen w 1631 roku. Potwierdzała ona po pierwsze przynależność da-
nej jednostki do struktury społecznej, a po drugie jej posłuszeństwo wzglę-
dem władzy i praw przez tę egzekwowanych. Posiadała charakter uroczysty 
i kończyła się wezwaniem Boga. Zobowiązywała ona osoby ją składające do 
szanowania reguł przyjętych w kolonii oraz do troski o pokój i bogactwo 
wspólnoty23. 

Treść tejże przysięgi zmodyfi kowano w 1634 roku, przyjmując jedno-
cześnie nowy akt ustrojowy – Massachusetts Agreement on the Legislature. 
Zmiana ta wyrażała inklinacje do akcentowania instytucji niejako obywa-
telstwa poprzez skoncentrowanie się na obowiązkach aktywizujących jed-
nostki w sprawowanie władzy, a nie ograniczających je do biernego posłu-
szeństwa względem rządu i prawa. Podkreślono tu bardziej konieczność 

23 Tekst tej przysięgi, Th e Oath of Freemen, znajdziemy u D. S. Lutza, Colonial Origins 
of the American Constitution, A documentary history, Indianapolis 1998, [dalej: D. S. Lutz, 
Colonial Origns…], s. 41: „I, A.B.&c. being, by the Almighties most wise disposicon, become 
a member of this body, consisting of the Gounr, Assistants, & a comnlty of the Massachu-
setts in Neue England, doe, freely&sincerely acknowledge that I AM iustly and lawfully sub-
ject to the goumt of the same, & doe accordingly submitt my pson&esteta to be ptected, or-
dered, &gouned by the lawet, &constitutions thereof, & doe faithfully pmise to be from time 
to time obedient & conformeable therunto, & to the authie of the said Gounr&Assistnts 
& their successrs, & to all such lawes, orders, sentences, & decrees as shalbe lawfully made 
& published by them or their successors; and I will always indeavr (as in dutie I am bound) 
to advance the peace&wellfaire of this bodie or commonwealth to my vtmost skill&abilitie; 
& will, to my best power&means, seeke to devert&prevent whatsoever may tend to the myne 
or damage thereof, or of any the said Gounr, Deputy Gounr, or Assistants, or any of them, 
or their siccessrs, and will giue speedy notice to them, or some of them, of any sedicon, vi-
olence, treachery, or other hurt or ciuil which I shall knowe, heare, or vehemtly suspecte to 
be plotted or intended against the commonwealth, ot the said goumt established; and I will 
not att any time suff er ot giue consent to any counsel or attempt that shalbe off ered giuen, or 
attempted for the impeachmt of the said goumt, or making any change or alteracom of the 
same, contrary to the lawes&ordinances thereof, but shall doe my vtmost endeavr to discov-
er, oppose, & hinder, all & any such counsel&attempts. Soe help me God”.
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wspierania rządu, chronienia wolności i przywilejów, czy wreszcie udzia-
łu w dyskusjach nad kwestiami dotyczącymi kolonii, w tym również głoso-
wania w wyborach24. Pomimo, iż przysięgi te nie mają cech bezpośredniej 
umowy społecznej, to jednakże stanowią przejaw woli poszanowania wpro-
wadzanego czy też panującego porządku. Poza nimi wskazać można szereg 
dokumentów przyjmujących pełną formę układu, dla których paradygmat 
odnajdujemy w Piśmie Świętym. Jeszcze przed przybyciem do Massachu-
setts Winthropa zawarto w 1629 roku Th e Salem Covenants będącą naj-
krótszą umową o charakterze religijnym. Przedstawia ona przymierze ludzi 
z Bogiem oraz między jednostkami i wytycza generalny obowiązek podą-
żania Jego ścieżkami wedle przekazanego przez Niego słowa prawdy25.

Podobne idee przyświecały zawiązaniu Th e Watertown Covenant 30 lip-
ca 1630 roku. Jest to wszakże tekst obszerniejszy, ponieważ poza ogólną in-
formacją o wstąpieniu w układ z Bogiem, a za Jego pośrednictwem ustano-
wieniem więzi pomiędzy jednostkami dla całkowitego oddania się w służbę 
Jezusowi i wiernego wykonywania przekazanych przez Niego przykazań26, 
wymieniono w nim bardziej szczegółowe polecenia. W tekstach z okresu 
kolonialnego wyraźnie widoczna jest także koncepcja odnawiania „przy-
mierzy”, czego bardzo dobry przykład stanowi Th e Enlarged Salem Covenant 
z 1636 roku. Poza ogólną formułą przyjętą w pierwotnym układzie, egzem-

24 „I, A.B., being, by Gods providence, an inhabitant&freemen within the jurisdiction 
of this comonweale, doe freely acknowledge my selfe to be subiect to the govermt thereof, 
&thereof doe here sweare, by the greate&dreadful name of the eurlyving God, that I wilbe 
tme & faithfully to the same, & will accordingly yeilde assistance & support thereunto, with 
my pson & estate, as in equityI am bound, & will also truly indearr to mainetaine & preserue 
all the libertyes & priviledges thereof, submitting my selfe to the wholesome lawes & orders 
made & established by the same, and furthr, that I will not plot or practice any evill against 
it, nor consent to any that shall soe doe, but will timely discovery & reveale the same to law-
full aucthority nowe here established, for the speedy preventing thereof. Moreouer, I doe 
solemnly binde myselfe in the sight of God, that when I shalbe called to giue my vote & suf-
frage, as I shall indge in myne owne conscience may best conduce & tend to the publique 
weale of the body, without respect of psons, or farr of any man. Soe helpe mee God in the 
Lord Jesus Christ”, ibidem, s. 52.

