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Autor przedstawia główne argumenty konstytucyjne na rzecz uprawnień stanowych formułowa-
ne przez Johna Caldwella Calhouna – amerykańskiego polityka i teoretyka polityki – podczas 
kryzysu nullifikacyjnego, który wzmógł antagonizmy pomiędzy Karoliną Południową i rządem 
federalnym. Kryzys miał miejsce po tym, jak Karolina Południowa zadeklarowała, że taryfy celne 
z lat 1828 i 1832 (tzw. taryfa odrazy) były niekonstytucyjne i dlatego zostały unieważnione przez 
suwerenny stan. Według autora J.C. Calhoun, odrzucający filozofię centralizacji prezentowaną 
przez Sąd Najwyższy i administrację prezydencką, zaproponował teorię nullifikacji, która opierała 
się na argumentach Thomasa Jeffersona i Jamesa Madisona, zawartych w Rezolucjach Kentucky 
i Wirginii z 1798 roku. Autor dowodzi, że filozofia prawa i polityki J.C. Calhouna zalicza się do 
tradycji południowoatlantyckiego agrarnego republikanizmu, opartego na zdecentralizowanym 
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jako unii suwerennych stanów.
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Wstęp

Na przełomie 1832 i 1833 roku doszło w Stanach Zjednoczonych do najpoważ-
niejszego w ich dotychczasowych dziejach kryzysu konstytucyjnego, który roz-
począł proces zakończony ostatecznie wybuchem Wojny Secesyjnej1. Powstałe 
wtedy, choć mające znacznie starszą historię, kontrowersje wokół interpretacji 
Konstytucji i relacji pomiędzy stanami a federacją stały się przyczyną wyraźnej 
polaryzacji sceny politycznej oraz okazją do sformułowania przez polityków 
Południa własnej oryginalnej doktryny prawnej i politycznej. Obok Johna Ran-
dolpha of Roanoke – kongresmana z Wirginii oraz Roberta Hayne’a – senatora 
i gubernatora Południowej Karoliny – Roberta Hayne’a postacią symbolizującą 
opór Starego Południa wobec dominacji Północy jest John Caldwell Calhoun, 
jeden z najbardziej wpływowych polityków swoich czasów, który przebywszy 
długą polityczną drogę, z zagorzałego nacjonalisty i zwolennika silnego rządu 
federalnego stał się największym orędownikiem uprawnień stanowych oraz 
duchowym ojcem Konfederacji. Bezpośrednią przyczyną tej politycznej wolty 
była próba wprowadzenia w 1827 roku przez rząd federalny protekcjonistycznych 
ceł na wyroby wełniane (Woolens Bill). Wówczas to, przy równowadze głosów 
w Senacie, głos J.C. Calhouna – wiceprezydenta i zarazem przewodniczącego 
izby – zadecydował o fiasku zamierzeń administracji Johna Adamsa. Był to jednak 
dopiero wstęp do tego, co nastąpić miało kilka lat później, gdy Kongres w roku 
1828 uchwalił wprowadzenie protekcjonistycznych taryf faworyzujących stany 
Zachodu (tzw. Tariff of Abominatios) i uderzających równocześnie w oparte na 
produkcji bawełny rolnicze Południe2. Gdy nowo wybrany prezydent Andrew 
Jackson, wbrew nadziejom południowców, nie podjął działań mających na celu 
zniesienie lub radykalne zmniejszenie ceł, konwencja Karoliny Południowej 
przyjęła uchwałę, zgodnie z którą taryfy z 1828 i kompromisowe z 1832 roku 
były niezgodne z Konstytucją, a zatem nie obowiązywały na terytorium suwe-
rennego stanu. Trzy miesiące wcześniej wiceprezydent J.C. Calhoun podał się 
do dymisji, by teraz, jako senator z Karoliny Południowej skuteczniej bronić idei 
nullifikacji i uprawnień stanów. To właśnie aktywność z tego okresu uczyniła 
zeń klasyka funkcjonującej dziś poza głównym nurtem, lecz niebywale wyra-
finowanej i oryginalnej tradycji politycznej i prawnej zniszczonej ostatecznie 
i skazanej na zapomnienie po Wojnie Secesyjnej. Była ona częścią wielkiego 

1 W.W. Freehling, Prelude to Civil War. The Nullification Controversy in South Carolina, 
1816–1836, Oxford University Press, Oxford 1992, rozdz. ix.

2 D.W. Howe, What Hath God Wrought. The Transformation of America, 1815–1848, Oxford 
University Press, Oxford 2007, s. 125–163, 272–274.
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sporu o interpretację Konstytucji i kształt amerykańskiego federalizmu, który 
ożywiał debatę publiczną w pierwszych dziesięcioleciach istnienia państwa. Za 
życia J.C. Calhouna Stare Dominium, będące jeszcze na początku XIX wieku ba-
stionem demokratycznego republikanizmu rodem z filozofii politycznej Thomasa 
Jeffersona, stało się ojczyzną jedynego prawdziwie arystokratycznego i zarazem 
wolnościowego doświadczenia Stanów Zjednoczonych3, którego filozoficzne 
i prawne uzasadnienie zawdzięczało przede wszystkim właśnie jemu.

Celem niniejszego artykułu jest analiza argumentów J.C. Calhouna przeciwko 
rozrostowi rządu federalnego i na rzecz uprawnień stanowych sformułowanych 
w czasie kryzysu nullifikacyjnego. Ten niebezpieczny kierunek ewolucji Unii 
stał się dla niego dowodem odejścia od starych republikańskich zasad i dziedzic-
twa twórców państwa. Będę starał się więc wykazać również, że argumentacja 
J.C. Calhouna i jego wizja Unii jest zakorzeniona głęboko w tradycji antyfede-
ralistycznej, do której często odwoływał się senator z Karoliny. Stąd na początku 
zaprezentuję przebieg kryzysu lat 1788–1789, bowiem to sformułowane wtedy 
przez T. Jeffersona i Jamesa Madisona argumenty były dla J.C. Calhouna osta-
tecznym potwierdzeniem słuszności jego rozumowania trzy dekady później. 
Następnie przedstawię rolę Sądu Najwyższego i jego długoletniego przewodni-
czącego Johna Marshalla we wzmacnianiu pozycji rządu centralnego kosztem 
stanów. Wydaje się to konieczne, dla pełnego ukazania okoliczności politycznej 
wolty wiceprezydenta i politycznego tła wydarzeń lat 1832–1833. W dalszej 
kolejności przejdę do analizy argumentacji J.C. Calhouna i jego koncepcji Unii 
w opublikowanych anonimowo Exposition and Protest. Znajdujemy w nich bo-
wiem zalążek jego filozofii politycznej skupionej wokół uprawnień stanowych, 
koncepcji Unii i sposobu interpretacji Konstytucji. Na zakończenie przedstawię 
argumenty zawarte w Fort Hill Adress i jego najsłynniejszym przemówieniu pod-
czas debaty nad Force Bill. Stanowią one oczywiście rozwinięcie, a czasem tylko 
powtórzenie tych, które znajdziemy w Exposition and Protest, lecz – jak warto 
zauważyć – formułowane są w większą bezkompromisowością i radykalizmem 
przez człowieka, który nagle w ten sposób stał się politycznym i intelektualnym 
przywódcą Starego Dominium. Wszystkie trzy manifesty związane są z kryzy-
sem nullifikacyjnym, który równocześnie zakreśla ramy czasowe materiałów 
poddanych analizie. Z rozmysłem nie będę się więc odwoływał do późniejszych, 
dojrzałych prac J.C. Calhouna.

3 Z. Rau, Tradycja Południa Stanów Zjednoczonych: drogi i bezdroża jednego z nurtów myśli 
konserwatywnej, w: J. Goćkowski, P. Kisiel (red.), Oglądy i obrazy świata społecznego, UAM 
w Poznaniu, Poznań 1997, s. 127–151.
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i.

Za powstanie kontrowersji konstytucyjnych dotyczących wzajemnych relacji 
pomiędzy władzą federalną i stanami gros odpowiedzialności ponoszą sami 
Ojcowie Założyciele. Zanim jednak potępimy lakoniczność i swoistą płynność 
użytych przez nich w Konstytucji sformułowań, pamiętać należy, że stanęli 
oni przed zadaniem, z którym nie mierzyli się wcześniej żadni mężowie stanu. 
Konieczność stworzenia nowego porządku konstytucyjnego, pierwszej pisanej 
konstytucji, rozbieżność stanowisk jej twórców czy w końcu wymogi procesu 
ratyfikacji, kazały im – zgodnie z tradycją brytyjską, z której wyrośli i której nie 
byli w stanie zignorować – pozostawić wiele kwestii natury ustrojowej przyszłej 
praktyce nowego państwa4. Nie mieli bowiem żadnych wzorców, do których mo-
gliby sięgać tworząc państwo o nieznanej wcześniej formie terytorialno-prawnej, 
ba, nie było nawet języka, za pomocą którego w sposób wystarczająco trafny 
i ścisły oddać mogliby charakter Unii, stworzonej na mocy dobrowolnej zgody 
suwerennych organizmów państwowych powstałych z dawnych brytyjskich 
kolonii. To, czym dysponowali, to jedynie ogóle idee, które jednak nie zostały 
poddane empirycznej weryfikacji. Nie może więc dziwić, że już w trakcie przy-
gotowywania dokumentu zarysowały się w tej kwestii istotne różnice poglądów 
pomiędzy tymi, którzy pragnęli stworzenia silnego, scentralizowanego państwa, 
a tymi, którzy w tych dążeniach widzieli deja vu z okresu władzy Korony bry-
tyjskiej. Niewiele w tej kwestii zmieniła ratyfikacja Konstytucji przez wszystkie 
dawne kolonie, choć była ona w istocie zwycięstwem federalistów, bowiem z jej 
zapisów lub ducha czerpali uzasadnienie swych poglądów zarówno zwolenni-
cy silnej władzy centralnej, jak i suwerenności stanowej. Choć spór pomiędzy 
federalistami i antyfederalistami nie jest przedmiotem niniejszego artykułu, to 
wskazać należy, że głoszone przez nich idee i argumenty jeszcze przez dekady 
wykorzystywane były przez uczestników amerykańskiego życia politycznego, 
a i dzisiaj przeciwnicy rządu federalnego odwołują się do myśli T. Jeffersona 
i J. Madisona5.

Tak więc postać Unii wykuwała się w atmosferze zażartych politycznych 
sporów, które cechowały już pierwsze lata młodego państwa i szybko, bo jesz-
cze w wieku XVIII, doprowadziły do pierwszego poważnego kryzysu. Warto 

4 W. Rehnquist, The Notion of a Living Constitution, Harvard Journal of Law & Public Policy 
2006/29, s. 402.

5 T.E. Woods, Jr., How to Resist Federal Tyranny in the 21st Century, Regnery Publishing, 
Washington 2010.
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przyjrzeć się mu nieco bliżej, bowiem na wyartykułowane wówczas argumenty 
powoływali się w wieku następnym zwolennicy suwerenności stanów i ich prawa 
do nullifikacji. Oto bowiem w roku 1798 administracja J. Adamsa przeforsowała 
w Kongresie cztery ustawy nazwane zbiorczo Alien and Sedition Acts, będące 
konsekwencją napiętych relacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i rewolu-
cyjną Francją6. Uchwalone w celu ochrony przed ewentualnym francuskim 
sabotażem, wzorowane na tych wprowadzonych w Wielkiej Brytanii przez rząd 
Pitta Młodszego, posługiwały się jednak metodami, jak na amerykański etos, 
niekonwencjonalnymi. Ich efektem było bowiem, pod pozorem zwalczania 
republikańskiej agitacji, ograniczenie wolności słowa i prasy, wymierzone, jak 
chcieli jego przeciwnicy, przede wszystkim w demokratyczno-republikańską 
opozycję sympatyzującą z Francją, której ostoją były stany południowe. An Act 
for the Punishment of Certain Crimes against the United States karał bowiem: 

pisanie, drukowanie, rozpowszechnianie lub publikowanie jakiegokolwiek fałszywego, skan-
dalicznego i złośliwego pisma lub pism przeciwko rządowi Stanów Zjednoczonych lub jednej 
z dwóch Izb Kongresu Stanów Zjednoczonych albo przeciwko Prezydentowi Stanów Zjedno-
czonych z zamiarem [ich] zniesławienia […] lub sprowadzenia na nich pogardy lub kompro-
mitacji albo wzniecenie przeciwko nich niechęci dobrych obywateli Stanów Zjednoczonych.

Nie mniejszą wściekłość opozycji nastawionej profrancusko wzbudził An Act 
respecting Alien Enemies pozwalający Prezydentowi na wydalenie z terytorium 
państwa obcokrajowców uznanych „za niebezpiecznych dla pokoju i bezpieczeń-
stwa Stanów Zjednoczonych lub podejrzewanych o tajne i zdradzieckie knowania 
przeciwko państwu”. 

