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Spór Warszawy z Brukselą zaszedł już
daleko i bardzo możliwe, że zajdzie jeszcze
dalej. Obarczony iście gordyjskimi już
prawnymi i politycznymi zawiłościami,
jest dodatkowo zaciemniany i kompliko-
wany przez prymitywizm dominujących
narracji. Jest jednak sporem wielkiej wagi
i nie pozostaje nam nic innego, jak pró-
bować go zrozumieć i wyjaśnić.

Jaka jest jego istota? Nie jest nią oczy-
wiście żaden – realizowany czy planowa-
ny – polexit. To czysta dezinformacja
propagandowa centrolewicowej opozycji
(o czym mówiliśmy w szczegółach ostat-
nio). O wiele bliższa prawdy jest w tym
przypadku, mimo wielokrotnie rażącej
i miejscami absurdalnej przesady, strona
rządowa w Polsce. Jej narracja „suwere-
nistyczna”, choć wysoce wadliwa, opiera
się na prawdziwym jądrze.

Istota procesu, który obserwujemy,
zdaje się bowiem tkwić w zderzeniu trzech
żywiołów. A więc, po pierwsze, szczególnej
aktywności rządów PiS. Po drugie, cichej,
ale mającej charakter fundamentalny,
ekspansji kompetencyjnej części instytucji

unijnych. Po trzecie, aktywności polskiej
centrolewicowej opozycji. 

Nie sposób oczywiście pominąć spe-
cyficznego populizmu rządów PiS, które,
wykazawszy wielokrotnie nieudolność
i awanturnictwo zarówno w sprawach
unijnych, jak i w próbach zmian w wy-
miarze sprawiedliwości (o innych teraz
nie wspominając), zdołały skupić na sobie
uwagę całej Unii Europejskiej. Dobrym
przykładem jest zeszłotygodniowe „gril-
lowanie” premiera Morawieckiego w Par-
lamencie Europejskim, zakończone ra-
dykalną w wymowie rezolucją wymierzoną
w Polskę. Zresztą tylko wczytując się
w treść tego dokumentu dostrzec można
drugą stronę procesu. Dowiadujemy się
bowiem z niego nie tylko, że europarla-
mentarna większość żąda odebrania Polsce
unijnych funduszy i wszczęcia postępowań
przeciw niej, ale że uznaje tutejszy Try-
bunał Konstytucyjny za nielegalny, a jego
wyroki za pozbawione mocy prawnej, za-
razem jednak uznając orzeczenie z 7 paź-
dziernika za „atak na całą europejską
wspólnotę wartości i praw oraz podwa-
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żające nadrzędność prawa UE”. Niejako
przy okazji PE uznaje za stosowne uznać
za bezprawne także aktualne, ustanowione
innym wyrokiem TK prawo antyaborcyjne
nad Wisłą. Wyraża też poparcie dla ostat-
nich protestów w Warszawie, przebiegłych
z inicjatywy Donalda Tuska pod hasłem
sprzeciwu wobec polexitu.

Dwa dni wcześniej szefowa Komisji
Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła
w PE, że jej urząd wciąż analizuje treść
wyroku TK z 7 października, nadając tym
samym swoim obawom o kwestionowanie
traktatów – opartym zapewne na aktyw-
ności zagranicznej polskiej centrolewicowej
elity – status hipotezy, a nie tezy. Ewi-
dentny brak orientacji licznych europosłów
w polskich zawiłościach – i takiż brak
obiektywizmu w tutejszych sporach – nie
powstrzymuje ich jednak, jak widać, od
formułowania radykalnych opinii i zaleceń
dotyczących Warszawy, a potencjalnie
również całej Unii. I tu właśnie widać
jeden z odcieni wspomnianej drugiej stro-
ny medalu: jest nim szczególny paterna-
lizm, arogancja i lekceważenie autonomii
kraju członkowskiego.