25 „We Covenant with the Lord and one with an other; and doe bynd our selves in the 
presence of God, to walke together in all his waies, according as he is pleased to reveale him-
selfe unto us in his Blessed word of truth”, ibidem, s. 35.

26 „(…) and enter into a sure Covenant with the Lord our God, and before him with 
one another, by Oath and serious Protestation made, to Renounce all Idolatry and Supersti-
tion, Will – Worship, all Human Traditions and Inventions whatsoever, in the Worship of 
God; and forsaking all Evil Ways, do gile ourselves wholly unto the Lord Jesus, to do him 
faithful Service, observing and keeping all his Status, Commands, and Ordinances, in all 
Matters concerning our Reformation (…)”, ibidem, s. 38.
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plifi kuje się tu moralne i społeczne obowiązki, jakich wykonywanie przez 
jednostki umożliwi funkcjonowanie wspólnoty bez nadmiernej ingerencji 
organów rządu. Głoszenie Słowa Bożego i życie zgodne z chrześcijańską na-
uką zastąpić mają potrzebę uchwalania dodatkowych reguł prawnych27.

Porównywalny schemat minimalizowania konieczności precyzowa-
nia porządku społecznego w postaci stricte aktów ustrojowych zastosowa-
no w Dedham Covenant z 1636 roku, wedle którego wystarczy realizowa-
nie Bożych przykazań i zachęcanie do tego przeciwników, wprowadzenie 
instrumentów społecznej mediacji w przypadku zaistnienia jakichkolwiek 
konfl iktów oraz otwarcie wspólnoty na nowych przybyszów, jak również 
sprawiedliwe ich traktowanie pod warunkiem dzielenia przez nich usta-
lonych zasad i wartości koegzystencji. Interesujące wydaje się rozwiązanie 
problemu reprezentowania przez ten dokument umowy społecznej, po-
przez wzajemne zobligowanie się w preambule osób składających pod teks-
tem swój podpis, a następnie nałożenie w paragrafi e piątym wymogu jego 
sygnowania przez kolejnych imigrantów28.

Jak wynika z powyższego, przedstawione tu układy kreowały przede 
wszystkim więzi o charakterze kościelnym, opierając właściwą aktywność 
wspólnoty na moralnych powinnościach. Donald Lutz wskazuje na kanwie 
Charleston – Boston Church z 30 lipca 1630 roku pięć charakterystycznych 
dla tychże umów cech29.

27 „Wee whose names are here under written, members of the present Church of Christ 
in Salem, having found by said experience how dangerous it is to sitt loose to the Covenant 
wee make with our God: and how apt wee wre to bander into by pathes, eden to the loose-
ing of our fi rst aimes in entering into church fellowship: Doe therefore solemnly in the pres-
ence of the Eternall God, both for our own comforts, and those which shall or maybe joined 
unto us, renewe that Church Covenant we fi nd this Church bound unto at and theire fi rst 
beginning, viz: Th at We Covenant with the Lord and one with another; and doe bynd our 
selves in the presence of God, to walke together in all his waies, according as he is pleased to 
reveale himself unto us in his Blessed word of truth. And doe more explicitely in the name 
and feare of God, profess and protest to walke as followeth through the power and grace of 
our Lord Jesus”, ibidem, s. 57.

28 „We whose names are here unto subscribed do, in the fear and reverence of our Al-
mighty God, mutually and severally promise amongst ourselves and each other to profess 
and practice one truth according to that most perfect rule, the foundation whereof is ever-
lasting love (…) And for the better manifestation of our true resolution heroin, etery man 
so received into the town is to subscribed hereunto his name, thereby obliging both himself 
and his successors aft r him forever, as we have done”, ibidem.

29 Ibidem, s. 25. Zamieszczony tam oryginalny tekst przywołanego źródła brzmi 
następująco: „In the Name of our Lord Jesus Christ, & in Obedience to His holy will & Di-
vine Ordinance. We whose names are hereunder written, being by His most wise and good 
Providence brought together into this part of America in the Bay of Massachusetts, & desir-
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Należą do nich: 
przywołanie Boga jako świadka układu, 
wyjaśnienie celu jego zawarcia, który odnosił się do utworzenia koś-
cioła, 
ukształtowanie więzi społecznych,
kreacja struktury kościelnej oraz 
zilustrowanie idealnej egzystencji wcielającej w życie chrześcijań-
skie nakazy.