Demokratyczni republikanie, zapewne nie bez podstaw, obawiali się, że będą 
one stanowiły w ręku federalistycznej administracji wygodny oręż pacyfikowania 
opozycji w kontekście zbliżających się wyborów. Jej protesty jednak wykraczały 
poza doraźny interes polityczny, bowiem uchwalone akty prawne w oczywisty 
sposób stały w sprzeczności z pierwszą poprawką zabraniająca Kongresowi 
uchwalania ustaw „ograniczających wolność słowa lub prasy, lub naruszających 
prawo do pokojowych zgromadzeń i wnoszenia do rządu petycji o naprawę 
krzywd”. Tym samym spór ten przybrał postać sporu o kształt amerykańskiej 
Konstytucji i sposobu jej interpretowania. Pamiętajmy, że wydarzenia te miały 
miejsce na pięć lat przed słynnym orzeczeniem w sprawie Marbury v. Madison 
i Sąd Najwyższy nie zajął jeszcze pozycji najwyższego arbitra w tego typu spo-
rach. Poza tym opozycja obawiała się, że ten zdominowany przez federalistów 

6 Zob. G.S. Wood, Empire of Liberty. A History of the Early Republic, 1789–1815, Oxford Uni-
versity Press, Oxford 2009, s. 244–247.
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organ wyda niebezpieczny, zgodny ze stanowiskiem rządu precedens. Przywódcy 
opozycji, w tym przede wszystkim pełniący funkcję wiceprezydenta T. Jefferson, 
postanowili więc stoczyć z administracją prezydencką batalię w legislaturach 
stanowych pod hasłem obrony republiki zagrożonej przez tyranię i uzurpację. 
T. Jefferson przygotował w tym celu rezolucje znane jako Kentucky Resolutions, 
przyjęte przez zgromadzenie stanowe 10 listopada 1798 roku. W miesiąc później 
podobne rezolucje, tym razem autorstwa J. Madisona7, uchwaliło zgromadzenie 
stanu Wirginia. Stanowią one wykład myśli konstytucyjnej jej autorów i ich 
wizję amerykańskiego federalizmu, będąc zarazem rezerwuarem argumentów 
dla stanowych obrońców prawa aż do czasów wojny domowej. Dla T. Jeffersona 
Konstytucja była przede wszystkim instrumentem określania i ograniczania wła-
dzy w ten sposób, by nie mogła naruszać indywidualnych wolności. Najlepszym 
sposobem osiągnięcia tego celu było podzielenie jej pomiędzy federację i stany, 
z jak największą możliwą władzą przypisaną tym ostatnim, dalej zaś na władzę 
prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą odpowiedzialne wobec większości 
społeczeństwa. Działania rządu federalnego stały więc w oczywistej sprzecz-
ności ze wszystkimi tymi założeniami. Według T. Jeffersona Alien and Sedition 
Acta gwałciły więc przede wszystkim zagwarantowane w I poprawce wolności 
osobiste, w tym prawo do krytycznych wypowiedzi wobec rządu. Powołując 
się na X poprawkę, T. Jefferson dowodził również, że penalizowanie czynów 
w nich opisanych nie należy do rządu federalnego, ponieważ „Uprawnienia, 
których konstytucja nie powierzyła Stanom Zjednoczonym ani nie wyłączyła 
z właściwości poszczególnych stanów, przysługują nadal poszczególnym stanom 
bądź ludowi”. Ponadto, jak przekonywał, Konstytucja stanowi, że obcokrajowcy 
znajdują się nie pod jurysdykcją federacji, lecz prawa stanu, w którym zamiesz-
kują (Art. I § 9). Zatem administracja J. Adamsa naruszyła wyraźnie określony 
w Konstytucji wertykalny podział kompetencji. Dodatkowo, wychodząc poza 
określone w Konstytucji kompetencje, uzurpowała sobie przywileje władzy są-
downiczej, dając prezydentowi pozycję oskarżyciela, sędziego i kata, naruszając 
tym samym horyzontalny podział władzy. Zatem niekonstytucyjność działań rządu 
była oczywista, należało więc znaleźć tylko odpowiedni instrument zniweczenia 
tej uzurpacji.

7 Rzeczywistych autorów obu rezolucji poznano znacznie później, niedługo przed kryzysem nul-
lifikacyjnym, co tylko zwiększyło wagę argumentu i było wykorzystywane przez południowych 
zwolenników nullifikacji – A. Koch, H. Ammon, The Virginia and Kentucky Resolutions. An 
Episode in Jefferson’s and Madison’s Defense of Civil Liberties, The William and Mary Quarterly 
1948/5/2, s. 160.
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Już na samym początku rezolucji Kentucky wyłożony został filozoficzny 
fundament stanowiska Jeffersona i Madisona, jakim jest swoista postać umowy 
społecznej i wizja federalizmu. Przeczytać możemy bowiem, 

że poszczególne stany tworzące Stany Zjednoczone Ameryki nie są połączone na zasadzie 
nieograniczonej uległości wobec ogólnego rządu, lecz że poprzez umowę [by compact] pod 
nazwą Konstytucji dla Stanów Zjednoczonych i wprowadzonych do niej poprawek, stworzyły 
one ogólny rząd dla specjalnych celów, powierzyły temu rządowi pewne określone władze, 
rezerwując, każdy stan dla siebie, pozostałe uprawnienia do samodzielnego rządzenia8.

A zatem Unia powstała w wyniku dobrowolnej umowy suwerennych pod-
miotów i jest jedynie dziełem ich suwerennej woli, a nie stroną opisywanego 
w rezolucji kontraktu utożsamianego z Konstytucją. Posiada zatem wyraźnie 
określone w umowie kompetencje o oczywiście ponadstanowym charakterze 
i mające ostatecznie charakter służebny wobec stanów. Zrzekły się one bowiem 
części swej władzy na rzecz rządu federalnego, zachowując jednakże tę jej część, 
która przysługuje na mocy umowy tylko im. Użyty w Konstytucji zwrot We 
the People nie oznacza więc bynajmniej obywateli federacji, lecz stany, które 
w drodze umowy zdecydowały się na ukonstytuowanie Unii9. Jako środek reali-
zacji celów ponadpartykularnych rząd federalny cały czas zatem poddany być 
może ocenie przez strony umowy, czy wywiązuje się z jej warunków i czy swą 
działalnością nie gwałci zawartego kontraktu, czy nie przekracza przyznanych 
przez niego kompetencji. Oceny tej nie dokonuje oczywiście on sam, „bowiem 
uczyniłoby to jego osąd, a nie konstytucję miarą jego kompetencji”10, lecz same 
stany, dla których nie jest w żadnym razie równorzędnym partnerem. Zatem 
działania rządu federalnego uznane przez stany za sprzeczne z Konstytucją są 
„nieautorytatywne, nieważne i nie mają żadnej mocy”11 oraz uzasadniają pod-
jęcie przez stany środków mających na celu uniknięcie szkód spowodowanych 
ich niekonstytucyjnością.

 8 Kentucky Resolutions, w: The Virginia and Kentucky Resolutions of 1798 and ’99. With Jeffer-
son’s Original Draught Thereof. Also, Madison’s Report, Calhoun’s Address, Resolutions of the 
Several States in Relation to State Rights. With Other Documents in Support of the Jeffersonian 
Doctrines of ’98, Jonathan Elliot, Washington 1832, vol. 265, s. 15.

 9 Na temat dyskusji wokół suwerenności w epoce antebellum, zob. Ch.G. Fritz, American 
Sovereigns. The People and America’s Constitutional Tradition Before the Civil War, Cambridge 
University Press, Cambridge 2007.

10 Kentucky Resolutions…, s. 15.
11 Ibidem.
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Rezolucja z roku 1799, uchwalona w odpowiedzi stanom przeciwnym wy-
stąpieniu z roku poprzedniego, wyraziła tę kwestię jeszcze dosadniej i bezkom-
promisowo, stwierdzając, że w sytuacji, gdy ci: 

którzy sprawują ogólny rząd pozwalają sobie na przekroczenie granic wyznaczonych przez 
kontrakt, przez całkowite lekceważenie zawartych w nim delegacji dla władzy, zniszczenie 
rządów stanowych i stworzenie na ich gruzach ogólnego skonsolidowanego rządu12, wtedy 
unieważnienie [nullification] przez suwerenne stany wszystkich bezprawnych czynów […] 
jest zgodne z prawem13. 

To w tej rezolucji pojawia się po raz pierwszy termin „nullifikacja” i ustano-
wiona zostaje zasada, zgodnie z którą stanom przysługuje kompetencja uznania 
ustaw federalnych za niezgodne z Konstytucją i odmowy ich zastosowania na 
swym terytorium. Oczywiście władza federalna nie mogła sobie pozwolić na 
przejście nad tym faktem do porządku dziennego, a Hamilton postulował nawet 
wysłanie do niepokornych stanów wojska. Również pozostałe legislatury sta-
nowe, szczególnie w Nowej Anglii, odniosły się do owych rezolucji niechętnie, 
widząc w nich zagrożenie dla istnienia Unii. Ale rezolucje Kentucky i Wirginii 
stworzyły precedens, który stał się stałym niemalże elementem amerykańskiego 
życia politycznego przez następne kilka dziesięcioleci. Już w roku 1800 Zgro-
madzenie Wirginii uchwaliło raport, autorstwa J. Madisona, w którym co prawda 
przyjęło bardziej pojednawczy ton, chcąc odrzucić oskarżenia o chęć zniszczenia 
Unii, lecz w zasadzie powtórzono w nim, że to stanom w skrajnych przypadkach 
przysługuje prawo stwierdzenia niekonstytucyjności ustaw federalnych.

Interesujące jednak, że gdy demokratyczni republikanie przejęli władzę, 
zaczęli postępować podobnie jak federaliści, odchodząc od ścisłej interpretacji 
Konstytucji; ci z kolei zaczęli szermować uprawnieniami stanowymi14. Z tego 
powodu kilka lat później Connecticut, Massachusetts i Rhode Island, czyli sta-
ny, które sprzeciwiły się wystąpieniu Kentucky i Wirginii, powołując się na te 
same zasady odmówiły respektowania uchwalonej przez nich ustawy o embargu 
z roku 1807, choć nie posunęły się do jej oficjalnej nullifikacji. Zaś w czasie 
wojny z Brytyjczykami w 1812 roku Connecticut i Massachusetts domagały się 
sprawdzenia konstytucyjności ustaw nakazujących im zmobilizowanie milicji 
do obrony wybrzeża. Choć – w przeciwieństwie do roku 1798 – konflikty te 
nie miały aż tak radykalnego charakteru ani nie towarzyszyły im tak ożywione 
dysputy, to świadczyły o tym, że kształt amerykańskiego federalizmu nie jest 

12 Ibidem, s. 20.
13 Ibidem.
14 R.N. Current, John C. Calhoun, Washington Square Press, New York 1963, s. 41.
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przesądzony i że władza federalna musi liczyć się z potencjalnym oporem stanów 
i groźbą eskalacji wrogości. Przełomem w tej kwestii stał się rok 1800, bowiem 
z tą chwilą do gry wszedł nowy i niespodziewany gracz, który zmienił w dłuższej 
perspektywie całkowicie układ sił.

ii.

Kontrowersje wokół kwestii nullifikacji, którym towarzyszył nagły wzrost po-
pularności demokratycznych republikanów, rozpad w łonie federalistów i spa-
dek popularności rządów J. Adamsa doprowadziły ostatecznie do jego klęski 
w wyborach prezydenckich roku 1800. W ostatnich dniach swego urzędowania 
prezydent dokonał wielu nominacji na stanowiska federalne, by jak najbardziej 
utrudnić życie T. Jeffersonowi – swemu następcy i zachować dla federalistów 
przyczółki we władzach federalnych. Szczególnie brzemienne w skutkach okazały 
się reorganizacja sądownictwa (Judiciary Act) i nominacje tzw. midnight judges, 
zwłaszcza jednego z nich – Johna Marshalla, sekretarza stanu w administracji 
J. Adamsa15. Jeśliby bowiem szukać odpowiedzialnych za wzrost władzy federal-
nej i ograniczenie uprawnień stanów, wskazać należy właśnie jego, któremu Sąd 
Najwyższy zawdzięcza niekwestionowaną dziś rolę najważniejszego, a właściwie 
jedynego arbitra sporów konstytucyjnych, będącego w istocie ciągle obradującą 
konwencją konstytucyjną. Pełniąc przez 35 lata rolę przewodniczącego Sądu 
Najwyższego J. Marshall – dzięki swej osobowości i determinacji – uczynił 
z niego organ cieszący się powszechnym autorytetem i wpływający bezpośrednio 
na porządek konstytucyjny państwa. Te powstałe już po jego śmierci oceny nie 
mogą przesłonić faktu, że na jego postawę i decyzje wpływ miał wyznawany 
przez niego elitarystyczny antydemokratyzm i Hamiltonowski federalizm, a sam 
sędzia był raczej „politykiem w ławie sądowej”16, niż bezstronnym rozjemcą. 
W czasie jego urzędowania Sąd Najwyższy rozpatrywał 62 sprawy natury kon-
stytucyjnej, z czego aż w 36 J. Marshall osobiście sporządzał opinie w przemożny 
sposób kształtując orzecznictwo Sądu w duchu federalizmu17. Okresem, który 
wpłynął na jego refleksję i działalność jako polityka i sędziego były bowiem 

15 K.L. Hall, J.J. Patrick, The Pursuit of Justice. Supreme Court Decisions that Shaped America, 
Oxford University Press, Oxford 2006, s. 14.

16 V.L. Parrington, Główne nurty myśli amerykańskiej. Romantyczna rewolucja w Ameryce 
1800–1860, przeł. H. Katz, PIW, Warszawa 1970, s. 69–70.

17 B. Munn Ziegler, The International Law of John Marshall, The University of North Carolina 
Press, Chapel Hill 1939, s. 12. Jak określił go Russell Kirk, J. Marshall był „ostatnim praw-
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lata 1787–1788, kiedy trwały zabiegi ratyfikacyjne. Dlatego, mimo że czasem 
zapewniał o konieczności poszanowania praw stanów, to generalnie postrzegał 
ich zwolenników jako przeciwników rządu ogólnonarodowego powołanego 
przez Konstytucję. Z jego perspektywy byli oni po prostu kolejnym pokoleniem 
antyfederalistów i zwolenników Artykułów Konfederacji, których obowiązywanie 
było dla niego dobitnym przykładem nieładu i anarchii, które powieść mogły do 
upadku amerykańskiego eksperymentu18. To dlatego podejmowane przez niego 
rozstrzygnięcia budziły furię tak wśród demokratycznych republikanów, jak 
i arystokratycznych zwolenników niezależności stanowej.

W historii Sądu Najwyższego i amerykańskiego konstytucjonalizmu w każ-
dym podręczniku za kamień milowy uważane jest orzeczenie z roku 1803 w spra-
wie Marbury v. Madison, będącej pokłosiem walki nowego prezydenta z perso-
nalnym dziedzictwem swojego poprzednika19. Ta, zdawać by się mogło, mało 
istotna kwestia, dotycząca interpretacji Judiciary Act, stała się okazją do wydania 
przez Marshalla, piszącego w tej sprawie opinię, precedensowego orzeczenia. 
Swój długi wywód zakończył bowiem stwierdzeniem, że: 

szczególna frazeologia konstytucji Stanów Zjednoczonych potwierdza i wzmacnia zasadę, 
prawdopodobnie zasadniczą dla wszystkich pisanych konstytucji, że prawo niezgodne z kon-
stytucją jest nieważne i że sądy, jak również pozostałe władze są tym faktem związane20.

