
Jak przeciwstawiać się złemu i niesprawiedliwemu prawu?

„Każdy, kto podporządkowuje się niesprawiedliwemu prawu, ponosi 
odpowiedzialność za to wszystko, co jest tego konsekwencją. Toteż, 
jeżeli prawo i sprawiedliwość są w konflikcie, musimy wybrać 
sprawiedliwość i nieposłuszeństwo wobec prawa.”

Mahatma  Gandhi

Prawo, prawy, prawda, prawidłowy, prawość, prawowity, s-praw-ny, s-praw-iedliwy.

Czy ten zestaw słów coś nam sugeruje, uzmysławia? Zdecydowanie naprowadza nas na 
pozytywne aspekty życia społecznego, na wartości, zasady, na ład i harmonię.

Zatem prawo ma ze swoje definicji służyć pozytywnemu urządzaniu i regulowaniu życia 
społecznego: prawdzie, sprawiedliwości, prawości, sprawności. 

Czy rzeczywiście służy? Wiemy, że nie, że jest często narzędziem dla rządzących, by nas sobie 
podporządkować, zastraszyć, ograbić, podzielić itd.

Prawo jest dzisiaj złe, makiaweliczne, pokrętne, nieprzejrzyste, poplątane, niespójne, nielogiczne,  
anty-społeczne, anty-narodowe, niesprawiedliwe, rozmyte. W tym anty-systemie, w tym gąszczu 
przepisów trudno się zorientować, trudno funkcjonować, trudno być ze wszystkimi przepisami w 
zgodzie.

Dlatego regularnie stajemy w obliczu konfliktu autentycznych wartości z jednej strony i prawa z 
drugiej. Jeżeli prawo jest złe, niesprawiedliwe, krzywdzące, narusza nasze najszlachetniejsze 
wartości, nie wolno nam się z takim prawem zgadzać. I więcej! „Każdy, kto podporządkowuje się 
niesprawiedliwemu prawu, ponosi odpowiedzialność za to wszystko, co jest tego konsekwencją. 
Toteż, jeżeli prawo i sprawiedliwość są w konflikcie, musimy wybrać sprawiedliwość i 
nieposłuszeństwo wobec prawa.” - pisał i głosił Mahatma Gandhi. 

Ponosimy odpowiedzialność! Przed następnymi pokoleniami, przed Historią, przed Bogiem i 
przed całym dzisiejszym społeczeństwem. Dlatego złemu prawu powinniśmy się przeciwstawić.

W normalnym, prawdziwie demokratycznym kraju metodą na to byłaby inicjatywa legislacyjna, 
referendum i ustanowienie nowego, lepszego, sprawiedliwego prawa. Jednak, jak pokazuje 
praktyka ostatnich dziesięcioleci, to jest dziś mało realne i liczenie na taką ścieżkę jest naiwne.

Co zatem mamy robić, jakich metod użyć? Tu znów przychodzi nam z pomocą Mahatma Gandhi:  
należy zastosować obywatelskie nieposłuszeństwo i nie wykonywać złego prawa. Oczywiście, 
wielu ludzi boi się skutków takiego postępowania, czyli – w ich mniemaniu – zemsty aparatu 
państwowego i kary. Jeżeli bojkot prawa podejmowaliby pojedynczy ludzie, może by tak było.

Ale wyobraźmy sobie, że kilkanaście, dwadzieścia milionów Polaków równocześnie bojkotuje złe 
przepisy prawa, np. przestaje płacić podatki. Wtedy państwo staje w obliczy bankructwa i paraliżu.
Aparat państwowy ogarnąłby strach, panika. To jest metoda nacisku.

Inną metodę nacisku zastosowaliśmy już kiedyś w historii: strajk generalny, czyli pozostanie w 
domach i niepodjęcie pracy. Oczywiście, przed taką akcją najpierw trzeba by zrobić zapasy 
żywności, wody, świec, baterii itp., by móc przetrwać kilka tygodni takiego strajku. 

Czy są inne metody przeciwstawienia się złemu prawu? Jak zorganizować skuteczny opór przeciw
niemu? Od czego zacząć? To poważne pytania – znajdźmy na nie wspólnie odpowiedź.