Analogiczne elementy występują w dokumentach formujących poli-
tyczną korelację. 21 listopada 1620 roku do Provincetown przybył statek 
Mayfl ower. Jego podróżni, wywodzący się z grona purytanów, próbowa-
li w starej Anglii zorganizować własną gminę (w hrabstwie Nottingham). 
Z uwagi jednak na obowiązujący od czasów panowania Elżbiety Wielkiej 
akt z 1593 z roku, formacja taka była nielegalna. Dało to podstawy do aresz-
towania i prześladowania wielu jej członków. Wówczas, słysząc o hołdo-
wanej w Niderlandach wolności religijnej zdecydowano się na wyjazd do 
Amsterdamu, później do Leyden. Tam założony przez purytanów kościół 
funkcjonował przez 12 lat, aby następnie, w celu szerzenia idei chrystia-
nizmu wyruszyć do Ameryki Północnej. W dniu przypłynięcia do Pro-
vincetown 41 emigrantów uroczyście podpisało Mayfl ower Compact, do-
tyczący właśnie wzajemnego zorganizowania się w polityczne ciało, które 
w przyszłości powoła instytucje rządowe oraz ustanowi prawa niezbędne 
dla powszechnego dobra kolonii zakładanej ku Bożej chwale. Tutaj także 
odnaleźć można odwołanie do Boga jako świadka złożonej obietnicy, za-
kreślenie sensu takiej formacji przejawiającego się w ułatwieniu zarządza-
nia kolonią i jej ochronie, utworzenie związku politycznego i wreszcie za-
akcentowanie cnót, jakimi cieszyć powinien się każdy uczestnik wspólnoty 
dla rozwoju chrześcijaństwa, na cześć króla i macierzy, poszanowania spra-
wiedliwości, równości i bonum commune30. 

ous to unite ourselves into one Congregation, or Church, under the Lord Jesus Christ our 
stead, in such sort as becometh all those whome He hath Redeemed & Sanctifyd to Him-
self, do hereby solemnly and religiously, as in his most holy Presence, Promise, &bind our-
selves, to walke in all our ways according to the Rule of the Gospel, & in all sincere Con-
formity to His holy Ordinance, & in mutual love, & respect each other, so near as God shall 
give us grace”.

30 „W imię Boże, amen. My, niżej podpisani, lojalni poddani naszego potężnego su-
werena i pana, króla Jakuba, z Bożej łaski króla Wielkiej Brytanii, Francji i Irlandii, Króla – 
Obrońcy Wiary itd.: przedsięwziąwszy – na chwałę Bożą, na pożytek wiary chrześcijańskiej 
i na cześć naszego króla i ojczyzny – podróż w celu założenia pierwszej kolonii w północ-
nych częściach Wirginii, oznajmiamy naszymi niższymi podpisami uroczyście i wzajemnie 

1)
2)

3)
4)
5)
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Jest to pierwszy układ, na którego mocy purytanie przekształcili natu-
ralną dla nich więź religijną w strukturę polityczną. Jak jednak widać, May-
fl ower Compact nie stanowił próby utworzenia niezależnej republiki. Piel-
grzymi wyrazili w nim bowiem swoją wierność w stosunku do angielskiej 
monarchii. 

Zbliżoną rolę pełnił Th e Combination of the Inhabitants upon the Pis-
cataqua River for Government z 22 października 1641 roku. Mieszkańcy 
obszaru położonego nad rzeką Piscataqua wyrażają w nim swoją zgodę na 
utworzenie ciała politycznego, jako że ich zwierzchnik – król angielski nie 
wydał odpowiednich regulacji prawnych. Do czasu ich otrzymania ustano-
wienie wspólnoty ułatwi sprawowanie rządów i egzekwowanie prawa kohe-
rentnego z zasadami metropolii. Ze względu na to, iż nie występuje tu we-
zwanie Boga ten dokument traktować należy jako compact. Moc tej umowy 
wynika wyłącznie z zaakceptowania jej przez ogół31. 

Jeszcze większe podobieństwo w stosunku do Mayfl ower Compact do-
strzec da się w Agreement of the Settlers At Exeter in New Hampshire z 5 lip-
ca 1639 roku. Tutaj również brak wytycznych organizujących życie spo-
łeczne stanowi przyczynę wstąpienia w pewien układ sankcjonowany przez 

przed Bogiem i wobec siebie samych, że wiążemy się i łączymy w obywatelskie ciało poli-
tyczne dla lepszego utrzymania się i ładu oraz dla osiągnięcia wyżej wymienionych celów. 
Na mocy powyższego będziemy ustanawiali, uchwalali i wprowadzali w życie takie słuszne 
i sprawiedliwe prawa, rozporządzenia, akty i ustawy oraz takie urzędy, jakie będą się nam 
wydawały w danym czasie najstosowniejszymi i najbardziej pożytecznymi dla powszechne-
go dobra kolonii; obiecujemy też wszelką należną im uległość i posłuszeństwo. Na świade-
ctwo czego złożyliśmy poniżej nasze podpisy. Dane u Przylądka Cod, dnia jedenastego listo-
pada roku osiemnastego za panowania naszego władcy Jakuba, pana i króla osiemnastego 
Anglii, Francji i Irlandii, a pięćdziesiątego czwartego Szkocji, Roku Pańskiego 1620”, [w:] 
K. Lapter, Powstanie Stanów Zjednoczonych i pierwszy okres ich istnienia (do r. 1815), War-
szawa 1960, s. 3.