Orzeczenie owe było swoistą rewolucją konstytucyjną, choć współcześni nie 
do końca zdawali sobie z tego sprawę21, ustanawiając instytucję judicial review, 
wyposażającą sądy w kompetencję badania konstytucyjności aktów Kongresu 
i prezydenta, tym samym tworzącą równy im organ konstytucyjny22. Badanie to 

dziwym federalistą, który pozostał w życiu publicznym” – R. Kirk, Conservative Mind. From 
Burke to Eliot, Ragnery Publ., Washington D.C. 2001, s. 111.

18 R.E. Ellis, Aggressive Nationalism. McCulloch v. Maryland and the Foundation of Federal 
Authority in the Young Republic, Oxford University Press, Oxford 2007, s. 105.

19 Orzeczenie to z czasem, zwłaszcza od końca XIX w., stało się rodzajem fetyszu, choć w rze-
czywistości było ono szóstym, w którym Sąd Najwyższy badał konstytucyjność aktu Kongresu 
i trzecim, w którym odmówił jego zastosowania – K.E. Whittington, Judicial Review of Con-
gress Before the Civil War, The Georgetown Law Journal 2009/97/5, s. 1285.

20 J. Marshall, J.P. Cotton, The Constitutional Decisions of John Marshall, The Lawbook Ex-
change, Union 2000, s. 43.

21 R. Lowry Clinton, Marbury v. Madison and Judicial Review, University Press of Kansas, 
Lawrence 1989, s. 116 i nn.

22 J.E. Smith, John Marshall. Definer of a Nation, Henry Holt and Company, New York 2014, 
s. 309–326. Obecnie panuje przekonanie, że początki tej idei sięgają jeszcze czasów panowania 
brytyjskiego, zob. R.K. Newmyer, John Marshall and the Heroic Age of the Supreme Court, 
Louisiana State University Press, Baton Rouge 2001, s. 66.
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za punkt odniesienia brać musiało Konstytucję, która teraz interpretowana być 
miała przez Sąd Najwyższy w duchu federalistycznych poglądów jego przewod-
niczącego. Dlatego, w dwieście lat po J. Marshallu, Benjamin Carozo – sędzia 
Sądu Najwyższego – napisał o nim:

Kariera Marshalla jest wyrazistą ilustracją faktu, że osiągnięcie ideału leży poza zasięgiem 
ludzkich możliwości. Nadał on Konstytucji Stanów Zjednoczonych piętno własnego umy-
słu, a forma naszego prawa konstytucyjnego jest tym, czym jest, ponieważ nadał mu kształt 
w czasie, gdy było jeszcze plastyczne i ciągliwe w ogniu jego własnych żarliwych przekonań23.

Już samo stwierdzenie istnienia w systemie konstytucyjnym Stanów Zjedno-
czonych instytucji kontroli sądowej, niezapisanej przecież w tekście Konstytucji 
expressis verbis24, a znajdującej się jedynie w zawartych przez Hamiltona na 
łamach 78 numeru Federalisty uwagach, oznaczało ni mniej ni więcej, tylko 
odejście od dominującego do tej pory ścisłego – wąskiego (strict construc-
tionism25) odczytywania jej treści26. Tak rozumiana interpretacja jest bowiem 
w istocie równoznaczna z przekształcaniem Konstytucji i wydobywaniem z jej 
treści nowych znaczeń w zależności od zmieniających się okoliczności poli-
tycznych i społecznych27, jest w istocie pisaniem nowej Konstytucji. Sprawa 
Marbury v. Madison otwierała zatem drogę do, używając dzisiejszych kategorii, 
aktywnej interpretacji Konstytucji przez Sąd Najwyższy przy okazji kolejnych 
spraw, które przed nim zawisły28.

Najistotniejsze jednak z punktu widzenia celu artykułu było umożliwienie 
Sądowi Najwyższemu badania zgodności działań organów stanowych z konsty-
tucją federalną. Jej interpretacja szła bowiem w kierunku suwerenności państwa 

23 B.N. Cardozo, The Nature of the Judicial Process, Yale University Press, New Haven 1921, 
s. 169.

24 Na argument ten powoływali się m.in. południowi obrońcy uprawnień stanowych, odmawia-
jąc Sądowi Najwyższemu prawa wyłącznej i autorytatywnej interpretacji Konstytucji – zob. 
R.K. Newmyer, John Marshall, McCulloch v. Maryland, and the Southern States’ Rights 
Tradition, The John Marshall Law Review 2000/3/4, s. 875–933.

25 P. Zavodnyik, The Age of Strict Construction. A History of the Growth of Federal Power, 
1789–1861, The Catholic University of America Press, Washington 2007, s. 1.

26 R. Barnett, The Original Meaning of The Judicial Power, Boston University Working Paper 
03–18, s. 6; P. Zavodnyik, The Age of Strict Construction…, s. 104–120. Z tego powodu nie-
którzy dzisiejsi zwolennicy aktywizmu sądowego uznają J. Marshalla z pierwszego aktywistę, 
zob. Ch. Wolfe, The Rise of Modern Judicial Review. From Constitutional Interpretation to 
Judge-made Law, Rowman & Littlefield, Lanham 1994, s. 41.

27 L. Garlicki, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki: konstytucja – polityka – prawa 
obywatelskie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982, s. 96.

28 L.W. Levy, Original Intent and the Framers’ Constitution, I.R. Dee, Chicago 2000, s. 75–88.
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federalnego i maksymalnego ograniczenia uprawnień stanowych29. Proces ten 
najdosadniej opisał T. Jefferson w liście do Thomasa Ritchie z roku 1820:

Sądownictwo Stanów Zjednoczonych jest subtelnym korpusem górników i saperów stale 
pracujących pod ziemią by podkopać naszej zjednoczonej struktury. Interpretują naszą 
Konstytucję od koordynacji ogólnego i specjalnego rządu w kierunku w kierunku jednego 
ogólnego i najwyższego30.

W liście zaś do Williama Charlesa Jarvisa ujął to jeszcze dosadniej, twier-
dząc, że: 

traktowanie sędziów jako najwyższych arbitrów w kwestiach konstytucyjnych jest bardzo 
niebezpieczną doktryną, która może przywieść nas do despotyzmu oligarchii. Nasi sędziowie 
nie są uczciwsi od reszty ludzi. Dzielą z nimi te same uczucia dla partii, władzy i przywi-
lejów swej grupy. Ich maksymą jest boni judicis est ampliare jurisdictionem, a ich władza 
niebezpieczna, ponieważ nie są odpowiedzialni, jak inni funkcjonariusze kontroli wyborców. 
Konstytucja nie ustanowiła takiego pojedynczego trybunału wiedząc, że niezależnie w czyje 
odda go ręce, jego członkowie zepsuci przez czas i partie zostaliby despotami31. 

Opinia ta, wyrażona przez starego demokratę i przenikliwego filozofa, 
całkowicie oddawała rolę, do jakiej zaczynał aspirować Sąd Najwyższy. Na 
przykład w sprawie United States v. Peters stwierdził niekonstytucyjność pra-
wa stanowego unieważniającego wyrok lub ograniczającego jurysdykcję sądu 
federalnego32. Następnie w sprawach Fletcher v. Peck33 w roku 1810 i New 
Jersey v. Wilson34 dwa lata później Sąd Najwyższy wydał orzeczenia, zgodnie 
z którymi niekonstytucyjne jest prawo stanowe naruszające klauzulę kontrak-
tową (Art. I, § 10 Konstytucji)35. Podobny charakter miały wyroki w sprawach 
Terrett v. Taylor z 1815 oraz Sturges v. Crowninshield36, McMillan v. McNeil37, 

29 K.E. Whittington, Political Foundations of Judicial Supremacy. The Presidency, the Supreme 
Court, and Constitutional Leadership in U.S. History. The Presidency, the Supreme Court, 
and Constitutional Leadership in U.S. History, Princeton University Press, Princeton 2009, 
s. 105–114.

30 To Thomas Ritchie, Monticello, December 25, 1820, w: The Works of Thomas Jefferson, (Cor-
respondence and Papers 1816–1826), G.P. Puntam’s Sons, New York 1905, vol. XII, s. 177.

31 To William Charles Jarvis, Monticello, September 28, 1820, w: The Works of Thomas Jeffer-
son…, s. 162.

32 R.E. Ellis, Aggressive Nationalism…, s. 23–26.
33 J. Marshall, J.P. Cotton, The Constitutional Decisions…, s. 228–254; G. Leonard, Fletcher 

v. Peck and Constitutional Development in the Early United States, U.C. Davis Law Review 
2014/47, s. 1843–1857.

34 J. Marshall, J.P. Cotton, The Constitutional Decisions…, s. 255–262.
35 R.E. Ellis, Aggressive Nationalism…, s. 26–27.
36 J. Marshall, J.P. Cotton, The Constitutional Decisions…, s. 281–299.
37 Ibidem, s. 300–301.
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Darthmouth College v. Woodward38 z roku 1819. W międzyczasie w roku 1816 
Sąd Najwyższy wydał w sprawie Martin v. Hunter’s Lessee39 wyrok, w którym 
potwierdził swoje prawo do odrzucenia wyroku sądu stanowego40.

Najważniejszym jednak orzeczeniem z tego okresu41 był wyrok w sprawie 
McCulloch v. Maryland, związanej z powołaniem drugiego Banku Stanów Zjed-
noczonych, które było, używając słów Richarda Ellisa, „najważniejszą manife-
stacją nacjonalistycznych dążeń, które nastąpiły z końcem wojny 1812 roku”42. 
Wydarzenia II wojny o niepodległość wykazały bowiem niewydolność systemu 
finansowego, gdy szalała inflacja, a rząd federalny polegać musiał na pożycz-
kach w lokalnych bankach. Jego utworzenie przez administrację J. Madisona od 
początku spotkało się z opozycją ze strony federalistów i republikanów, a także 
lokalnych banków z Południa, obawiających się z jego strony konkurencji. Po-
jawiły się równocześnie pytania natury konstytucyjnej o możliwość tworzenia 
przez rząd federalny oddziałów 2BUS na terytoriach stanów, które nabrały wagi 
w wyniku paniki z 1819 roku i następującej po niej depresji, która dotknęła 
przede wszystkim stany Starego Dominium i miejscowe banki. Te problemy 
ekonomiczne stały się przyczyną niepopularności polityki banku obwinianego 
za skutki kryzysu43 i powstania silnej opozycji w Kongresie i stanach Południa44. 
Szczególne znaczenie miał podatek nałożony przez stan Maryland, który, co 

38 Ibidem, s. 346–382.
39 Opinię do wyroku sporządził zatwardziały nacjonalista – sędzia Joseph Story, wyznający 

bardzo podobne do J. Marshalla poglądy i mający nie mniejszy wpływ na orzecznictwo Sądu 
Najwyższego niż jego przewodniczący – V.L. Parrington, Główne nurty myśli amerykańskiej…, 
s. 432–437; D.W. Howe, What Hath God Wrought…, s. 124.

40 D.P. Currie, The Constitution in the Supreme Court: The Powers of the Federal The Courts, 
1801–1835, The University of Chicago Law Review 1983/94, s. 681–694.

41 R.K. Newmyer, John Marshall, McCulloch v. Maryland…, s. 877–878.
42 R.E. Ellis, Aggressive Nationalism…, s. 33. Termin „nacjonalistyczny” oznacza tu dążenie do 

stworzenia silnego scentralizowanego rządu federalnego.
43 T.P. Govan, Banking and the Credit System in Georgia, 1810–1860, Journal of Southern History 

1938/4, s. 164 i nn.
44 Już wcześniej, w 1816 r. Indiana, a dwa lat później Illinois wprowadziły do swych konstytucji za-

pisy, zgodnie z którymi zakazane było na ich terytoriach tworzenie banków niekoncesjonowanych 
przez władze stanowe. W 1817 r. stan Maryland nałożył roczny podatek w wysokości 15000 $ na 
oddział 2BUS w Baltimore. W tym samym roku Georgia nałożyła podatek w wysokości 331/4 
centów za każde 100 $ kapitału banków niestanowych. Niemal równocześnie Tennessee obło-
żyło rocznym podatkiem 50 000 $ banki nieposiadające stanowej koncesji. W 1818 r. Północna 
Karolina obłożyła podatkiem 5000 $ oddział 2BUS w Fayetteville. W styczniu 1819 r. Kentucky 
nałożyło podatek 60 000 $ na oddziały banku w Lexington i Louisville. Rok później legislatura 
Pensylwanii, poparta przez Tennessee, Illinois i Ohio, zaproponowała wprowadzenie do Kon-
stytucji Stanów Zjednoczonych poprawki ograniczającej działalność 2BUS i jego oddziałów 
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ciekawe, nie miał na celu likwidacji oddziału banku, lecz zwiększenie dochodów 
stanu szczególnie doświadczonego przez wojnę 1812 roku w sytuacji, gdy rząd 
federalny nie kwapił się z zaspokojeniem jego roszczeń. Co więcej, w czasie 
dyskusji w legislaturze stanowej nie podniesiono nigdy kwestii konstytucyjności 
utworzenia banku i jego oddziałów na terytorium stanu45. Niemniej jednak to ten 
podatek doprowadził do kolejnego precedensowego rozstrzygnięcia J. Marshalla. 
W sytuacji bowiem, gdy oddział w Baltimore odmówił zapłacenia podatku, prze-
ciwko kasjerowi nazwiskiem McCulloch wytoczono proces, który ten przegrał 
we wszystkich instancjach stanowych. Następnie sprawa trafiła pod obrady Sądu 
Najwyższego, gdzie zajął się nią osobiście jego przewodniczący. W swojej opinii 
dotyczącej konstytucyjności 2BUS rozpoczął od zbadania natury Unii i obalenia 
teorii, na której opierały się rezolucje z lat 1798–1799. Odwołując się do procesu 
ratyfikacji Konstytucji przez konwencje stanowe, wskazał, że z nich właśnie 
„konstytucja wywodzi cały swój autorytet: cały rząd wywodzi się wprost od ludu; 
jest mianowany i ustanowiony w imieniu ludu”46. Kontraktowa teoria związku 
miała dla niego sens w odniesieniu do Artykułów Konfederacji tworzących ligę 
suwerennych państw. Wobec tego jednak, że w czasie pokoju okazała się ona 
niewydolna i niewystarczająca postanowiono „utworzyć doskonalszą Unię”. 
Jak dalej konstatował: „Rząd Unii jest zdecydowanie i faktycznie rządem ludu. 
W swej formie i istocie jest jego emanacją. Jego władze pochodzą od niego i są po 
to, by sprawowane były bezpośrednio dla niego i jego korzyści”47. We the People 
nie oznacza więc, tak jak dla T. Jeffersona, stanów, lecz wszystkich obywateli 
Unii. Zatem, co prawda, jej władza jest władzą ograniczoną, lecz posiada kom-
petencje górujące nad kompetencjami stanów, ponieważ „jest rządem wszystkich, 
jego władzę powierzyli mu wszyscy, reprezentuje wszystkich i działa w imieniu 
wszystkich”48. W tym duchu interpretować należy art. I § 9 Konstytucji dający 
Kongresowi możliwość podejmowania wszelkich „koniecznych i właściwych” 
(necessary and proper) środków służących wykonywaniu jego funkcji. Odrzuca-
jąc ścisłe interpretowanie tekstu Konstytucji, J. Marshall wskazywał ponadto, że 
klauzula ta znajduje się w sekcji określającej, a nie ograniczającej jego kompeten-
cje, zatem służy ona nie ograniczaniu, lecz przeciwnie – powiększaniu zdolności 
Kongresu. Odwołał się zatem w tym przypadku nie tyle do litery, ile do ducha 

to terytorium D.C. – Ralph C.H. Catterall, The Second Bank of the United States, University 
of Chicago Press, Chicago 1902, s. 64–65.

