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Koniec listopada, trwa sejmowa debata
wokół uchwał unieważniających wybór
pięciu sędziów Trybunału Konstytucyj-
nego. Na trybunę wchodzi Kornel Mora-
wiecki z klubu Kukiz’15. – „Nad prawem
jest dobro narodu. Jeżeli prawo to dobro
zaburza, to nie wolno nam uważać tego
za coś, czego nie możemy naruszyć, czego
nie możemy zmienić. Prawo, które nie
służy narodowi, to jest bezprawie” – mówi.
Dostaje gromkie brawa na stojąco, nie
tylko od swoich klubowych kolegów, ale
także od posłów Prawa i Sprawiedliwości. 

Nie wszystkim się to jednak spodo-
bało. Padały argumenty, że to przyzwolenie
na łamanie zasad w imię wartości, którą
bardzo trudno jest jednoznacznie zdefi-
niować – zwłaszcza że Morawiecki przy
wszystkich możliwych okazjach powtarzał
ową frazę. Nie ulega wątpliwości, że le-
gendarny lider „Solidarności Walczącej”
nie jest legalistą – jednak do tendencji
totalitarnych, o które niektórzy go posą-
dzali, bardzo mu daleko. Wręcz przeciwnie:
jego antylegalizm wynika ze szczerej nie-
nawiści do autorytaryzmu i totalitaryzmu.

Aby zrozumieć, co naprawdę miał na
myśli, należy umieścić jego słowa w kon-
tekście najnowszej historii Polski. Warto
zadać sobie ten trud, a poseł Kukiz ’15
może posłużyć nam za reprezentatywny
przykład sposobu myślenia tej części pol-
skich elit politycznych, która aktualnie
jest u władzy, choć sam Morawiecki po-
zostaje w (miękkiej) opozycji wobec rządu.
To ważne, bo ten sposób myślenia wpływa
na podejmowane przez rządzącą ekipę
decyzje i na dłuższą metę, źle ukierunko-
wany, może być szkodliwy dla polskiej
państwowości.

Nieposłuszni obywatele

Brawa, jakich doczekał się za swoje słowa,
świadczą o wspólnocie poglądów. Po-
wiedzmy to wprost: duża część obecnego
obozu rządzącego, ale i ogólnie prawicy
kontestującej porządek III RP, nieszcze-
gólnie ceni prawo stanowione. Wynika
to często z przywiązania (słusznego zresz-
tą) do doktryny prawa naturalnego, któ-
rego wyrazem ma być prawo stanowione.

StefaN SękowSki
Redaktor „Nowej Konfederacji”,
dziennikarz „Gościa Niedzielnego”

Kornel Morawiecki stawia „dobro narodu” nad prawem, bo przez całe
życie walczył. Ale dziś trzeba budować – a tego nie da się robić bez posza-
nowania prawa i instytucji

Nie ma wolności bez prawa



Gdy nie jest, obowiązkiem moralnym jest
obywatelskie nieposłuszeństwo: przeciw-
stawienie się złu poprzez niewypełnienie
norm wynikających z prawa. To nie tylko
akt indywidualnej wolności i pokojowego
sprzeciwu wobec nakazu niezgodnego
z sumieniem, ale także działanie politycz-
ne. Wkalkulowane w akcję sankcje, którym
„nieposłuszny obywatel” się poddaje, mają
zobrazować konieczność zmiany niespra-
wiedliwego prawa.

Obywatelskie nieposłuszeństwo to
nasza narodowa specjalność. To kółka
samokształceniowe, odmowa służby woj-
skowej w Ludowym Wojsku Polskim,
sprzedaż bezdebitowych książek i czaso-
pism… Zwłaszcza opozycja o odcieniu
niepodległościowym (Konfederacja Polski
Niepodległej, ale także SW) łamała prawo
w okresie PRL właśnie dlatego, że było
ono sprzeczne z dobrem narodu. Można
było się powoływać na tę wartość, gdy
w niedemokratyczny sposób rządziła klika,
której legitymacja była co najmniej wąt-
pliwa. Realizująca – przynajmniej ofi-
cjalnie – ideologię odrzucaną przez dużą
część społeczeństwa, w dodatku zależna
od obcego mocarstwa i cementująca tę
zależność.