31 „Whereas sundry Mischiefs and Incoveniences have befallen us, and more and 
greater may, in Gerard of want of Civill Government, his gracious Majesty haveing set-
tled no order for us, to our knowledge, we whose names are underwritten, being Inhabit-
ants upon the River of Piscataqua have voluntarily agreed to combine ourselves into a body 
Politick, that wee may the more comfortably enjoy the Benefi s of His Majesties Laws, and 
doe heerby actually engage ourselves to submit to his Royall Majesties Laws, together with 
such Laws as shall be concluded by a major part of the Freemen of our Society, in Case they 
be not repugnant to the laws of England, and administered in behalf of his Majestie. And 
this wee have mutually promised, and engaged to doe, and so to continue till his excellent 
Majestie shall give other orders concerning us. In witness whereof Wee have hereunto set 
our hands, October22. In the 16 year of the Reigne of our Sovereigne Lord, Charles by the 
grace of God, King of Great Britain, France and Ireland, Defender of the Faith”, D. S., Colo-
nial Origns… s. 88.
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przywołanie Boga i umożliwiający wprowadzenie norm ustrojowych spój-
nych z chrześcijańskimi imperatywami, jak też z interesami Korony32. 

Nie można w tym miejscu zapomnieć o czterech innych, równie krót-
kich aktach, obejmujących niewielkie grupy kolonistów i dzięki odzwier-
ciedlonej w nich zgodzie na tworzenie mechanizmów rządzenia ułatwia-
jących proces osiedlania się i regulowania życia wspólnotowego. Są to dwa 
dokumenty z Rhode Island: Providence Agreement z 20 sierpnia 1637 roku, 
Government of Pocasset z 7 marca 1638 roku oraz dwa z Connecticut: Plan-
tation Covenant at Qunnipiack z 2 kwietnia 1638 roku i Guilford Covenant 
z 1 czerwca 1639 roku. 

W pierwszym z nich koloniści zmierzający do zamieszkania Providen-
ce dają wyraz swojej aprobaty i posłuszeństwa wobec planowanych regula-
cji. Zawarto tu dosłownie kilka zdań sformułowanych w prosty sposób, bez 
żadnych uroczystych gwarancji33.

Drugiego nie pozbawiono chrześcijańskich postulatów i inwokacji nie-
wątpliwie uwznioślających cel jego sporządzenia. Specyfi czny – na tle po-
zostałych aktów – element przejawia się w skonkretyzowaniu w ostatniej 
części pewnych norm nadrzędnych w postaci powołania na urząd sędziego 
Williama Coddingtona34.

32 „Whereas it hath pleased the Lord to moue the hart of our Drad Sovereigne Charles, 
by the grace of God, King of England, Scotland, France & Ireland, to grant license & lib-
erty to sundry of his subjects to plant themselves in the westerne partes od America: Wee, 
his loyall subjects, brethren of the church of Exeter, situate & lying upon Piscataque, wth 
other inhabitants there, considering wth ourselves the holy will of god and our owne ne-
cessity, that we should not live whout wholsome lawe & governments amongst us, of wch 
we are altogether destitute; doe in the name of Christ & in the sight of God combine our-
selves together, to erect & set up amongst us such government as stall be to our best discern-
ing, agreeable to the will of god, professing ourselves subjects to our sovereign Lord King 
Charles, according to the Liberty of our English Colony of the Massachusetts & binding our-
selves solemnly by the grace and helpe of Christ & in his name & fear to submit ourselves to 
such godly & Christian lawes as are established in the realme of England to our best knowl-
edge, & to all other such lawes wch shall upon good grounds, be made & inacted amongst us 
according to God, yt we may live quietly & peaceablely together, in all godliness and hones-
ty. Mon., 5th, 4th,1639”, ibidem, s. 3. 

33 „We whose names are hereunder , desirous to inhabit in the town of Providence, do 
promise to subject ourselves in active and passive obedience to all such orders or agreements 
as stall be made for the public goud of the body in an ordery way, by the major consent of 
present inhabitants, master of familie, incorporated together in In Towne fellowship, and 
others whom they stall admit unto them only in civil things”, ibidem, s. 161.

34 „We whose names are underwritten do here solemnly in the presence of Jehorah in-
corporate ourselves into a Bodie Politick and as he stall help, will submit our persons, limes 
and estates unto our Lord Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords and to all those 
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W trzecim, identycznie jak w Providence Agreement, unikano reli-
gijnych afektacji, a dezyderaty ograniczono do swoistego posłuszeństwa 
względem przewidywanych instrumentów zarządzania35. 

Czwarty wreszcie obejmuje zgodę na ukształtowanie tak kościoła, jak 
i plantacji. Dla wzmocnienia jego znaczenia apelowano do Boga, licząc na 
wsparcie w przedsięwziętym procesie kolonizacji36. 

Ową uderzającą w zaprezentowanych tekstach ogólnikowość tłuma-
czyć należy tym, iż emigranci nie znając jeszcze siebie wzajemnie i nie po-
siadając wyraźnych norm quasi – konstytucyjnych promulgowanych przez 
króla angielskiego, wyznaczali jedynie pewne dyrektywy, w niektórych 
przypadkach sankcjonowane poprzez nadanie im prawie sakralnego cha-
rakteru. Dlatego też we wszystkich przedstawionych źródłach można za-
uważyć, w porównaniu do umów stricte kościelnych, brak uwzględnienia 
konkretnych mechanizmów rządzenia. 