45 R.E. Ellis, Aggressive Nationalism…, s. 69–70.
46 J. Marshall, J.P. Cotton, The Constitutional Decisions…, s. 311.
47 Ibidem, s. 312.
48 Ibidem, s. 313.
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Konstytucji, stwierdzając, że w odniesieniu do władzy federalnej, wszystko co 
jest z nim zgodne i nie jest wprost zakazane, jest „konstytucyjne”49. W najlep-
szym interesie kraju i ludu leży bowiem, by Kongres dysponował środkami dla 
realizacji powierzonych mu w art. I § 9 zadań, stąd powołanie 2BUS zgodne jest 
z Konstytucją. Odnosząc się do legalności opodatkowania jego oddziału przez 
stan odwołał się do klauzuli supremacyjnej z art. 6 § 2 wykazując, że choć prawo 
opodatkowywania należy do suwerennych uprawnień stanu, to prawo stanowe 
podlega prawu federalnemu, które to nie pozwala na opodatkowywanie agencji 
rządowych. Stąd, kończąc swą opinię, J. Marshall stwierdził, że „prawo uchwa-
lone przez legislaturę stanu Maryland nakładające podatek na Bank Stanów 
Zjednoczonych jest niekonstytucyjne i nieważne”50.

Orzeczenie to stało się więc dla „polityka w ławie sędziowskiej” okazją nie 
tylko do twórczej interpretacji konstytucyjnych relacji pomiędzy Unią a stana-
mi, lecz wyłożenia federalistycznych poglądów, które miały oddziaływać na 
przyszłą działalność orzeczniczą Sądu Najwyższego. Nie może więc dziwić, że 
administracja demokratyczno-republikańskiego prezydenta Monroe z dystansem 
odniosła się do orzeczenia i jego uzasadniania, podobnie jak J. Madison, który 
dostrzegając wynikające z orzeczenia McCulloch v. Maryland zagrożenia nie-
ograniczonej władzy Kongresu stwierdził, że: 

dało ono wysoką sankcję dla swobodnego objaśniania Konstytucji, które wydaje się obalać 
punkty orientacyjne wyznaczone przez sprecyzowanie władzy Kongresu i do zastępowania 
zdefiniowanego związku pomiędzy środkami i celami legislacyjną dowolnością, dla której 
żadne praktyczne ograniczenie nie może zostać wyznaczone51.

Nie było to jednak ostatnie słowo J. Marshalla, który w kolejnych wyro-
kach odbierał kolejne prawa stanów. Warto przytoczyć w tym miejscu jeszcze 
jedno orzeczenie – w sprawie Cohens v. Virginia z 1821 roku, którego związki 
z poprzednim wyrokiem są oczywiste i którego znaczenie konstytucyjne trudno 
przecenić52. Nie wdając się w skomplikowany stan faktyczny podlegający rów-
nocześnie prawu stanowemu Wirginii i prawu federalnemu, sprawa stanowiła 
pretekst do stwierdzenia przez J. Marshalla, że Sąd Najwyższy jest właściwy do 
rozpatrywania wszystkich spraw zawierających pytania natury konstytucyjnej 

49 Ibidem, s. 304.
50 Ibidem, s. 344.
51 Letter to Judge Roane, w: Letters and Other Writings of James Madison, vol. III, 1816–1828, 

J.B. Lippincott & Company, Philadelphia 1865, s. 143.
52 M.A. Graber, The passive-aggressive virtues: Cohens v. Virginia and the problematic establish-

ment of judicial power, 12 Constitutional Commentary 1995/67, s. 70.
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i że uprawnienie to niezależne jest od tożsamości stron53. Jeszcze raz potwierdził 
też, że ustawy i konstytucje stanowe sprzeczne z Konstytucją i prawem fede-
ralnym są nieważne, a sobie zapewnił pozycję jedynego interpretatora Konsty-
tucji w sprawach federalnych54. W końcu rok 1824 przyniósł wyrok w sprawie 
Gibbons vs. Ogden, w którym na tle regulacji kwestii handlu międzystanowego 
i transportu rzecznego J. Marshall po raz kolejny dokonał swobodnej interpretacji 
Konstytucji na niekorzyść praw stanowych. W jego opinii choć żegluga rzeczna 
nie należy expressis verbis do kompetencji Kongresu, to podlegają mu sprawy 
handlowe na mocy art. I § 8 Konstytucji. Sama żegluga zaś wchodzi w szeroki 
zakres pojęcia handlu, umożliwiając tego typu działalność, zatem ma tu zasto-
sowanie klauzula supremacyjna, a więc prawa federalne w tym względzie nie 
mogą być ograniczane przez regulacje stanowe55.

Zdawać by się więc mogło, że za sprawą działalności J. Marshalla prawa sta-
nów na zawsze uległy supremacji rządu federalnego. Rzeczywistość jest jednak 
bardziej złożona, bowiem sądownictwo konstytucyjne w tym okresie nie zdobyło 
sobie jeszcze powszechnego uznania i prestiżu. Miało bowiem swoich potężnych 
przeciwników, z którymi rząd federalny musiał się liczyć wobec ograniczonych 
środków, jakimi dysponował dla wykonania wyroków Sądu Najwyższego. W dużej 
części zależało to bowiem od dobrej woli stanów, a te nie zawsze się do tego kwa-
piły, dla przykładu Georgia odmówiła wykonania wyroku Worcester v. Georgia56, 
Kentucky – Green v. Biddle, a New Jersey – New Jersey v. Wilson57. Dopiero 
kolejne dekady, już po śmierci J. Marshalla, wzmocniły instytucjonalną pozycję 
Sądu Najwyższego, tak, że z czasem nikt nie śmiał jej kwestionować. Jednak 

53 Spencer Roane – sędzia Sądu Najwyższego Wirginii – komentując wyrok powiedział, że „jeśli 
pozostawi się prawo oceny tylko jednej z władz to równowaga ustanowiona przez Konsty-
tucję zostanie zniszczona, a kontrakt [konstytucyjny] funkcjonować będzie tylko w teorii” – 
Ch.G. Haines, The Role of the Supreme Court in American Government and Politics, 1789–1835, 
University of California Press, Berkeley 1944, s. 483.

54 J. Marshall, J.P. Cotton, The Constitutional Decisions…, s. 401.
55 Ibidem, s. 37.
56 W sprawie tej Sąd Najwyższy orzekł, że ustawa Georgii zabraniająca przebywać nie-rdzennym 

Amerykanom na terytorium Indian jest sprzeczna z Konstytucją. Tym samym rozciągnął na 
te tereny jurysdykcję federalną. Do anegdot przeszedł komentarz znanego z niechęci do prze-
wodniczącego sądu Andrew Jacksona, który powiedział: „John Marshall podjął decyzję, niech 
ją teraz wyegzekwuje!” – Ch. Warren, The Supreme Court in United States History. Volume 
Two: 1821–1855, Beard Books, Washington 1999, s. 219. Na temat wrogich relacji pomiędzy 
A. Jacksonem i J. Marshallem zob. R.P. Longaker, Andrew Jackson and the Judiciary, Political 
Science Quarterly 1956/71/3, s. 341–364.

57 M.A. Graber, The passive-aggressive virtues: Cohens v. Virginia and the problematic establish-
ment of judicial power, 12 Constitutional Commentary 1995/67, s. 90.
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czasy Marshall Court dopiero zapoczątkowały proces, którego efekt nie był 
jeszcze wcale przesądzony, choć oczywiście wszyscy, zwłaszcza na Południu, 
zdawali sobie sprawę z kierunku następujących przemian. Dlatego Gubernator 
Karoliny Południowej John Lyde Wilson w roku 1824 w ten sposób ostrzegał 
przed wzrostem władzy federalnej:

Żaden przyjaciel naszej obecnej konstytucji, w jej pierwotnej czystości, nie może nie zauwa-
żyć alarmującego rozrostu, do którego zmierza nasze Sądownictwo Federalne i Kongres, 
by ustanowić wielki i skonsolidowany rząd, którego celem jest obalenie uprawnień Stanów 
i pogwałcenie litery i ducha Konstytucji Unii58.

Miało to miejsce na kilka lat przed kryzysem nullifilacyjnym, który stano-
wił zwrot w karierze politycznej J.C. Calhouna i stał się preludium wydarzeń 
lat 60. XIX wieku. 

iii.

Kasandryczna przepowiednia gubernatora Karoliny Południowej była pokłosiem 
zamiaru realizacji przez rząd federalny programu gospodarczego zwanego Sys-
temem Amerykańskim autorstwa Henry’ego Claya59. Przewidywał on wprowa-
dzenie ceł ochronnych dla amerykańskiego przemysłu (w tej kwestii posiadał już 
mandat za sprawą wspomnianych wcześniej orzeczeń Sądu Najwyższego), rozwój 
infrastruktury (tzw. program wewnętrznych usprawnień – program of internal 
improvements), utrzymanie Banku Stanów Zjednoczonych, które to zamierze-
nia zdecydowanie faworyzowały Nową Anglię kosztem Starego Dominium. 
W konsekwencji to ono sfinansować musiało bowiem federalne przedsięwzię-
cia, powodujące równocześnie rozrost rządu federalnego, który w imię interesu 
ogólnonarodowego dokonywał zamachów na niezależność stanów. Nie dziwi 
więc, że polityka rządu federalnego budziła na Południu coraz większy sprzeciw, 
a atmosfera coraz bardziej przypominała tę z lat 1798–1799. Podnoszono też te 
same argumenty, domagające się od rządu federalnego przestrzegania konstytucji 
i poszanowania praw stanowych. Przesilenie w napiętych relacjach pomiędzy 
rządem federalnym a stanami Południa nastąpiło, jak wspomniane zostało we 
wstępie, w momencie uchwalenia przez Kongres w roku 1828 ceł ochronnych. 
W sprawie konieczności ich odwołania wyraźny głos zabrał wiceprezydent 

58 Extract from Governor Wilson’s Message to the Legislature, December, 1824, w: H.V. Ames 
(red.), State Documents on Federal Relations: The States and the United States, Longmans, 
Green & Co., Philadelphia 1906, s. 137.

59 D.W. Howe, What Hath God Wrought…, s. 270–275.



124 tomasz tuLejSki

J.C. Calhoun, szykujący się właśnie do objęcia swojej drugiej kadencji. Do tej pory 
uważany był przez wszystkich za żarliwego nacjonalistę, który wspierał rozwój 
rządu federalnego i poparł orzeczenie w sprawie McCulloch v. Maryland60, będąc 
przekonanym, że interpretacja konstytucji wzmacniająca rząd Unii jest konieczna 
dla zrealizowania programu wewnętrznych usprawnień i politykę J. Adamsa61. 
W początkach swej kariery, był za to ostro krytykowany przez J.R. of Roanoke – 
przywódcę Południa i bezkompromisowego obrońcę uprawnień stanowych62. 
Lecz można na te kwestie przemiany J.C. Calhouna spojrzeć nieco inaczej niż 
współcześni. To Unia zmieniała się w kierunku, którego nie mógł on zaakcep-
tować. Pomimo ewolucji jego własnych poglądów, zauważał degenerację Starej 
Republiki i odejście od idei Ojców Założycieli63, które ocalone być mogły tylko 
przez stany Południa, jako te, które zachowały choć część dawnych obywatelskich 
cnót i ideałów południowoatlantyckiego republikanizmu64. Dlatego J.C. Calhoun 
w swych opublikowanych anonimowo65 Exposition and Protest dokonał zwrotu 
w swych poglądach formułując prawne oraz ekonomiczne argumenty Południa 

60 G.M. Capers, Reconsideration of John C. Calhoun’s Transition from Nationalism to Nullifica-
tion, The Journal of Southern History 1948/14/1, s. 40.

61 R.E. Ellis, Aggressive Nationalism…, s. 102. W tym momencie Południe miało pewne nadzie-
ję, że nowy prezydent – A. Jackson – dołoży starań w celu uchylania Tariff of Abominations, 
zwłaszcza, że w liście do J. Hamiltona Jr, kongresmana z Karoliny Południowej i zwolennika 
nullifikacji, pisał: „Wprowadzenie rozsądnych taryf jest tematem trudnym w każdym czasie, 
i powinno by dyskutowane z wielkim spokojem i należną rozwagą mając na oku pomyślność 
całej Unii, a nie jakiejś jej części, spojrzenia na całość jak na jedną wielką rodzinę i zapewnić 
bezstronną Sprawiedliwość każdej części z poczuciem wzajemnych ustępstw, rozciągając na 
wszystkich równe korzyści i równe ciężary, które taryfa może przynieść” – Andrew Jackson to 
Major James Hamilton, Jr., 29 June 1828, w: J.S. Bassett (red.), Correspondence of Andrew 
Jackson, Washington, D.C. 1926–1935, vol. III, s. 411. Jednak zawiedzione postawą prezy-
denta stany Południa w wyborach 1832 r. zdecydowanie opowiedziały się za przeciwnikiem 
Jacksona – Johnem Floydem z Wirgini – R.E. Ellis, Union at Risk. Jacksonian Democracy, 
States’ Rights, and the Nullification Crisis, Oxford University Press, New York 1987, s. 74. 
Sama postawa prezydenta przed elekcją i w trakcie kryzysu może wydawać się niespójna, lecz 
dobrą jej interpretację przedstawił R.E. Ellis, pisząc o nim, że „Nie był on ani nacjonalistą, ani 
nullifikatorem, ale zawziętym adwokatem uprawnień stanów, zdecydowanym zachować Unię 
za wszelką cenę” – ibidem, s. 12.