Gdyby to (samo w sobie pozbawione
szczęśliwie jakiejkolwiek mocy sprawczej)
wezwanie miało zostać zrealizowane, nie
tylko bardzo poważnie przybliżyłaby się
fantasmagoryczna dotąd perspektywa po-
lexitu. Bardzo możliwe, że poszedłby za
tym większy bunt narodów europejskich,
niebezzasadnie oburzonych kierunkiem
ewolucji Unii oraz skalą, głębią i stylem
jej interwencji w wewnętrzne sprawy pań-
stw członkowskich, nigdy niepowierzone
instytucjom wspólnotowym. Skądinąd
trudno sobie wyobrazić zaistniały kształt
owej rezolucji bez aktywności przedsta-
wicieli polskiego centrolewu, którzy oczy-
wiście w swojej europarlamentarnej części
gremialnie za nią zagłosowali.

Nic dziwnego, że późniejszy o kilka
dni szczyt Rady Europejskiej, gromadzący
dużo poważniejsze grono przywódców
państw, nie poszedł tym tropem. Kończąc
się bez konkluzji przy wyraźnie powściąg-
liwej, a nawet szukającej kompromisu
postawie Niemiec i Francji, a także umiar-
kowaniu Litwy, Słowacji czy Rumunii.

Nawet przewodnicząca KE nie wykazała
nijak porównywalnego do europarlamen-
tarnej większości radykalizmu. Wsłuchując
się w wypowiedzi tych europejskich lide-
rów można odnieść wrażenie, że coraz
wyraźniej zdają oni sobie sprawę, jak da-
leko sprawy zaszły, i przynajmniej nie-
pokoją się pespektywą przypierania pol-
skiego rządu do muru i tym samym wpy-
chania go – być może wraz z całym kra-
jem – w otchłań eurosceptycyzmu, z wer-
blami obrony polskiej suwerenności w tle.

Problem nie ogranicza się jednak ani
do obozu PiS, ani do unijnego parlamentu.
Na przykład orzeczenie TSUE z 15 lipca
tego roku kwestionuje nie tylko nowy
system dyscyplinarny w polskim wymiarze
sprawiedliwości, ale też niezależność Kra-
jowej Rady Sądownictwa. To oczywista
ingerencja w sprawy państwa członkow-
skiego bez wcześniejszego przydzielenia
takich kompetencji. Rzecz w tym, że TSUE
sam je sobie przyznał, po raz pierwszy
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w lutym 2018 r., gdy orzekał w sprawie
zarobków sędziów portugalskich. Od tego
czasu idzie coraz dalej, de facto ustana-
wiając się jako federalny sąd konstytucyjny
UE. Ciekawe, jak mało się w Polsce (o
Europie nie wspominając) mówi o tym,
że ostatnio cała seria decyzji TSUE prze-
ciwko Warszawie – nie tylko ws. prawo-
rządności, ale też np. wyłączenia elek-
trowni w Turowie, dostarczającej prąd
kilku procentom Polaków – miała cha-
rakter podjętych jednoosobowo tzw. za-
rządzeń tymczasowych, w dodatku nie
mających podstaw w traktatach. Trudno
doprawdy nie zacząć rozważać na poważ-
nie argumentów mówiących o europejskim
bezprawiu, tym razem bynajmniej nie
mających nic wspólnego z działalnością
rządu w Warszawie. Równie trudno przy-
puszczać, by na dłuższą metę udało się
utrzymać tolerancję europejskich decy-
dentów dla działalności sędzi Rosario
Silvy de Lapuerty, swobodnie trzęsącej

a to polskim sądownictwem, a to elek-
troenergetyką, a to Puszczą Białowieską.
A przede wszystkim akceptacji europej-
skich liderów dla nowych zasad to umoż-
liwiających: w końcu skoro dziś Polska,
czemu jutro nie miałyby to być Holandia
czy Dania, a może też Włochy, Niemcy
czy Francja? 