W odniesieniu do wspomnianych church covenants tenże element nie 
musiał być zawsze opracowany, gdyż koloniści przenosili tu tylko kano-
ny funkcjonujące jeszcze na starym kontynencie. W kontekście natomiast 
układów „politycznych” niedostatek ten, choć ze wspomnianego powo-
du świadomie dopuszczony, posiadał istotne implikacje praktyczne. Stąd 
w obliczu rozrastania się kolonii normy takie przyjmowano na jej szczeblu 
w kształcie na przykład: 

Organization of the Government of Rhode Island (16–19 marzec 
1647 r.), Fundamentals Orders of Connecticut (14 styczeń 1639 r.), Pilgrim 
Code of Law (15 listopad 1636 r.), General Laws and Liberties of New Hamp-
shire (16 marzec 1680 r.), Massachusetts Agreement on the Legislature (9 maj 

perfect and most absolute law sof his given us in his holy word of truth, to be guided and 
judged thereby”, ibidem, s. 163.

35 „We the assembly of free planters do solemnly covenant thatt as matters thatt Con-
cerne the gathering and ordering of a Chur. So Likewise in all publique offi  ces wch concerne 
Ciuill orders as Choyce of magistrates and offi  cers making and repealing of Lawes derideing 
allotmts of Inheritance and all things of Like nature we would all of vs be ordered by those 
Rules wch the scripture holds forth to vs”, ibidem, s. 209.

36 „June I. Indyviduals who, the next September, purchase Menurikatuck, aft erwords 
Guilford, enter into the following covenant: We whose names are hereunder written, intend-
ing by God’s gracious permission to plant ourselves in New England, and, if it ay be, in the 
southerly part abort Quinnipiack, we do faithfully promise each, for ourselves and our fam-
ilie, and those that belong to us, that we will, the Lord assisting us, sit down and join our-
selves together in one entire plantation, and to be helpful each to the other in any common 
work, according to everyman’s ability, and as need stall require; As for our gathering togeth-
er in that way, we do refer ourselves until such time as it stall please God to settle us in our 
plantation”, ibidem, s. 216.
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1632 r., 14 maj 1634 r.), Th e Laws and Liberties of Massachusetts (1647 r.), 
jak również dla obszaru mniejszych społeczności, jak to miało miejsce 
w przypadku Th e Government of Guilford (19 czerwiec 1643 r.). 

Nie zmienia to faktu, że także część z tych dokumentów adaptu-
je koncepcję umów społecznych. Otóż Fundamentals Orders of Connecti-
cut w sposób bezpośredni odwołują się do tej idei. W preambule znajduje-
my bowiem odniesienie do Boga, wyrażenie celu, jaki stanowi utrzymanie 
pokoju oraz unii, ukonstytuowanie wspólnoty politycznej czy też wskaza-
nie najlepszej drogi jej funkcjonowania, a mianowicie realizowanie Bożych 
wymogów37. Ponadto we wstępie do analizowanego aktu akcentuje się rolę 
konfederacji łączącej Windsor, Harteford oraz Wethersfi eld, dzięki czemu 
Fundamentals nabierają charakteru combination. Dalej natomiast wymie-
nione są kompetencje poszczególnych organów: Zgromadzenia Ogólnego, 
gubernatora, sekretarzy i konstabli oraz formułka przysięgi składanej przez 
osoby piastujące urzędy publiczne. 

Podobne wprowadzenie umieszczono w Fundamentals Articles of New 
Haven (4–14 czerwiec 1639r.), w którym ukształtowanie porządku politycz-
nego uznane zostało za tożsame z uformowaniem więzi kościelnych. „Oby-
watelstwo” bowiem przyznane może być wyłącznie członkom kościoła38. 

37 „Forasmuch as it hath pleased the Allmighty God by the wise disposition of his di-
uyne pruidence so to Order and dispose of Th ings that we the Inhabitants and Residents of 
Windsor, Harteford and Wethersfi eld are now cohabiting and dwelling in and vppon the 
River of Conectecotte and the Lands thereunto adioyneing and Well knowning where a peo-
ple are gathered togather the word of God requires that to mayntayne the peace and union 
of such a people there should be an ordery and decent Gouerment established according 
to God, to order and dispose of the aff yres of the people at all seasons as occation stall re-
quire; doe therefore assotiate and conioyne our selues to be as one Publike State or Com-
monwealth; and doe for our selues and our Successors and such as shall be adioyned to vs 
att any tyme hereaft er, enter into Combination and Confederation together, to mayntayne 
and prseame the liberty and purity of the gospell of our Lord Jesus wch we now prfesse, as 
also the discipline of the Churches, wch according to the truth of the said gospell is now 
practiced amongst vs; As also in our Ciuell Aff aires to be guided and gourned according 
to such Lawes, Rules, Orders and decress as shall be made, ordered & decreed, as followeth 
(…)”, [w:] H. C. Syrett, American Historical Documents, Nowy Jork 1967, [dalej: H. C. Syrret, 
American…], s. 30–32. 