62 R.N. Current, John C. Calhoun, Washington Square Press, New York 1963, s. 42.
63 R.B. Latner, The Nullification Crisis and Republican Subversion, The Journal of Southern 

History 1977/43/1, s. 29.
64 K.R. Constantine Gutzman, Paul to Jeremiah: Calhoun’s Abadonment of Nationalism, Journal 

of Libertarian Studies 2002/16/2, s. 33; R.M. Reinsch II, Calhoun and the American Republic, 
Modern Age 2000/52/4, s. 331.

65 Jawne wystąpienie przeciwko Taryfie zniweczyć mogłoby jego plany polityczne oparte na 
sojuszu z Jacksonem. Zdawał sobie sprawę, że jako wiceprezydent będzie miał większe moż-
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przeciwko cłom i w ogóle kierunkowi rozwoju Unii. Najważniejszym jednak 
tematem tego wystąpienia jest sposób interpretacji Konstytucji. Pamiętać bo-
wiem należy, że w pierwszych dekadach XIX wieku dyskusja nad naturą Unii 
nie była jeszcze rozstrzygnięta, a sam tekst Konstytucji nie był ostateczną miarą 
zamierzeń Ojców Założycieli. Mógł być bowiem podstawą rozmaitych, często 
radykalnie przeciwstawnych interpretacji. To z niej nacjonaliści wywodzili wie-
czystość Unii, a nullifikatorzy i secesjoniści prawo do jej opuszczenia. W istocie 
więc pamflet J.C. Calhouna jest polemiką z nacjonalistami, którzy zaprzeczali 
legalności nullifikacji. Odrzucali oni bowiem teorię kontraktowego pochodzenia 
rządu federalnego, przekonując, że Unia została powołana do życia przez lud, 
a nie stany, dlatego podlegają one rządowi federalnemu. Ponadto uważali, że to 
Sąd Najwyższy, a nie stany są najwyższym autorytetem w dziedzinie interpreta-
cji Konstytucji, stąd nullifikacja, a tym bardziej secesja66 były z nią sprzeczne67. 
Pomimo że argumentacja J.C. Calhouna opiera się na zasadniczo odmiennych 
założeniach, to ton pamfletu, choć bezkompromisowy w swej logice, stara się 
nie antagonizować południowych zwolenników Unii. Jego celem nie jest secesja, 
lecz zachowanie Unii. Dlatego rewolucyjnemu programowi radykałów przeciw-
stawia alternatywę o charakterze prawnym i konstytucyjnym. Jego wyrafinowana 
argumentacja stara się dowodzić, że zaistniałe problemy wynikają z błędnego 
rozumienia Konstytucji, lecz na gruncie jej prawidłowej interpretacji są możliwe 
do rozwiązania. Stara się więc wykazać prawdziwość trzech twierdzeń: 1) taryfa 
była nieuczciwa i niekonstytucyjna; 2) lud stanu, będąc suwerenem, ma pełne 
prawo podjąć działania wymierzone w niekonstytucyjne prawo; 3) Karolina Po-
łudniowa powinna wstrzymać się z wykonaniem tego uprawnienia dając szansę 
Kongresowi na anulowanie lub zmianę opresyjnego prawa.

Obie części pamfletu dotyczą bezpośrednio tych kwestii, które w jego 
narracji są ze sobą nierozerwalnie związane i skupiają się na dwóch rodzajach 
argumentacji. Pierwsza część Exposition poświęcona jest więc przede wszystkim 
kwestiom ekonomicznym i skutkom, jakie cła zaporowe przyniosły Południu. 

liwości wpływu na prezydenta i uzyskać może zniesienie lub obniżenie stawek celnych – patrz: 
R.N. Current, John C. Calhoun…, s. 14.

66 K.M. Stampp, The Concept of Perpetual Union, w: K.L. Hall (red.), Federalism. A Nation of 
States. Major Historical Interpretations, Garland Pub., New York 1987, s. 504.

67 R.E. Ellis, Union at Risk…, s. 9. W liście z tego okresu J.C. Calhoun napisał: „Twierdzimy, 
że wielkie konserwatywne zasady naszego systemu spoczywają w ludzie Stanów, jako stron 
kontraktu konstytucyjnego, tymczasem nasi oponenci, że w sądzie najwyższym” – To Virgil 
Maxcy, 1 September 1831, cyt. za: J.C. Calhoun, The Essential Calhoun: Selections from 
Writings, Speeches, and Letters, Transaction Publishers, New Brunswick, s. 299.
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Zmniejszony eksport bawełny do Wielkiej Brytanii, a przez to zmniejszenie do-
chodów z rolnictwa, w końcu konieczność zaopatrywania się w droższe produkty 
przemysłowe na Północy jawnie dowodziły, zdaniem J.C. Calhouna, że rząd 
federalny z premedytacją dąży do pauperyzacji Starego Dominium faworyzując 
o wiele lepiej uprzemysłowioną Nową Anglię. W tym celu przedstawia szereg 
szczegółowych wyliczeń, które wskazywać mają na rujnujące skutki działań rzą-
du federalnego nie tylko dla stanów południowych, ale dla całej amerykańskiej 
gospodarki68. Winę za zapaść Południa i rodzący się antagonizm ponosi głównie 
System Amerykański, a „Taryfa jest duszą tego systemu”69. Z niego wynikają 
linie podziału przebiegające pomiędzy Północą i Południem, które J.C. Calhoun 
przedstawia w jasny i wyrazisty sposób: 

Chcemy wolnego handlu oni restrykcji; chcemy umiarkowanych podatków, oszczędności 
w Rządzie, gospodarce, odpowiedzialności i konsekwencji w wydatkowaniu publicznych 
pieniędzy przy spłacie długu i w kwestiach autoryzowanych przez Konstytucję. We wszyst-
kich tych szczegółach, jak możemy wnioskować z doświadczenia, ich opinie ich interesy są 
dokładnie przeciwne. Czują się i działają, we wszystkich kwestiach związanych z Systemem 
Amerykańskim, jak władcy – jak ludzie którzy nieustannie narzucają innym ciężary dla swych 
własny korzyści, a my, z drugiej strony, jak ci na których te ciężary są narzucane70.

Wprowadzenie ceł ochronnych z 1828 roku i jego konsekwencje wskazują 
więc, zdaniem wiceprezydenta, na o wiele poważniejszy problem natury poli-
tycznej i ustrojowej. Otóż z perspektywy jego i ogromnej większości polityków 
i społeczeństw stanów południowych, których opinie wyraża, doszło do zaburze-
nia relacji, na których musi być ufundowana każda republika i na których także 
oparty został cały amerykański eksperyment. Jego zdaniem zmaterializowały 
się bowiem dwa największe zagrożenia, jakich obawiali się twórcy Konstytucji: 
„nadużycie powierzonej władzy i tyrania interesów silniejszych nad słabszymi”71. 
Choć nie odwołuje się wprost do teoretycznych republikańskich kategorii, nie 
pisze o dobru wspólnym, to całą jego narrację przenika oczywiste przekonanie, że 
rząd federalny, powołany przecież dla dobra i szczęścia wszystkich Amerykanów, 
dużą część społeczeństwa zdaje się eksploatować i traktować przedmiotowo. 
Działania rządu pokazują, że siła wyrażająca się większością w Kongresie daje 
mu uprawnienie do faworyzowania interesów silniejszych, kosztem interesów 

68 Rough Draft of What Is Called the South Carolina Exposition, w: J.C. Calhoun, Union and 
Liberty. The Political Philosophy of John C. Calhoun, Liberty Found, Indianapolis 1992, 
s. 318–319.

69 Ibidem, s. 324.
70 Ibidem, s. 339.
71 Ibidem, s. 340.
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słabszych. Myśl ta, będąca jądrem całej teorii politycznej J.C. Calhouna, która 
zaowocuje później proponowanymi przez niego wyrafinowanymi rozwiązaniami 
konstytucyjnymi, w Exposition skłania go do wniosku, że wprowadzony przez 
rząd federalny system jest w istocie „systemem nierówności i ucisku”72 za nic 
mającym interesy rolniczego i słabszego ekonomicznie Południa. Podejście takie 
jest naganne nie tylko z moralnego punktu widzenia, lecz co najistotniejsze, gwałci 
ducha Konstytucji, filozoficzne fundamenty, na których zbudowana jest Unia 
i przesłanie Ojców Założycieli. Celem rządu federalnego jest bowiem godzenie 
naturalnie sprzecznych czasem interesów, ich modelowanie i ukierunkowywanie 
dla dobra całej wspólnoty. Podejście przeciwne, reprezentowane przez admini-
strację Adamsa w istocie uzasadnia twierdzenie, że „silniejsi mogą sprawować 
nieograniczoną i niepowstrzymaną władzę nad słabszymi”73. Mamy zatem do 
czynienia, jak przekonuje J.C. Calhoun, ze sprzeniewierzeniem się duchowi 
Konstytucji, towarzyszy temu jednak także pogwałcenie jej litery. Odwołuje się 
w tym miejscu do Jeffersonowskiej teorii kontraktu zdefiniowanej w roku ’98.
Zdaniem J.C. Calhouna lud każdego ze stanów, działając w ramach swej suwe-
renności ustanowił konstytucję (stanową), przelewając cześć owej suwerenności 
na rzecz stanu. Ten sam lud, działając już jako stany i wykonując tę samą suwe-
renność, ustanowił Konstytucję, delegując pewne władze na rzecz rządu Stanów 
Zjednoczonych. Od tego czasu obywatele każdego stanu posiadali dwa rządy, 
równe sobie i ograniczone do przypisanych im sfer. Nad nimi jednak suwerenną 
władzę sprawuje lud każdego stanu. Analizując tekst Konstytucji, wiceprezydent 
wskazuje więc, że rząd federalny jest tylko jedną z przewidzianych przez nią 
władz i wykonuje jedynie te funkcje, które bezpośrednio zostały mu przekazane 
oraz te, które są konieczne i właściwe dla wykonywania jego funkcji. Pozostała 
władza zaś spoczywa w ręku stanów i ludu.

Wracając do kwestii ceł, wskazuje, że co prawda rząd federalny został wy-
posażony w prawo nakładania ceł importowych, lecz tylko w celu zwiększenia 
dochodów skarbowych. Uprawnienie to zmienia się więc w uzurpację, gdy staje 
się instrumentem wspierania rozwoju ekonomicznego części kraju i pauperyzacji 
innej. Zaakceptowanie przez Południe tej anormalnej sytuacji spowodowałoby, że: 

Relacje równości pomiędzy częściami wspólnoty, ustanowione przez Konstytucję, zostałyby 
zniszczone i zastąpione relacjami pomiędzy panem i poddanym, pomiędzy interesem silniej-
szego i słabszego w swej najwstrętniejszej i najbardziej opresyjne formie74.

72 Ibidem, s. 315.
73 Ibidem, s. 338.
74 Ibidem.
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J.C. Calhoun powołuje się przy tym na słowa J. Madisona, błędnie – nie 
wiadomo czy celowo – przypisując je Hamiltonowi, znanemu przecież ze swych 
radykalnie federalistycznych przekonań, cytując jego wyrażoną w Federaliście 
opinię, że:

Ma wielkie znaczenie w republice, nie tylko to, by chronić społeczeństwo przeciw uciskowi 
jego władców, ale by chronić jedną część społeczeństwa przeciwko niesprawiedliwości innej 
części. Różne grupy obywateli w sposób oczywisty mają inne interesy. Jeżeli większość będzie 
połączona przez wspólny interes, uprawnienia mniejszości staną się niepewne75.

Rozważania nad polityką federalną i krzywdy Południa stają się więc dla 
J.C. Calhouna okazją do ogólnych rozważań nad kwestiami ustrojowymi oraz 
demokracją i jej właściwym rozumieniem. Oznacza ona bowiem dla niego rządy 
większości, lecz z wyraźnym zagwarantowaniem praw mniejszości, by nie mogła 
być ona uciskana w majestacie prawa76. Bezwzględne rządy zasady większości 
oznaczałyby bowiem dla tego południowego gentelmana w istocie rządy motło-
chu77. Dlatego przekonuje: 

Żaden rząd, który opiera się na gołym prawie, że większość powinna rządzić, jakkolwiek 
maksymie prawdziwej w jej właściwym znaczeniu i pod odpowiednimi zabezpieczeniami, 
nie może zachować swej wolności nawet przez jedno pokolenie. Historia ich wszystkich 
była taka sama – przemoc, niesprawiedliwość, anarchia – odziedziczone przez rządy jednego 
lub niewielu, pod którego opieką ludzie szukali schronienia przed bardziej przytłaczającym 
despotyzmem większości. Te tylko rządy, które umożliwiają kontrolę – która ogranicza 
i utrzymuje we właściwych granicach władzę większości, istniały długo i odznaczały się 
cnotą, patriotyzmem, potęgą i szczęściem, które, co jest uderzająco prawdziwe, cechowały je 
w prawie dokładnej proporcji do ilości i skuteczności kontroli78. 

Istnieje zatem jego zdaniem kilka fundamentalnych zasad dobrze funk-
cjonującej demokracji. Obok podziału władzy najważniejszym elementem są 
instytucjonalne gwarancje jej kontroli i możliwości przeciwstawienia się jej 
despotycznym zapędom79. Władza, która pozbawiona jest wędzidła odpowiedzial-

75 Ibidem; Federalist 51, w: J.R. Pole (red.), The Federalist, Hackett Publishing Company, Inc, 
Cambridge 2005, s. 282.

76 R.E. Ellis, Union at Risk…, s. 8.
77 W.M. Meigs, The Life of John Caldwell Calhoun, The Neale Publishing Company, New York 

1917, vol. 2, s. 214.
78 Rough Draft…, s. 341.
79 Później myśl tę rozwinie w teorię równoległej większości (concurrent majority) – zob. 