Zbiega się to zresztą również z pod-
skórną ekspansją kompetencyjną Komisji
Europejskiej, już to naciskającą na zmiany
węgierskiej konstytucji, już to nie wahającą
się szantażować rządu polskiego wstrzy-
maniem wypłaty unijnych funduszy w razie
niezastosowania się do jej woli. Jeszcze
nie tak dawno byłoby to nie do pomyślenia.
Generalnie rzecz biorąc, można dostrzec
trend cichej federalizacji Europy, o czym
mówiliśmy przy innej okazji, a co zasługuje
na wiele osobnej uwagi. Nie możemy za-
głębiać się w to teraz. Warto jednak mieć
w pamięci ten szerszy kontekst, gdy czy-
tamy kolejne zdumiewające postanowienia
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trybunału w Luksemburgu, jak również
gdy słuchamy o wyższości prawa unijnego
nie tylko nad krajowymi ustawami, ale
też – konstytucjami. Czy judzący do es-
kalacji sporu Brukseli z Warszawą akty-
wiści polskiego centrolewu są aby na pew-
no świadomi, w czym uczestniczą? Sądząc
po jednoznacznych stwierdzeniach np.
Borysa Budki o wyższości polskiej kon-
stytucji nad prawem europejskim, i do-
kładnie przeciwnym oświadczeniu szefowej
Komisji z tych samych dni – chyba nie. 

W każdym razie ewidentny jest już
spór również o supremację prawa. Z rów-
nie wyraźnym, całkowicie pozatraktato-
wym uroszczeniem niebagatelnej części
brukselskiej elity do uznania traktatów
europejskich za rodzaj federalnego prawa
konstytucyjnego, przeważającego nad
ustawami zasadniczymi państw człon-
kowskich. Co na to elity takich krajów
jak Niemcy, Francja czy Włochy?

Oczywiście jest przy tym wszystkim
także tak, że Polska robi dziś – w niemałej
mierze na własne życzenie – za europej-
skiego „chłopca do bicia”. Rozmaite reguły
unijne (również traktatowe) były w prze-
szłości łamane lub stosowane selektywnie:
inaczej wobec silnych, inaczej wobec sła-
bych. Tak może być i tym razem. Nie
zmienia to jednak faktu bardzo daleko
idącej ekspansji kompetencyjnej TSUE,
coraz wyraźniej próbującego ustanawiać
się w roli federalnego sądu konstytucyj-
nego, jak i Komisji Europejskiej, zdra-

dzającej oznaki aspiracji do roli federal-
nego rządu. Można istotnie wątpić, czy
UE może się ot tak, w wyniku serii zaku-
lisowych roszad, przekształcić bez żadnej
większej debaty w kontynentalnych roz-
miarów państwo – i przetrwać w tym
kształcie…

W istocie, ów niezwykły proces cichej
federalizacji wydaje się mieć bezpośredni
związek z kryzysem przywództwa w Eu-
ropie. Po porażce kolejnych prób otwartego
przekształcenia UE w państwo (ostatnio
w wydaniu Emmanuela Macrona) i braku
jasnej wizji alternatywnej, zapanował na
kontynencie rodzaj politycznej próżni,
w dziwny sposób przemieszanej z próbą
ucieczki do przodu w obliczu kryzysu
pandemicznego (uwspólnienie długów)
i z kontekstem brexitu, a więc odejścia
głównego w ostatnich latach hamulcowego
głębszej integracji. W tej sytuacji odżyły
na nowo koncepcje „demokracji jurys-
dykcyjnej”, a europejscy sędziowie poczuli
mocny wiatr w żaglach swojego aktywiz-
mu. Skutki najbardziej odczuła jak dotąd
Polska. Na poważniejsze konsekwencje
w innych krajach przyjdzie zapewne jeszcze
trochę, choć niezbyt długo, poczekać. Chy-
ba że ów żywioł zostanie przez kręgi przy-
wódcze państw Zachodniej Europy w naj-
bliższym czasie okiełznany.

W każdym razie wielką naiwnością –
i grubym błędem – byłoby redukowanie
tego problemu do rządów PiS. 
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