38 „Th e 4th day of the 4th moneth called June 1639, all the frez planters assembled to-
gether in In general meetinge to consult abort settling civill Government according to God, 
and abort the nomination of persons thatt migot be founde by consent of all fi ttest in all re-
spects for the foundation worke of a church which was intend to be gathered in Quinipi-
ack. Aft er solemne invocation of the name of God in prayer for the presence and help of his 
speritt, and grace in those weighty business, they were reminded of the business whereabout 
they mett for the establishment of such civill order as might be most pleasing unto God, and 
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Akt ten stanowi specyfi czny zapis z dyskusji przeprowadzonych pod-
czas ogólnego zgromadzenia i oscylujących między innymi wokół zagad-
nień: traktowania biblijnej tradycji jako bezpośredniego źródła instytucji 
władzy czy wyrażenia przez wszystkich zgody na praktykowane dotąd me-
chanizmy, szczegółowo tu głosowane. Dla potwierdzenia zaś panujących 
reguł przytoczono odpowiednie fragmenty Pisma Świętego (głównie Pię-
cioksięgu). Również Pilgrim Code of Law możemy określić jako umowę 
społeczną, choć odwołanie się do zgody powszechnej nie zostało uwzględ-
nione explicite, lecz jedynie poprzez nawiązanie do Mayfl ower Compact39. 
Dokument ów w dalszej części niezwykle dokładnie normuje urzędy: gu-
bernatora, asystentów czy konstabli wraz z przytoczeniem tekstu przysięgi, 
do której złożenia zobligowane były osoby pełniące te funkcje. Ciekawe, że 
schemat taki przyjęto również w New Jersey, pomimo, iż zasadniczo w ko-
loniach środkowych i południowych formalny system rządów narzucony 
był niejako z góry w postaci kart i patentów. Świadczy to z pewnością o zna-
czącej roli odegranej w tym przedmiocie przez kolonie purytańskie.

Tak zatem początek Fundamentals of West New Jersey z 1681 roku obej-
muje zgodę mieszkańców kolonii i gubernatora na przyjęte w akcie posta-
nowienia pozwalające zachować pokój oraz założenie, że skoro Bóg wspiera 
aktywność kolonistów, to winni oni postępować wedle Jego reguł40. W kolej-
nych artykułach przedstawiono relacje pomiędzy Zgromadzeniem oraz gu-
bernatorem w aspekcie: powoływania innych urzędników, stanowienia pra-
wa, inicjowania wojny i zawierania pokoju czy też nakładania podatków. 

Warto tu jeszcze wspomnieć, iż takie czyste umowy społeczne kształ-
towano również na szczeblu lokalnym, czego najlepszą ilustrację stanowi 
Th e Government of Portsmouth z 30 kwietnia 1639 roku. We wstępie wyraź-

for the chuseing the fi ttest men for the foundation worke of a church to be gathered”, D. S. 
Lutz D.S., Colonial Origins…,  s. 221.

39 „Now being assembled according to the said order, and having read the combina-
tion made At Cape Cod the 11th of November 1620”, ibidem, s. 61.

40 „Forasmuch as it hath pleased God, to bring us into this Province of West New Jer-
sey, and settle us here in safety, that we may be a people to the prasie and honour of his 
name, who hath so dealt with us, and for the goud and welfare of our posterity to come, we 
the Governor and Proprietars, freeholders and inhabitants of West New Jersey, by mutual 
consent, and agreement, for the prevention of innovation and oppression, either upon us or 
our posterity, and for the preservation of the peace and tranquillity of the same; and that all 
may be encouraged to go chearfully in their several places: We do make and constitute these 
our agreements to be as fundamentals to us and our posterity, to be held inviolable, and that 
no person or persons whatsoever, stall or make void or disanul the same upon any pretence 
whatsoever”, ibidem, s. 263.
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nie uformowano wspólnotę polityczną poddaną władzy królewskiej41, a na-
stępnie wyliczono osoby wybrane na konkretne stanowiska.

W żadnym natomiast dokumencie pochodzącym z pozostałych kolo-
nii (Nowy Jork, Pensylwania, Maryland, Wirginia, Karolina Północna, Ka-
rolina Południowa, Georgia) nie występuje nawiązanie do koncepcji umów 
społecznych. Podkreślenia jednak wymaga, iż w większości akty dotyczące 
ich ustroju, choć nadawane przez właściciela bądź gubernatora, uwzględ-
niają warunek uzyskania zgody powszechnej, co podnoszone było zwykle 
we wstępie do danego dokumentu. Przyczyn takiego stanu rzeczy szukać 
należy głównie w tym, iż to w koloniach północnych, których powstanie 
determinowała idea bardziej społeczna aniżeli ekonomiczna, bezpośrednio 
odwoływano się do tradycji biblijnej i modyfi kowano dla celów konstytuo-
wania wspólnoty politycznej wcześniej działające formacje kościelne. Pury-
tanie przybywali na kontynent amerykański w okresie, gdy metropolia an-
gielska zarysowywała schemat zarządzania i pozostawiała zaoceanicznemu 
terytorium szeroką autonomię.