Ch.M. Wiltse, Calhoun’s Democracy, The Journal of Politics 1941/3/2, s. 216–219; L.K. Ford 
Jr., Association Inventing the Concurrent Majority: Madison, Calhoun, and the Problem of 
Majoritarianism in American Political Thought, The Journal of Southern History 1994/60/1, 
s. 19–58.
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ności, z zasady skazana jest bowiem na degenerację, której pierwszą ofiarą pada 
wolność. Dla twórców Konstytucji jasne było, i myśl tę J.C. Calhoun rozwinie 
później w swych A Disquisition on Government80, że społeczeństwo jest polem 
ścierania się sprzecznych interesów, że egoizm góruje na uczuciami społecznymi 
i że rząd jest konieczny do ich okiełznania81. Te same cechy natury ludzkiej, które 
czynią koniecznym istnienie władzy, sprawiają, że ci, którzy ją piastują skłonni 
są do jej nadużywania i korupcji. Stąd dla J.C. Calhouna, tak jak dla twórców 
Unii, jest rzeczą oczywistą, wynikającą z powszechnego doświadczenia, że do 
samej istoty władzy w wolnym społeczeństwie należy jej ograniczenie, że wła-
dza przydatna dla szczęścia i wolności to tylko władza ograniczona, nie tylko 
w formalnym, ale przede wszystkim w faktycznym wymiarze. Ta sama bowiem 
siła, która pcha sprawujących władzę do jej zagarniania sprawia, że ci, którzy jej 
podlegają pragną się jej oprzeć. Tylko tak ochronić można państwo przed uzurpa-
cją i nadużyciami. Na tym założeniu ustrój Stanów Zjednoczonych konstruowali 
jego twórcy, a jego główną zasadą jest, że „władze powierzone przez lud muszą 
być kontrolowane przez tych, którzy są zainteresowani w ich sprawiedliwym 
i należytym sprawowaniu”82. Temu służą regularne wybory, podział władz, lecz 
także wyraźny, jego zdaniem podział kompetencji pomiędzy Unię i stany:

Nasz system zatem, składa się z dwóch odrębnych i niezależnych Rządów. Ogólne władze, 
wyraźnie powierzone Ogólnemu Rządowi, podlegają jego wyłącznej i odrębnej kontroli i Stany 
nie mogą, bez naruszania umowy konstytucyjnej używać swej władzy, by ograniczać lub w jakiś 
sposób zneutralizować jego działania, o ile one są ograniczone do właściwej sfery . Tak samo 
również szczególne i lokalne władze zarezerwowane dla Stanów zależą od ich wyłącznej kontroli 
i Ogólny Rząd nie może wtrącić się w nie w jakikolwiek sposób bez naruszania Konstytucji83. 

Istnieje w niej równocześnie rozróżnienie pomiędzy władzą a suwerennością. 
Zanim przejdziemy do jego konsekwencji, wskazać w tym miejscu należy, że 
współcześni J.C. Calhounowi zwolennicy uprawnień stanowych, sprzeciwiający 
się nullifikacji, tacy jak Edward Livingstone z Luizjany, nie twierdzili, że stany 
są suwerennymi bytami, lecz ich uprawnienia wywodzili z koncepcji suwerenno-
ści dzielonej pomiędzy nie, a rząd federalny, z których w każdy posiada władzę 
suwerenną w przypisanej przez Konstytucję sferze84. Unia nie została powołana 

80 J.C. Calhoun, A Disquisition on Government, w: Union and Liberty…, s. 7.
81 C.E. Merriam, The Political Theory of Calhoun, American Journal of Sociology 1902/7/5, 

s. 579.
82 Rough Draft…, s. 337.
83 Ibidem, s. 343.
84 Dlatego Madison, już na emeryturze, w prywatnym liście ostro potępił nullifikatorów 

powołujących się na Rezolucje Kentucky i Wirginii – James Madison to Edward Everett, 
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ani przez lud, jak chcą nacjonaliści, ani przez stany, jak chcą nullifikatorzy, 
lecz przez lud i stany równocześnie. Efektem było powstanie narodu, któremu 
stany oddały określoną część uprawnień, zachowując wszystkie pozostałe. Unia 
nie była więc kontraktem stanów, lecz kontraktem stanów i ich społeczeństw, 
rozumianych jako jedność, które połączyły w jedno pewną część suwerenności 
stanowej. Gdyby więc stan uznał, że prawo federalne jest niekonstytucyjne, mógł 
wnieść skargę do Sądu Najwyższego, mógł interweniować w Kongresie, mógł 
zaproponować zmiany w Konstytucji, mógł w końcu zaalarmować inne stany, że 
jest on nieważny, tak jak uczyniły Kentucky i Wirginia, lecz nie mógł dokonać 
jego formalnej nullifikacji, a tym bardziej wystąpić ze związku85. Na tym bowiem 
polega sens „wieczystej Unii”.

J.C. Calhoun jednak całkowicie nie zgadza się z taką argumentacją i interpre-
tacją Konstytucji. Na gruncie suwerenności stanowej, która jest dla niego tożsama 
z uprawnieniami stanów, wyciąga z niej ostateczne wnioski. Przyjmuje, że z za-
sady suwerenność jest niepodzielna, a tylko władze mogą być podzielone. Stąd 
dla niego władza poszczególnych stanów umieszczona jest w ich legislatywach, 
egzekutywach i judykaturach, podczas gdy suwerenność spoczywa w ludzie 
każdego stanu z osobna. Władza rządu federalnego również rozdysponowana 
jest zgodnie z trójpodziałem władz, lecz suwerenność spoczywa nie w nim, lecz 
w stanach, które powołały do życia Unię. Potwierdza to sama Konstytucja, zgod-
nie z którą wszelkie jej zmiany wymagają zgody trzech czwartych stanów, które 
mogą zmodyfikować kontrakt konstytucyjny działając jako suweren. Świadczyć 
ma o tym też sam proces ratyfikacyjny, w którym powołane przez lud stanów 
konwencje stanowe dokonywały ratyfikacji stanami, a nie w drodze powołania 
konwencji ogólnonarodowej. Nie istnieje więc naród amerykański, lecz narody 
poszczególnych stanów86. Zatem w nich, zgodnie Konstytucją i na podstawie ich 
zgody spoczywa władza najwyższa Unii, a nie w jakieś powszechnej wspólnocie, 
która przez Konstytucję wcale nie została powołana do życia. Tak jak T. Jeffer-

28 Aug. 1830, w: G. Hunt (red.), The Writings of James Madison, G.P. Puntam’s Sons, New 
York, 1900–1910, vol. IX, s. 383–403. Wydaje się jednak, że zdawał sobie sprawę, iż w isto-
cie J.C. Calhoun ma rację i wyciąga niedające się odeprzeć wnioski z jego własnych pism. 
W istocie bowiem w Rezolucjach Kentucky i Wirginii nie ma mowy o suwerenności dzielonej, 
a jego krytyczna postawa spowodowana była zadowoleniem z kierunku, w którym zmierza 
Unia – W.K. Bolt, James Madison, John C. Calhoun, and the Use of Precedents, American 
Nineteenth Century History 2004/5/3, s. 8.

85 R.E. Ellis, Union at Risk…, s. 11.
86 C.W. Loring, Nullification, Secession, Webster’s Argument and the Kentucky and Virginia 

Resolutions. Considered in Reference to the Constitution and Historically, G.P. Putnam’s Sons, 
New York 1893 s. 24–25.
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son, J.C. Calhoun definiuje więc konstytucyjne sformułowanie We the People, 
jako We the States. Oczywiście użyty w Konstytucji termin nie jest precyzyjny, 
lecz jak później wyjaśni podczas debaty z Websterem „sformułowanie Stany 
Zjednoczone, które nie wymaga wyjaśnienia, usuwa tę dwuznaczność”87. Oczy-
wiście niemała część władzy stanów przekazana została rządowi federalnemu, 
lecz, jak podkreśla J.C. Calhoun, jest on tylko tworem Konstytucji i powołany 
został jedynie do wykonywania określonych w niej zadań. Stąd jakakolwiek 
próba wykroczenia poza granice konstytucyjne, czy próba zmiany służebnego 
charakteru rządu federalnego jest „aktem uzurpacji”88.

Widzimy zatem, że J.C. Calhoun używa argumentu identycznego z tym, 
jakim posługiwał się T. Jefferson w Rezolucjach Kentucky, sam kilkukrotnie 
w swych wywodach odwołując się do ducha roku ’9889. Podobnie jak wtedy 
T. Jefferson, J.C. Calhoun wyciąga wniosek, że to właśnie one są wyposażone 
w prawo oceny, czy ich konstytucyjne władze zostały naruszone i, co istotniejsze, 
w wyłączną kompetencję określenia środków zaradczych. Federalizm, tak jak 
rozumiano go w czasie tworzenia Konstytucji, oznaczał bowiem nie tylko podział 
władzy pomiędzy stany i rząd nadrzędny, ale także prawo do zabezpieczenia 
zarezerwowanych uprawnień. Dlatego „prawo osądu w takich przypadkach – 
argumentuje – jest zasadniczym atrybutem suwerenności, którego Stany nie mogą 
się pozbyć bez utraty samej suwerenności i bycia zredukowanymi do podrzędnej 
pozycji”90. Tylko wtedy bowiem ma jakikolwiek sens wertykalny podział władzy, 
ponieważ pozbawienie stanów tego prawa i zarezerwowanie go wyłącznie dla 
rządu federalnego w konsekwencji prowadzi do „wielkiego, skonsolidowanego 
ogólnego rządu z nieograniczoną władzą i faktycznego pozbawienia Stanów 
wszystkich ich uprawnień”91. Dla J.C. Calhouna istnieje zatem tylko alternatywa 
rozłączna: albo suwerenność stanów i uprawnienia stanowe, albo suwerenność 
rządu federalnego.

Odpierając potencjalne zarzuty oponentów, że uprawnienie oceny działań rzą-
du federalnego przez stany nie wynika z litery konstytucji, lecz oparte jest jedynie 
na wnioskowaniu z jej ducha, J.C. Calhoun daje przykład Sądu Najwyższego, 

87 Speech on his Resolution in support of State Rights, February 26, 1833, w: The Works of John 
C. Calhoun. Speeches Delivered in the House of Representatives and in the Senate of the United 
States, D. Appleton and Co., New York 1864, vol. II, s. 282.

88 Rough Draft…, s. 344.
89 W.K. Bolt, James Madison, John C. Calhoun…, s. 7–8; C.W. Loring, Nullification, Secession…, 

s. 90.
90 Rough Draft…, s. 348.
91 Ibidem.
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którego kompetencja badania konstytucyjności działań Unii i stanów również nie 
jest zapisana w Konstytucji expressis verbis, lecz opiera się na rozumowaniu „tak 
klarownym, że żadna wyraźna klauzula nie mogłaby uczynić ją pewniejszą”92. 
Tak jak z faktu, że sądy orzekać muszą na podstawie prawa, prawem najwyższym 
jest zaś Konstytucja i w sytuacji sprzeczności z nią aktów Kongresu sądy muszą 
uznać je za nieważne, tak z samej istoty Unii – jako związku stanów – wynika 
ich uprawnienie do oceny aktów władz federacji. W sposób enumeratywny 
Konstytucja wymienia bowiem tylko kompetencje Unii, dla stanów rezerwując 
wszystkie pozostałe, w tym prawo oceny, zgodne całkowicie z duchem Ojców 
Założycieli, którzy nigdy nie ośmielili się go kwestionować. To stany reprezentują 
najważniejszy interes kraju, którym jest uniknięcie tyrańskiej władzy, z którą ko-
loniści toczyli wojnę o niepodległość, zatem to one muszą posiadać odpowiednie 
ku temu instrumenty takie jak prawo wtrącenia się (right of interposition), które 
polega na przedsięwzięciu konicznych działań dla zapobieżenia egzekwowania 
przez rząd federalny prawa uznanego przez nie za niekonstytucyjne.

Uznanie przez Unię tego uprawnienia miałoby skutki podobne do veta prezy-
denta, które jest przecież (przynajmniej było do prezydentury Jacksona93) środkiem 
nadzwyczajnym94. Pozwalałoby z jednej strony na powściągliwość rządu federal-
nego w wykonywaniu nieprzypisanych bezpośrednio kompetencji (które J.C. Cal-
houn nazywa constructive power), stanom zaś dałoby poczucie bezpieczeństwa, 
że ich prawa nie zostaną pogwałcone. Ochrony praw mniejszości nie zapewniają 
bowiem niestety opisane wprost w Konstytucji mechanizmy, ani skład Kongresu, 
ani procedura wprowadzania poprawek, wszystkie one bowiem opierają się na 
woli większości. J.C. Calhoun, choć uznaje w kilku miejscach kompetencje Sądu 
Najwyższego, to zdaje sobie również sprawę, że w istocie jest to organ polityczny, 
działający pod przewodnictwem nieprzejednanego nacjonalisty. Nie przytacza 
w swym wywodzie jego kolejnych wyroków faworyzujących Unię kosztem sta-
nów, ale nie ma wątpliwości, że były mu doskonale znane, dlatego opinia stanów 
ma dla niego większą wartość i ciężar, niż wyroki sądu. Stąd nie w nim pokłada 
swe nadzieje, lecz w przedstawicielstwach stanowych, które wyrażają interes 
lokalnych wspólnot. Prawo wtrącenia się wymusiłoby konieczność współpracy 
i poszanowanie praw mniejszości, zapobiegając równocześnie animozjom i niena-

92 Ibidem, s. 352.
93 Zob. G.N. Magliocca, Veto! The Jacksonian Revolution in Constitutional Law, Nebrasca Law 

Review 1999/78, s. 260–262.
94 Później, w 1842 r., sprzeciwiał się będzie zmianom konstytucyjnym mającym ograniczyć weto 

prezydenckie, widząc w nim istotny element ustroju republikańskiego – zob. Speech On the 
Veto Power…, s. 485–510.
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wiści, jakie wzbudziły na Południu arbitralne w istocie działania rządu federalnego. 
Tymczasem zamiast wzajemnego zrozumienia i poczucia ogólnonarodowego 
interesu w stanach Południa coraz częściej słychać głosy o konieczności wyjścia 
z Unii, która podtrzymywana jest „siłą zamiast patriotyzmem”95. „Dlatego – 
twierdzi J.C. Calhoun, przewidując proroczo przebieg wypadków – dla każdego, 
kto należycie rozważy tę kwestię musi być oczywiste, że tam, gdzie są przeciwne 
interesy nie ma żadnej innej alternatywy dla weta, by je ochronić i wojska, by 
narzucić interes większości”96. W istocie więc jego wywód ma na celu ochronę 
Konstytucji i ocalenie Unii, której istnieniu zagrażają nie południowi secesjoniści, 
lecz uzurpacja rządu federalnego. Odnosząc się do aktualnych kwestii będących 
osią kontrowersji, J.C. Calhoun nie ma więc wątpliwości, że rozwiązania Syste-
mu Amerykańskiego prowadzą do „demoralizacji rządu i zniszczenia wolności 
kraju”97. Proponuje więc zwołanie konwencji stanów południa, które zdecydować 
mają, jakie z ustaw federalnych uznają za sprzeczne z Konstytucją i usprawiedliwić 
podjęte przeciwko nim działania. Jeśli opinia autora znajdzie wśród uczestników 
konwencji posłuch, wtedy, jego zdaniem, powinni oni orzec o taryfach celnych, 
że są one „niekonstytucyjne, opresyjne i niesprawiedliwe”98. 

iv.