To wszystko było żywiołem Kornela
Morawieckiego, podobnie zresztą jak dużej
części elit politycznych III RP, czy to Ja-
rosława Kaczyńskiego, czy Jacka Kuronia,
czy Donalda Tuska. I tak im zostało. Nie
jest prawdą, że to przede wszystkim
PiS-owska prawica nawołuje do tego typu
postępowania – przypomnijmy sobie choć-
by odmowę złożenia oświadczenia lus-
tracyjnego przez Bronisława Geremka czy
nawoływanie żołnierzy do nieposłuszeń-
stwa wobec rozkazów Antoniego Macie-
rewicza przez Wojciecha Czuchnowskiego. 

„Zły” Trybunał

Problem w tym, że to, co za PRL było wy-
razem odwagi cywilnej, w RP, w której
legalnych narzędzi zmiany prawa jest co
niemiara, łatwo potrafi zamienić się w farsę
i warcholstwo. Można byłoby to jeszcze
zrozumieć, gdybyśmy mówili o nonkon-
formistach, którzy nie zgadzają się z ist-
niejącym stanem rzeczy z przyczyn fun-
damentalnych i łamią prawo, bo nie mają
akurat możliwości zmieniania go. Gorzej,
gdy w imię „dobra narodu” usprawiedliwia
się takie działanie większości parlamen-
tarnej. 

Tak było w przypadku sporu o Try-
bunał Konstytucyjny. W tym miejscu nie
jest istotne, czy działania PiS-u w sprawie
TK rzeczywiście były złamaniem prawa.
Ważne jest to, że jeśli tak było, to Mora-
wieckiemu to nie przeszkadzało. Zmiany
idą nie w kierunku usprawnienia funk-
cjonowania sądownictwa konstytucyjnego,
a przeciwnie: ochronienia większości par-
lamentarnej, będącej w tym ujęciu re-
prezentantem Suwerena, czyli narodu,
przed orzeczeniami, które potencjalnie
mogłyby zniweczyć przeprowadzane przez
nią reformy. Tak „dobro narodu”, inter-
pretowane przez władzę legislacyjną, sta-
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wiane jest powyżej prawa zapisanego
w ustawie zasadniczej, interpretowanego
przez władzę sądowniczą.

Stronnicy takiego podejścia zazna-
czają, że przecież Trybunał Konstytucyjny
nie jest świętością: istnieją kraje, gdzie
go nie ma, istnieją takie (np. Holandia),
gdzie kontrola konstytucyjna jest wręcz
zakazana. Zapominają jednocześnie, że
te państwa mają wypracowane w wyniku
wieloletniej ewolucji mechanizmy ogra-
niczające samowolę aktualnie rządzącej
większości. To często niezapisane normy
zwyczajowe, które pozwalają choćby Zjed-
noczonemu Królestwu funkcjonować bez
spisanej konstytucji.

Dla „dobra narodu”

My nie mieliśmy szczęścia, by chociaż
przez kilkadziesiąt lat ucierać system po-
lityczny w kraju rządzonym przez mającą
społeczną legitymację elitę polityczną.
W 1989 roku działacze opozycji antyko-
munistycznej, dziś stanowiący elitę poli-
tyczną, weszli w niepodległość z bagażem
daleko idącego braku zaufania do instytucji
państwowych. Paradoksem jest to, że ma-
jąc doświadczenie walki z niczym nie-
ograniczoną władzą monopartii, nie widzą
zagrożenia w niczym nieograniczonej wła-
dzy większości wybranej demokratycznie. 

A taka kontrola jest potrzebna, bo
to, że większość czegoś chce, nie znaczy
od razu, że to jest dobre i że nie zagraża
wolności mniejszości, a nawet jej samej.
Polityka to nie koncert życzeń, a działania
mają swoje konsekwencje. Chcesz reali-
zować szeroko zakrojony program inwe-
stycji publicznych? Nie ma sprawy, ale
licz się z tym, że jeśli nie skombinujesz
odpowiednich do tego celu środków, za-
dłużysz kraj. Dlatego polska Konstytucja
stawia temu barierę. Jeśli ministrowie