Wszystkie te okoliczności zrodziły interesujące rozróżnienie modelów 
kultury politycznej na obszarze kontynentu amerykańskiego. Daniel J. Ela-
zar wskazuje na trzy jej typy: moralistyczny, charakteryzujący w tamtym 
czasie kolonie północne, indywidualistyczny – obecny w koloniach środko-
wych oraz tradycjonalistyczny – występujący w koloniach południowych42. 
Otóż purytanie – reprezentujący pierwszy przykład – wcielali w życie kon-
cepcję traktowania wspólnoty za podstawę rządu demokratycznego. Poli-
tykę uznaje się tu za jedną z najistotniejszych ludzkich aktywności ukie-
runkowanych na poszukiwanie najlepszej formy społeczeństwa, działanie 
dla dobra wspólnego. Dlatego o ewaluacji jakości rządu świadczyć będzie 
stopień jego oddania dla bonum commune, jak również uczciwość i troska 
o powszechny dobrobyt wykazywane przez osoby piastujące urzędy pub-
liczne. Akcent kładzie się na znaczenie wspólnoty, a nie poszczególnych 
jednostek, choć obowiązkiem każdej osoby jest uczestniczenie w sprawach 
politycznych, dzięki czemu ograniczona zostanie pozycja samych orga-
nów władzy. Polityczna mobilizacja nosi znamiona służby, wskutek czego 
czerpanie z niej ekonomicznych profi tów nie powinno być dopuszczalne43. 

41 „We, whose names are under written do acknowledge ourselves the legal subjects of 
his Majestie King Charles, and in his name doe hereby binde ourselves into a civill body pol-
iticke, unto his lawe according to matters of justice”, ibidem, s. 166.

42 Zob. również D. S. Lutz, Th e Origins…, s. 53–58.
43 D. J. Elazar, American Federalism. A View From the States, Nowy Jork 1984, [dalej: 

D. J. Elazar, American…], s. 117–118.
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Abstrahując od współczesnych skutków ukształtowania się takiej katego-
rii kultury politycznej, podkreślić trzeba, iż w okresie kolonialnym, z jed-
nej strony znaczenie przyznawane wspólnocie najpełniej wyrażało się właś-
nie w stosowanych na terenie kolonii północnych umowach społecznych. 
Z drugiej wszakże, partycypowanie w społeczności zależało od wstąpienia 
w więzi kościelne, a te struktury miały niewątpliwie charakter zdecydowa-
nie hermetyczny.

Indywidualistyczny model kultury politycznej cechuje się postrzega-
niem rządu jako instytucji podporządkowanej ściśle utylitarnym celom, 
uznawanym za dobro wspólne. Kompetencje władzy limitowane są do czyn-
ności przede wszystkim ekonomicznych, przy założeniu jak najmniejszej in-
terwencji w stosunku do działań indywidualnych. Profi ty zaś, jakie wynikają 
ze społecznej korelacji zamykają się w ułatwieniu rozwoju poszczególnych 
osób, a same więzi posiadają wymiar wzajemnych zobowiązań44.

W 1664 roku książę Jakub otrzymał pełne kompetencje, co do sta-
nowienia praw na obszarze Nowego Jorku oraz nieograniczonego wyko-
nywania władzy sądowniczej w stosunku do ludności. Posiadał on także 
swobodę w sprawowaniu polityki militarnej i fi skalnej. W Charter of Li-
berties and Priviledges z 30 października 1683 roku nie znajdujemy żad-
nego odwołania do układów społecznych, a pośrednio koncepcję zgody 
powszechnej przyjęto w drodze zapisu, wedle którego najwyższa władza 
spoczywa w rękach gubernatora, rady i ludzi zebranych w Zgromadzeniu 
Ogólnym45.

Pensylwania i wyodrębnione z jej obszaru Delaware powstały na mocy 
nadania ziemi Williamowi Pennowi, który udał się do Ameryki jako propa-
gator idei pokoju i tolerancji. Będąc właścicielem kolonii oktrojował odpo-
wiednie dokumenty, w których wyraźnie uwzględnił instytucję zgody po-
wszechnej. Wstęp do Charters of Liberties and Frame of Government of the 
Province of Pennsylvania in America z 5 maja 1682 roku określa, iż ramy 
ustrojowe naszkicowane w tym akcie opierają się na kanwie aprobaty właś-
ciciela i freemen zamieszkujących wspomnianą kolonię46.

44 Ibidem, s. 115.
45 „Th e Supreme Legislative Authority under his Majesty and Royall Highness James 

Duke of Yorke Albany&Lord proprietor of the said province stall forever be and reside in 
a Governour, Councell, and the people mett in General Assembly”, [w:] D. S. Lutz, Colonial 
Origins…, s. 256.

46 „Th e Frame of government of the province of Pennsilvania, in America: together 
with certain laws agreed upon in England, by the Governor and divers freemen of the afore-
said province”, [w:] H. C. Syrett, American…, s. 46. 
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Rzecz jasna i w tych koloniach funkcjonowały demokratyczne mecha-
nizmy rządzenia. Uzależnienie ich wszakże przynajmniej formalnie od woli 
właściciela wykluczało przyjęcie czystej postaci umowy społecznej, której 
ersatz w przypadku bardziej tolerancyjnej postawy gubernatora przejawiał 
się w odwołaniu do zgody mieszkańców.

Tradycjonalistyczny model kultury politycznej przedstawia paternali-
styczną i elitarną wizję wspólnoty. Odzwierciedla spojrzenie na hierarchię 
społeczną będącą immanentnym elementem naturalnego ładu, w którym 
rządy należą do ekskluzywnej grupy. Osoby spoza tego grona nie są trakto-
wane jako obywatele. Cel realizowany natomiast przez rząd obejmuje dąże-
nie do petryfi kacji ustalonej drabiny społecznej47.