Do zapowiadanej przez J.C. Calhouna konwencji nie doszło, bowiem pozostałe 
stany Południa przeraził radykalizm proponowanego przez autora rozwiązania, 
choć większość argumentacji podzielana był przez społeczeństwa i legislatury 
stanowe. Przez Południe przetoczyła się bowiem fala protestów, a parlamenty 
Wirginii, Georgii i Missisipi podjęły uchwały potępiające cła i domagające się od 
Kongresu ich zniesienia. Na początku stycznia 1830 roku miała miejsce w Kongre-
sie słynna debata pomiędzy senatorem Danielem Websterem z Północy i senatorem 
Robertem Hayne z Południa na temat praw stanowych i charakteru Unii. W roku 
następnym autorstwo Exposition and Protest stało się powszechnie znane, a ani-
mozje pomiędzy Jacksonem i J.C. Calhounem oczywiste i jawne99. Tymczasem 

95 Rough Draft…, s. 355.
96 Ibidem.
97 Ibidem, s. 337.
98 J.C. Calhoun, Exposition and Protest, w: Union and Liberty…, s. 365.
99 James Parton w biografii A. Jacksona w ten sposób opisuje jego stosunek do J.C. Calhouna: 

„Stary Jackson w kręgu swych bliskich wypowiadał się o Calhounie w sposób, który pokazuje, 
że uważał go za najbardziej perfidnego i nikczemnego amerykańskiego polityka. Był 
tchórzem, konspiratorem, hipokrytą, zdrajcą i głupcem” – J. Parton, Life of Andrew Jackson, 
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radykalizacja nastrojów w Karolinie Południowej osiągnęła nieznany wcześniej 
poziom i coraz głośniej zaczęto mówić o secesji. W odpowiedzi na list prezydenta 
odmawiający stanom prawa oceny konstytucyjności działań rządu federalnego 
jej legislatura podjęła uchwałę, w której w istocie zagroziła takim rozwiązaniem: 

[Unia] jest konfederacją suwerennych Stanów i każdy może, jeśli zechce, wycofać się z tej 
konfederacji. Postępowanie takie nie byłoby ani zdradą, ani buntem, ani pogwałceniem jakiegoś 
fragmentu Konstytucji. Uprawnienie to nieodłącznie przysługuje suwerennemu Stanowi i nie 
zostało przekazane przez Stany Unii. Czy przyjęcie takiego stanowiska mogłoby być podstawą 
wojny ze strony części państwa może być kwestionowane, ale nie podlega żadnej kwestii, że 
prezydent nie mógłby wypowiedzieć wojny. Lecz Komitet uważa, że nie ma sensu dyskutować 
nad tą teoretyczną kwestią, która jeśli Prezydent tak na nią patrzy, jest tylko wynikiem jego 
nieznajomości uczuć i zamiarów Stanu100. 

Wobec braku gotowości prezydenta do ustępstw postawa J.C. Calhouna uległa 
radykalizacji, a swe poglądy wyraził on w opublikowanym już pod swoim nazwi-
skiem Fort Hill Adress, będącym wyrazistym manifestem uprawnień stanowych 
i teoretycznym ich wykładem, czyniącym z jego autora najważniejszego obrońcę 
owych praw. Lecz w kontekście nastrojów w jego rodzinnym stanie Adress jest 
kolejną propozycją kompromisu w nadziei zachowania jedności Unii. Na jego 
początku po raz kolejny odwołuje się do Konwencji Konstytucyjnej, Rezolucji 
Kentucky i Wirginii oraz dziedzictwa T. Jeffersona, wskazując na kontraktową 
genezę Unii i wynikające stąd uprawnienia stanów: 

Wielką i wiodącą zasadą jest że Ogólny Rząd wywodzi się od ludu poszczególnych Stanów, 
tworzących odmienne polityczne wspólnoty, działających w swej oddzielnej i suwerennej 
zdolności, a nie od wszystkich ludzi tworzących jedną ogólną polityczną wspólnotę, że Kon-
stytucja Stanów Zjednoczonych jest faktycznie kontraktem, którego każdy Stan jest stroną 
[…], i że poszczególne Stany lub strony mają prawo osądzić jego naruszenia i w przypadku 
umyślnego, oczywistego i niebezpiecznego wykonywania władzy, której nie udzieliły umo-
cowania mają prawo, w ostateczności, użyć języka Rezolucji Wirginii ,,by wtrącić się dla 
powstrzymania postępu zła i dla utrzymania w ich poszczególnych ograniczeniach władzy, 
uprawnień i wolności, które do nich należą”101. 

Wobec naturalnej w każdej wspólnocie rozbieżności interesów jedynym słusz-
nym rozwiązaniem konstytucyjnym zapewniającym jej spójność musi być prawo 

Mason Brothers, New York 1860, vol. III, s. 447. Nie wiadomo, czy słowa te więcej mówią 
o J.C. Calhounie, czy o A. Jacksonie, zdają się jednak w części przynajmniej uzasadniać postawę 
tego ostatniego w czasie kryzysu nullifikacyjnego.

100 Report of Legislature in Reply to Jackson’s Letter of June 14, December 17, 1831, w: State 
Documents on Federal Relations…, s. 167–168.

101 J.C. Calhoun, The Fort Hill Address: On the Relations of the States and Federal Government, 
w: Union and Liberty…, s. 370–371.
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wpływu każdego, także słabszego, na jej funkcjonowanie. Postulat ten – po raz 
kolejny J.C. Calhoun powraca do tego argumentu – zrealizować może tylko odpo-
wiedni system kontroli, bez którego „rządzeni stają się niewolnikami rządzących, 
a interes słabszych ofiarą silniejszych”102. Konkretne rozwiązania ustrojowe muszą 
uwzględniać więc społeczną specyfikę i podział interesów, który, na co zwraca uwa-
gę J.C. Calhoun, w Stanach Zjednoczonych ma charakter geograficzny. Doskonale 
zdawali sobie z tego sprawę Ojcowie Założyciele w ten, a nie inny sposób patrząc 
na relacje pomiędzy wspólnotami lokalnymi i rządem federalnym, powierzając 
temu drugiemu jedynie sprawy o oczywiście ogólnopaństwowym charakterze. Ten 
podział kompetencji decyduje o unikalności amerykańskiego doświadczenia i czyni 
je „bezprzykładnym i nie dającym się z niczym porównać”103. Istotą tego idealnego 
systemu jest istnienie dwóch poziomów rządów, stanowego i federalnego, gdzie 
pierwszy reprezentuje i ochrania interesy lokalne, drugi zaś został ustanowiony 
przez stany dla wspierania i ochrony interesu wspólnego. Zachowanie tego świętego 
podziału jest dla J.C. Calhouna najważniejszym wyzwaniem i największą trudno-
ścią stojącą przed Amerykanami. Najlepszym narzędziem dla jego zachowania jest 
przyznanie częściom wspólnoty politycznej prawa oceny działań władzy ogólnej 
i możliwość przeciwstawienia się jej poprzez prawo weta. Odebranie tego prawa 
i wyłączne przekazanie go w ręce rządu centralnego musi bowiem, w przekonaniu 
wiceprezydenta, postawić pod znakiem zapytania samo istnienie tego podziału 
władzy i doprowadzić koniecznie do powstania skonsolidowanego rządu, który 
w swych rękach zgromadzi całą władzę i unicestwi tych, którzy powołali ją do 
życia. Zamiast narzędzia wspólnej woli rząd ze swych mocodawców uczyni tylko 
narzędzia swego panowania nie dając im możliwości przeciwstawienia się jego 
tyranii. J.C. Calhoun raz jeszcze poddaje więc analizie aktualne amerykańskie 
urządzenia ustrojowe, badając, czy wystarczają one dla zrealizowania postawio-
nego wyżej zadania. Konstatuje, że w istocie zawsze wyrażają one wolę i interes 
większości, która w ten sposób może łatwo deptać prawa słabszych.

Wiceprezydent zupełnie nie podziela przy tym nadziei pokładanych w Sądzie 
Najwyższym, który stać ma na straży niezależności stanów. Przeciwnie, sędzio-
wie są w rzeczywistości – poprzez tryb nominacji – reprezentantami politycznej 
większości i, jak pokazały doświadczenia Marshall Court, stać będą na straży 
jej interesów; dlatego: 

zawierzenie że władza sądownicza ma ostatecznie rozstrzygać, które władze są delegowane, 
a które zarezerwowane byłoby w istocie powierzeniem tego większości, której są reprezen-

102 Ibidem, s. 374.
103 Ibidem, s. 375.
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tantami i poddaniem […] zarezerwowanych dla Stanów władz, ze wszystkimi szczególnymi 
i lokalnymi interesami, woli większości, przed którą mają być chronione104.

Jego liczne orzeczenia potwierdziły przy tym, że posługując się judicial 
review może sankcjonować wykraczanie rządu federalnego poza konstytucyjne 
ograniczenia. W konsekwencji więc suwerenny będzie nie lud, lecz Sąd, a z de-
mokracji i republiki nie zostanie już nic. Idąc dalej niż w Exposition… odmawia 
więc wszystkim organom federalnym, do których zalicza również Sąd Najwyższy, 
prawa oceny konstytucyjności ich działań i działań stanów. Powołując się raz 
jeszcze na Jeffersonowską teorię genezy Unii, wskazuje, że rząd federalny nie 
jest stroną umowy konstytucyjnej, że powstał na mocy porozumienia suweren-
nych i niezależnych podmiotów pierwotnych wobec niego tak na płaszczyźnie 
ontologicznej jak i historycznej. Tylko zatem stany mogą zmienić jej warunki, 
tylko one oceniać mogą sposób jej wykonywania, bowiem to w nich spoczywa 
władza suwerenna. Nie jest to przy tym dla J.C. Calhouna kwestia ważności tej, 
czy innej ustawy, lecz samo jądro amerykańskiej Konstytucji. Od uznania tej, czy 
innej natury Unii zależy bowiem odpowiedź na pytanie: 

czy jest federalnym, czy skonsolidowanym rządem, konstytucyjnym, czy absolutnym, rządem 
opartym ostatecznie na trwałym fundamencie suwerenności Stanów, czy na nieograniczonej 
woli większości, ustrojem ,w którym jak w każdym pozbawionym ograniczeń zwyciężyć 
muszą ostatecznie niesprawiedliwość i przemoc105.

Władza większości musi bowiem z jednych uczynić władców, z reszty zaś  
niewolników106. Konstytucyjne prawo wstawienia się unicestwia to zagrożenie, 
działając stabilizująco na system. Jeśli bowiem naruszenia Konstytucji i gwałty 
na prawach stanowych nie będą mogły być powstrzymane przez to rozwiązanie 
ustrojowe, stanowiące kompromis pomiędzy większością a mniejszością, wte-
dy – proroczo przewiduje J.C. Calhoun – jedyną alternatywą dla przemocy rządu 
federalnego staje się rewolucja, która pogrzebie Unię. Zagrożenie to nie było dla 
niego wcale iluzoryczne, wskazywał bowiem czytelnikom, że społeczeństwo 
amerykańskie było o wiele bardziej podzielone niż w latach 1816 i 1824, gdy 
żaden stan w tak otwarty sposób nie kwestionował samej konstytucyjności działań 
Kongresu. Rozwiązanie, które przy tym proponuje polegać ma na zdecydowanej 
redukcji podatków i przede wszystkim porzuceniu przez rząd federalny ambicji 
rozszerzania kosztem stanów swej władzy: 

104 Ibidem, s. 380.
105 Ibidem, s. 383.
106 C.E. Merriam, The Political Theory of Calhoun, American Journal of Sociology 1902/7/5, 

s. 581.



kontraktualizm versus federalizm. argument konstytucyjnoprawny johna caldwella calhouna... 137

Kuracja powinna rozpocząć się od skorygowania błędu, a nie przyznać się, że zbłądziliśmy, 
byłoby najgorszym symptomem. Pokazałoby to, że choroba jest nieuleczalna za pomocą 
zwykłego procesu legislacyjnego i zmusiłoby do odwołania się do nadzwyczajnych środków, 
lecz ciągle ufam jednak nie tylko w konstytucyjne, ale i bezpieczne metody107. 

