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Przyznajmy, jednym z największych
beneficjentów zmian, które zaszły
w okresie III Rzeczypospolitej jest pra
wo i prawnicy. W okresie PRL-u pra
wem była „wola klasy panującej”, tą zaś
„lud pracujący miast i wsi” - tak przy
najmniej można było przeczytać w nieje
dnym podręczniku. W istocie rzeczy zaś
prawo było siermiężnym instrumentem
utrzymywania owego „ludu pracujące
go” w jakich takich ryzach i pozostawało
w pełnej dyspozycji politycznych ofic
jalnych interpretatorów tej woli. Ograni
czało się też w zasadzie do prawa kar
nego. Prawdziwy obrót gospodarczy pra
ktycznie nie istniał, zastępowany był
bowiem decyzjami centralnego planisty.
Prawo gospodarcze zastąpione więc było
kadłubową namiastką kontrolowaną
przez pion tzw. arbitrażu. Obrót cywilny
był szczątkowy, czym zresztą miał obra
cać obywatel PRL? Cywilistyka ograni
czała się więc do rozwodówek, spraw
o alimenty i drobnych, często pieniaczych sporów o miedzę. O jakimkolwiek
prywatnym obrocie z zagranicą nie było
w ogóle mowy, gdyż tym zajmowały się
wielkie państwowe centrale handlowe.
Nic więc dziwnego, iż żywot przecięt
nego prawnika tego okresu był szary,

prestiż społeczny niewielki, dochody
marne zaś wpływ na życie publiczne
i polityczne żaden. Zdarzały się wpraw
dzie, zwłaszcza w kręgach adwokatury
osoby, które nieźle (zwłaszcza finanso
wo) radziły sobie w tym wszystkim, były
one jednak jak rodzynki w zakalcowatym i chudawym cieście. Po upadku
totalitarnego systemu, w którym to pra
wo było czymś na kształt kija na psa, po
który władza sięgała w razie potrzeby
i całkowicie „po uważaniu”, sprawy się
radykalnie zmieniły. Prawo stało się na
raz ważnym instrumentem społecznej
gry. Zyskało przede wszystkim istotny
wpływ na życie publiczno-polityczne.
Sądowe trybunały decydują dziś o waż
ności ustaw, zaś wymiar tych decyzji
często bywa klasycznie polityczny. Ba,
trybunały te decydują o ważności wybo
ru prezydenta. Czy za PRL-u jakiemuko
lwiek prawnikowi śniło się, iż będzie
decydował o ważności wyboru pierw
szego sekretarza? Chciałoby się ze złoś
liwą satysfakcją bąknąć „jak bida to do
Żyda” gdy mechanizmy i procedury po
lityczne zawodzą, ostatniej deski ratunku
szuka się w procedurach sądowych. Po
jawił się prawdziwy obrót gospodarczy
i prawdziwy obrót cywilny, oba silnie
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uwikłane w element międzynarodowy.
A tam gdzie jest prawdziwy obrót gos
podarczy, są i prawdziwe pieniądze.
Także i dla kompetentnych prawników,
którzy szybko zwęszyli pismo nosem
i nauczyli się „z czym się to je” uzys
kując (i słusznie) dochody przy których
moja profesorska uniwersytecka pensja
wygląda jak Góry Sowie przy Himala
jach. Ba, nawet na „państwowej” pra
wniczej posadzie w sądzie czy prokura
turze zarobić można może nie imponują
co, ale przyzwoicie. Zawód prawnika
stał się więc zawodem prestiżowym. Na
uniwersyteckie wydziały prawa walą
drzwiami i oknami kandydaci na przy
szłych orłów i orlice Temidy. I choć
mają chyba świadomość, że tylko nieli
czni osiągną tu szczyty, gotowi są płacić
za tę perspektywę całkiem niemałe pie
niądze, dzięki czemu i moja finansowa
frustracja staje się jakby mniejsza, bo
„przy kasie” nie muszę liczyć już tylko
na Pana Kołodkę.
Zdawałoby się pełna idylla. Cóż, za
piękne to, by było prawdziwe! Prawo
stało się ważnym składnikiem gry społe
cznej. Ale niestety zbyt często rozumia
nej swoiście na kształt gry w „zechcika”
i to w dodatku mocno sfatygowanymi
a często znaczonymi kartami. Ty mi
kierową damę, co to miała jakieś trochę
„manione” nieujawnione w deklaracji
akcje, ja ci na tę damę treflowego króla
nie zapłaconego podatku od darowizny,
która przecież uznana być może za ho
norarium. Ty mi karowym królem, co to
wbrew zapewnieniom nie ma jednak na
głowie magisterskiej korony, ja ci na to
pikowym, co to nawet berło mu nie
przysługuje, bo miał w „zasadniczej za
wodowej” dwóję z materiałoznawstwa.
Ty mi dzwonkowym asem zarzutu szpie
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gostwa, ja ci na to czerwiennym-lustracyjnym. I tak „figur na figur, jak ma
wiał św. Igur” ! Ulubionym przejawem
aktywności epistolamej Polaków nie są
już dzisiaj miłosne liściki ani nawet pisa
ne cichaczem donosy na sąsiadów, lecz
tzw. doniesienia o przestępstwie. Pisze
je, kto żyw. I zawsze z jak najszlachet
niejszym obywatelskim zacięciem, choć
gołym okiem widać, co za nimi napraw
dę stoi. I wszystkim tym z najwyższą
powagą zajmować się muszą określone
instancje prawne. I na nie spadnie ciężar
skutków podjętych przezeń decyzji.
A do tego jeszcze domorośli interpreta
torzy prawa zachłyśnięci wyczytaną
gdzieś tezą, iż w demokracji co nie jest
przez prawo jasno zakazane, jest do
zwolone. W sąsiadującym z Toruniem
mieście przedstawiciele lewicowego
ugrupowania wrzucili do wystawionej
w miejscowym magistracie skrzynki,
z której losowało się następnie kandyda
tów do komisji obsługującej referendum
po kilkanaście kartek z nazwiskami tych
samych osób z ugrupowaniem tym zwią
zanych. Nie trzeba być statystykiem by
zrozumieć, jak zwiększa to szanse wybo
ru. Jacyś warszawscy spece od wybor
czego prawa orzekli zaś, iż nie ma w tym
żadnego jego naruszenia, bo ordynacja
nie zabrania takiego zachowania. Ale, do
licha nie wyczytałem też w niej, iż za
bronione jest wrzucenie do owej urny
karty owiniętej w gazetę. Czy oznacza to
jednak, iż zachowanie takie jest dozwo
lone?
System prawa to nie talia kart, z której
dowolnie wyciągnąć można poszczegól
ny kolorowy kartonik przebijając nim
kartonik przeciwnika. I choć prawo stało
się ważnym elementem społecznej gry,
nie powinna być to gra w „zechcyka”,
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gdzie wygrywa ten, kto ma w rękawie
najsilniejszą kartę. I ani prawnicy ani też
instancje prawne III Rzeczypospolitej
nie mogą dać się do niej wciągnąć na tej
właśnie zasadzie. Bo przegrają najwyż-

szą stawkę, stawkę swego autorytetu
i stawkę prawdziwego państwa prawa,
gdzie nie rządzą reguły „zechcyka”.
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