Wirginia powstała ze względów stricte ekonomicznych. Virginia Com-
pany, funkcjonująca na zasadzie, iż każdy inwestor mógł nabyć udział oraz 
uczestniczyć w wyborze władz kompanii i kumulująca poważny kapitał, 
miała tu realizować swoją politykę handlową48. Wydane w początkowym 
okresie dla tej kolonii regulacje ustrojowe zawarte w Articles, Laws, and Or-
ders, Divine, Politic, and Martial for the Colony in Virginia (1610–1611 r.), 
Laws Enacted by the First General Assembly of Virginia (2–4 sierpień 1619 r.), 
Constitution for the Council and Assembly in Virginia (24 lipiec 1621 r.) po-
mijają całkowicie ideę umów społecznych czy też mechanizm odwoływania 
się do zgody powszechnej.

Identycznie w przypadku obu Karolin, gdzie wspólne rządy sprawo-
wać miało ośmiu możnych i wpływowych członków dworu królewskiego, 
takiego odniesienia nie odnajdujemy ani w Act Relating to the Biennial and 
Other Assemblies and Regulating Elections and Members in North Carolina 
(1715) ani w Act to Ascertain the Manier and Form of Electing Members to 
Represents the Province (1721). 

Georgia założona po części z pobudek fi lantropijnych przejawiających 
się w chęci utworzenia schronienia dla niewypłacalnych dłużników a po 
części z powodów handlowych posiada dokument, którego wstęp uwzględ-
niał zgodę mieszkańców – Act to Ascertain the Manier and Form of Electing 
Members to Represent the Inhabitants of Th is Province in the Commons Hou-
se of Assembly (9 czerwiec 1761)49.

47 D. J. Elazar, American…, s. 118–119.
48 O. T. Barck, H. T. Lefl er, Colonial America, Nowy Jork 1961, s. 31–34.
49 „We, therefore, pray your most sacred Majesty that it may be enacted. And be it en-

acted by his Honor James Wright, Esquire, Lieutenant – Governor and Comander – in – 
Chief of this his Majesty’s province of Georgia, by and with the advice and consent of the 
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Maryland utworzony przez rodzinę arystokratów był przez nich sa-
mych traktowany jako przedsięwzięcie wyłącznie ekonomiczne i mające 
przynosić spore dochody. Król przekazał im pełną kontrolę nad sprawowa-
niem lokalnej administracji, stanowieniem prawa czy prowadzeniem spraw 
wojskowych. Jednak w Act for Establishing the House of Assembly and the 
Laws to be Made Th erein z 1638 roku, pomimo zaakcentowania niemal nie-
ograniczonej władzy właściciela, odwołano się do zaakceptowania przez 
mieszkańców kolonii panującego w niej porządku prawnego50.

To, że zasadniczo w koloniach południowych próbowano zaadoptować 
angielskie wzorce arystokratyczne, co z pewnością stanowi właśnie przy-
czynę braku implementowania koncepcji umów społecznych, nie oznacza, 
że kolonie owe faktycznie funkcjonowały na gruncie zamierzonych rozwią-
zań. Na ich obszarze, bowiem, podobnie jak w pozostałych koloniach, do-
brze rozwinięty został system przekazywania władzy legislatywom i co za 
tym idzie internalizowania w tych społecznościach demokratycznych in-
stytucji. Co więcej, rozpatrywana tu koncepcja wyrażania przez ogół zgody 
ma zupełnie inny charakter niż analogicznie rozwijające się na kontynen-
cie europejskie idee. W starym świecie, w oparciu na Akwinowskiej teorii, 
źródeł tejże aprobaty poszukiwano w posłuszeństwie względem legitymo-
wanej władzy. W przeciwieństwie do takiej „pasywnej” akceptacji, w przed-
stawionych dokumentach kolonialnych mamy do czynienia z jej „aktywną” 
formą powodowaną naturalną znajomością dobra wspólnego i świadomoś-
cią działania na rzecz jego realizacji51.

honourable Councill and the Commons House of Assembly of the said province in General 
Assembly mett (…)”, [w:] D. S. Lutz, Colonial Origins…, s. 359.

50 „Whereas the Kings Majestie by his Letters pattents hath given and granted full free 
and absolute power and authority to the Lord Proprietary of this Province to make and or-
deine any laws appertaining to the state of this Province by and with the advice assent and 
approbation of the freemen of  the same or of the greater part of them or of their Delegates 
or deputies in such sort and forme as to the said Lord proprietare should seem best”, ibi-
dem, s. 299.

51 Zob., S. H. Beer, To make a nation. Th e rediscovery of American Federalism, Lon-
dyn 1993.
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Summary

Th is article pertains to the development of the social contracts in English col-
onies of the North America. Th e very important aspect is that all of these provinces 
have separately introduced the idea of covenants into their early political and legal 
documents. Th e fact that those origins have been enacted by colonial legislatives 
emphasizes the impact of such ideological solution  on the process of creating the 
new society. Th e Author refers to the colonial documents that consists of norma-
tive expressions concerning the contractual thought. Particular original versions 
are here described and analysed. 