Widać zatem, że choć wojowniczy w tonie, J.C. Calhoun odżegnuje się 
tym samym od radykałów i stoi cały czas na fundamencie trwałości Unii i ko-
nieczności przestrzegania Konstytucji. The Fort Hill Address jest więc w istocie 
nawoływaniem do konstytucyjnego kompromisu i respektowania słusznych 
konstytucyjnych praw mniejszości. I choć administracja J. Adamsa stosowała 
mieszaninę gróźb i zrozumienia dla interesów Południa, to Kongres ostatecznie 
w roku 1832 zajął się sprawą ceł. Niestety nowa ustawa tylko nieznacznie ob-
niżyła stawki celne, co tylko spotęgowało wściekłość Południa, szczególnie zaś 
Karoliny Południowej, ojczyzny J.C. Calhouna108. 24 listopada 1832 roku miało 
miejsce wydarzenie, które dojrzewało już od kilku lat – konwencja Południowej 
Karoliny większością 136 do 26 głosów przegłosowała w końcu Ordinance of 
Nullification109. Ogłaszano w nim, że rząd Stanów Zjednoczonych nakładając 
cła zaporowe nadużył swej władzy i naruszył Konstytucję, dlatego są one „nie-
ważne, pozbawione mocy prawnej i nie więżą ani Stanu, ani jego urzędników, 
ani obywateli”110. Wszystkie zaś przyrzeczenia, umowy, obowiązki, których cła 
były podstawą, uznaje się za „całkowicie nieważne i bezwartościowe”111. Rów-
nocześnie gubernator Hamilton zaproponował zmobilizowanie milicji stanowej 
w sile 12 tysięcy dla odparcia ewentualnej inwazji federalnej. Ustalono także, 
że R. Hayne ustąpi z fotela senatora obejmując urząd gubernatora, w senacie 
zaś zastąpi go J.C. Calhoun. Wobec całkowitej izolacji w administracji Jackso-
na zdecydował bowiem, że jako zwykły senator lepiej bronić może interesów 
swojego stanu. W niewiele ponad miesiąc później udał się do Waszyngtonu, by 
objąć swoje nowe obowiązki, mimo krążącej pogłoski, że A. Jackson przysiągł 
powiesić go jako zdrajcę112. Choć były one być może przesadzone, to oddają 
w pełni nastrój prezydenta, który nienawidził J.C. Calhouna, a akt nullifikacji 

107 The Fort Hill Address…, s. 392.
108 G. Hunt, South Carolina During the Nullification Struggle, Political Science Quarterly 1891/6/2, 

s. 232–247.
109 R.E. Ellis, Union at Risk…, s. 75–76; W.W. Freehling, The Road to Disunion, Volume I: Seces-

sionists at Bay 1776–1854, Oxford University Press, New York 1990, s. 300–301.
110 Ordinance of Nullification of South Carolina, November 24, 1832, w: State Documents on 

Federal Relations…, s. 171
111 Ibidem.
112 R.N. Current, John C. Calhoun, Washington Square Press, New York 1963, s. 16. August Bell 

w swej biografii A. Jacksona pisze, że prezydent niczego w swoim życiu bardziej nie żałował, 
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uznał za zdradę. 10 grudnia 1832 roku wydał bowiem proklamację113, w której 
uznał nulliikację za „niezgodną z istnieniem Unii, sprzeczną wyraźnie z literą 
Konstytucji, nieusankcjonowaną przez jej ducha, niezgodną z każdą zasadą, na 
której została ufundowana i destrukcyjną dla wielkiego celu, dla którego została 
ustanowiona”114. Odrzucając kontraktową genezę Konstytucji i stojąc na gruncie 
wyznawanego przez siebie ogólnonarodowego demokratyzmu115 uznał nullifikację 
za akt rebelii. Mimo, że sam uważał się za jeffersonianina, czynił wyraźne roz-
różnienie pomiędzy wspieraniem uprawnień stanowych a nullifikacją. W liście do 
wiceprezydenta Van Burena wyjaśniał: „że te pierwsze zachowają unię stanów, 
podczas gdy nullifikacja rozwiąże związek przez zniszczenie Konstytucji za po-
mocą czynów, które nie są przez nią autoryzowane”116. Pod naciskiem prezydenta 
1 marca Kongres przyjął Force Bill, w którym upoważnił A. Jacksona do użycia 
siły w celu przymuszenia zbuntowanego stanu do posłuszeństwa117. W czasie 
dyskusji nad ustawą J.C. Calhoun wygłosił jedno ze swych najważniejszych 
i najbardziej bezkompromisowych przemówień, w którym nieskrępowany już 
przez funkcję wiceprezydenta mógł z całą siłą zaatakować Jacksona, chcącego 
odwołać się do przemocy. Raz jeszcze podnosi w swym wystąpieniu argumenty 
zawarte w Exposition and Protest i The Fort Hill Address, lecz tym razem nie 
ma już złudzeń i śladu po jego pojednawczym tonie. Władza federalna obnażyła 
bowiem swoje tyrańskie zapędy, nie wahając się siłą zmusić Karolinę do posłu-
szeństwa, nazywając w istocie buntem dochodzenie należnych jej praw. Najlepiej 
jednak w tym względzie oddać głos samemu autorowi: 

Mówi się [zwraca się J.C. Calhoun do Jacksona komentując treść propozycji prezydenta – 
przyp. T.T.] że ustawa powinna przejść ponieważ prawo musi zostać narzucone. Prawo 
musi być narzucone! Imperialny dekret musi zostać wykonany! Toż to sofistyka, ułożona za 
pomocą ogólnych określeń, bez oglądania się na ograniczenia, które zawsze muszą istnieć 
w praktycznym wykonywaniu władzy, którą najokrutniejsze i despotyczne czyny zawsze były 

niż tego, „że nie mógł zastrzelić Claya i powiesić Calhouna” – A.C. Bell, History of Andrew 
Jackson, Charles Scribner’s Sons, New York 1904, vol. II, s. 363. 

113 R.E. Ellis, Union at Risk…, s. 84–88.
114 President Jackson’s Proclamation, of the 10-th December, 1832, w: A Century of Lawmaking for 

a New Nation. U.S. Congressional Documents and Debates, 1774–1875, Library of Congress, 
Washington 1998, vol. IV, s. 585.

115 M.S. Brogdon, Defending the Union: Andrew Jackson’s Nullification Proclamation and Ameri-
can Federalism, The Review of Politics 2011/73, s. 11–12.

116 Jackson to Martin Van Buren, December 23, 1832, w: Correspondence of Andrew Jackson, 
vol. IV, s. 504.

117 Mimo że inne stany Południa nie poparły nullifikacji, to sprzeciwiały się użyciu siły przez Jack-
sona, a wielu ich obywateli deklarowało pomoc w obronie Karoliny Południowej – R.E. Ellis, 
Union at Risk…, s. 91.
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maskowane. To sofistyczne jak wrzucenie Daniela do jaskini lwa, lub trzech niewiniątek do 
ognistego pieca. Stosownie do tej samej sofistyki wykonywane były krwawe dekrety Nerona 
i Kaliguli. Prawo musi być narzucone. Tak, akt nakładający ,,podatek herbaciany musi być 
wykonany”. To był ten sam argument, który zmusił Lorda Northa i jego administrację do tego 
szalonego pędu, który na zawsze oddzielił nas od korony brytyjskiej. Jak wiele za sprawą takiej 
sofistyki, że ,,religia musi zostać ochroniona” popełniono masakr? i jak wielu męczenników 
zostało przywiązanych do stosu? Och! czy działając zgodnie z tym mglistym pojęciem jesteś 
gotowy, by narzucić prawo bez zważania na to czy jest sprawiedliwe czy niesprawiedliwe, 
konstytucyjne czy niekonstytucyjne? Zabierzesz pieniądze, które ci się nie należą? Ten, kto 
zarabia pieniądze wykopując je z ziemi w pocie czoła ma do nich jedyny sprawiedliwy tytuł 
przeciwko całemu wszechświatu! Nikt nie ma prawa dotknąć ich bez jego pozwolenia, z wy-
jątkiem jego rządu i to tylko w stopniu, który jest uzasadniony, wzięcie więcej jest grabieżą, 
a ty proponujesz ustawę, by wymusić grabież za pomocą morderstwa. Tak: do tego musisz 
się posunąć przez tę marną sofistykę, tę mglistą abstrakcję narzucania prawa bez szacunku 
dla faktu, czy prawo jest sprawiedliwe, czy niesprawiedliwe, czy jest konstytucyjne, czy 
niekonstytucyjne. W tym samym duchu mówi się, że Unia powinna zostać zachowana, bez 
względu na środki. I co proponuje się, by zachować Unię? Siłę! Czy jakikolwiek człowiek 
w swym umyśle wierzy, że ta piękna struktura – ta harmonijna suma Stanów, stworzona przez 
wspólną zgodę wszystkich – może zostać zachowana siłą? Jej zastosowanie będzie pewnym 
zniszczeniem tej Federalnej Unii. Nie, nie. Nie możesz trzymać Stanów w konstytucyjnych 
i federalnych więzach za pomocą siły. Siła może, co prawda, trzymać części razem, lecz taki 
związek jest więzią pomiędzy panem i niewolnikiem – związkiem przymuszenia z jednej 
strony i bezwzględnego posłuszeństwa z drugiej. […] Obłędem jest sądzić, że Unia może być 
zachowana siłą! Mówię ci wyraźnie, że jeśli ustawa przejdzie, nie może zostać narzucona. 
Udowodni to tylko plamę na księdze twych praw, hańbę dla tego roku i hańbę amerykańskiego 
Senatu. Powtarzam, nie będzie narzucona, obudzi tylko uśpionego ducha w ludzie i otworzy 
mu oczy na zbliżający się despotyzm118.

Rekapitulacja

Do zastosowania siły wobec Karoliny Południowej ostatecznie jednak nie do-
szło, a 3 marca 1833 roku miało miejsce, za sprawą Henry’ego Claya, uchwa-
lenie znacznie mniejszych stawek celnych i w konsekwencji odwołanie przez 
legislaturę stanową aktu nullifikacji119. Dzięki zręczności senatora z Kentucky 
doszło do zawarcia Kompromisu roku 1833, który tymczasowo ostudził zapały 
południowców120. Nie przeszkodziło to jednak Karolinie Południowej dokonać 

118 J.C. Calhoun, Speech On the Revenue Collection [Force] Bill, w: Union and Liberty…, 
s. 435–436.

119 Ch.M. Wiltse, John C. Calhoun. Nullifier, 1829–1839, The Bobas-Merrill Co., Indianapolis 
1949, s. 196.

120 R.E. Ellis, Union at Risk…, s. 166–170. 
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kolejnej nullifikacji, tym razem w odniesieniu do Force Bill, jako „nieautoryzo-
wanego przez Konstytucję Stanów Zjednoczonych, przeciwnego Konstytucji, 
niszczącego dla publicznej wolności”121. Jak przewidział jednak J.C. Calhoun, 
wydarzenia kryzysu nullifikacyjnego pokazały stanom Południa, że rząd federalny 
wspierany przez Północ gotów jest do pogwałcenia wszystkich fundamental-
nych zasad ustrojowych w imię zachowania jedności, a jego przebieg był próbą 
generalną przed wyjściem Karoliny Południowej z Unii trzy dekady później122. 
Uczynił też z senatora Karoliny Południowej niekwestionowanego przywódcę 
Starego Dominium i być może największego amerykańskiego myśliciela politycz-
nego XIX wieku123. Napisane później przez niego A Disquistion on Government 
i A Discourse on the Constitution and Government of the United States, będące 
zwieńczeniem jego myśli prawnej i politycznej pobudzonej przez kryzys, stały się 
pomnikami wyrafinowanej refleksji politycznej, która za najważniejsze wartości 
uważała wolność stanów i prawo oporu wobec tyrańskiej większości. Za jego 
sprawą jednak stara Jeffersonowska idea uprawnień stanowych odcięta została od 
swych liberalno-demokratycznych korzeni, łącząc się z konserwatywną doktryną 
arystokratycznego Południa124, a partia Thomasa Jeffersona stała się partią Jef-
fersona Davisa. Dopóki Mr. Nullifier żył, dzięki jego zręczności i gotowości do 
kompromisu, wspólnie z Websterem i Clayem udawało mu się zachować jedność 
coraz bardziej podzielonej wewnętrznie Unii. Gdy zmarł, a brakło zręcznych 
polityków, którzy mogliby zasypać podziały pomiędzy Południem i Północą, 
w Starym Dominium przypomniano sobie słowa J.C. Calhouna o obywatelach 
Karoliny: 

Śmierć nie jest największa klęską, lecz są rzeczy straszniejsze dla wolnych i mężnych, a wśród 
nich utrata wolności i honoru. Są tysiące jej dzielnych synów i jeśli zajdzie taka potrzeba są 
gotowi, by radośnie położyć swe życie w obronie Stanu i wielkich zasad wolności konsty-
tucyjnej. Boże zachowaj, by było to kiedyś konieczne! Nie nastąpi to nigdy, chyba, że Rząd 
ten postanowi posunąć się do skrajności, lecz wtedy jej wspaniali synowie będą gotowi, by 
wykonać ostatni obowiązek – umrzeć szlachetnie125. 

121 An Ordinance To Nullify an Act of the Congress of the United States, entitled “An Actfurther 
to provide for the Collection of Duties on Imports” commonly called the Force Bill, w: State 
Documents on Federal Relations…, s. 189.

122 Ch.M. Wiltse, John C.Calhoun…, s. 198–199.
123 H. Lee Cheek, Jr, Calhoun and Popular Rule. The Political Theory of the Disquisition and 

Discourse, University of Missouri Press, Columbia 2001, s. ix.
124 W.E. Dodd, Statesmen of the Old South, or from Radicalism to Conservative Revolt, Macmillan, 

New York 1911, s. 232–233.
125 J.C. Calhoun, Speech On the Revenue Collection [Force] Bill, w: Union and Liberty…, s. 432.
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contractarianism versus federalism.
john caldwell calhoun’s constitutional arguments during nullification crisis

( S u m m a r y )

The Author presents main constitutional arguments for states’ rights formulated by John Caldwell 
Calhoun – American politician and political theorist – during the Nullification Crisis, which 
involved a confrontation between South Carolina and the federal government. The crisis ensued 
after South Carolina declared that the federal Tariffs of 1828 and 1832 (Tariff of Abominations) 
were unconstitutional and therefore null and void within the sovereign boundaries of the state. For 
the Author J.C. Calhoun rejecting the centralization philosophy of Supreme Court and presidential 
administration proposed the theory of nullification based on Jefferson’s and Madison’s arguments 
included in the Kentucky and Virginia Resolutions of 1798. The Author argues, that J.C. Calhoun’s 
political and law philosophy represents of the South Atlantic tradition of agrarian republicanism 
relied on a decentralized moral and religious order based on the idea of subsidiarity and Unites 
States as the Union of sovereign and free states.
Keywords: John C. Calhoun; American federalism; American civil war; Old South 