Morawiecki (Mateusz) i Szałamacha uzna-
ją, że szkodzi ona „dobru narodu”, bo
przecież należy zakopywać pod ziemią
słoiki z drukowanymi banknotami, nie
zmieni to faktu, że skutkiem może być
niewypłacalność, hiperinflacja i katastrofa
gospodarcza. Podobnie ma się sprawa
z takimi, mogącymi zagrozić „dobru na-
rodu” fanaberiami, jak zakaz tortur, praw-
na ochrona życia prywatnego czy niena-
ruszalność mieszkania. Przecież świat na

PiS-ie się nie kończy i po Beacie Szydło
do władzy może dojść inny reprezentant
Suwerena, który postanowi zaprowadzić
dryl w narodzie – oczywiście dla jego
dobra. Był już taki u naszych zachodnich
sąsiadów – to wówczas, w 1933 roku
jeden z prorządowych prawników Emil
Sommermann pisał, iż „nie tekst ustawy
powinien być władcą, lecz ustawa powinna
być służebnicą najwyższego dobra, słu-
żebnicą narodu”. Brzmi znajomo? Lek-
ceważenie prawa to prosta droga do ty-
ranii. „Bądźmy niewolnikami prawa, abyś-
my mogli być wolni” – pisał Cyceron.
Tylko wtedy możemy liczyć na to, że nie
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będziemy zamykani w areszcie, w celu
wymuszenia na nas obciążających kogoś
zeznań, inwigilowani, wywłaszczani i kar-
nie wyrzucani z pracy – w tym, czy innym
układzie politycznym.

Zgoda na niedoskonałość

Prawa – poza wyjątkowymi przypadkami
– należy przestrzegać, a przede wszystkim
od władz należy oczekiwać zachowania
zgodnego z prawem, bo tylko to jest w sta-
nie uchronić nas przed tyranią demokracji,
w której demokratycznie wybranej więk-
szości wolno decydować o wszystkim.
Niedoskonałym, ale jednak często sku-
tecznym narzędziem obrony przed nad-
użyciami władz jest Konstytucja – z jej
katalogiem wolności, praw i obowiązków
człowieka i obywatela, ale także podsta-
wową kodyfikacją zasad funkcjonowania
władz.

Słowem-kluczem jest tu właśnie „nie-
doskonałość”, która to z pewnymi idea-
listycznymi założeniami tworzy ciekawy
dysonans poznawczy. Jednak tolerujemy
go, by nie zwariować – na przykład za-
kładając, że prawodawca jest racjonalny,
choć wystarczy poczytać liczne projekty
ustaw i ich uzasadnienia czy posłuchać
debat sejmowych, by uświadomić sobie,
że przecież tak nie jest. Elementem tego
wyzbycia się złudzeń jest także przyjęcie
do wiadomości, że rewolucja skończyła

się ponad 25 lat temu. Nie przywróciliśmy,
„choćby na jeden dzień”, Konstytucji
Kwietniowej, jak chciał tego Leszek Mo-
czulski. Nasz obecny system prawny i in-
stytucjonalny zbudowany jest w dużej
mierze na fundamentach położonych za
„komuny”. Tego nie da się bezboleśnie
wyburzyć i zaorać, zresztą trzeba by mieć
plan, co konkretnie postawić w to samo
miejsce.

A tego planu nie ma ani chowający
swój projekt konstytucji PiS, ani Paweł
Kukiz, według którego wystarczy, by kon-
stytucja była „obywatelska”, żeby była
dobra. Nie oznacza to jednocześnie przy-
znania racji tym, którym odpowiada po-
okrągłostołowe status quo – chodzi o to,
by zmiany miały ręce i nogi i zachodziły
z poszanowaniem prawa i instytucji. Nie
staniemy się z dnia na dzień Wielką Bry-
tanią, z jej wielosetletnim rozkwitem
często niepisanych mechanizmów pilno-
wania władzy. Dlatego zamiast tkwić
w permanentnej rewolucji, bazujmy na
tych instytucjach, które mamy i zmie-
niajmy je w razie potrzeby, w twórczy
sposób. Niestety obawiam się, że duża
część pokolenia bohaterskiej walki z ko-
munizmem zwyczajnie nie jest zdolna do
tworzenia, bo jego żywiołem jest nieu-
stanna walka. Do tego potrzeba refleksji
w młodym pokoleniu, które nie zarywało
nocy nad powielaczami, ale nad podręcz-
nikami prawa konstytucyjnego.
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