
Zakończenie

Analiza historycznoprawna polskiej tradycji ustrojowej pozwala na wysnucie 
wniosku, że po raz pierwszy obywatelski obowiązek wierności Rzeczypospolitej 
Polskiej został wyrażony w art. 89 Konstytucji marcowej. Obowiązek ten został 
wówczas określony mianem „pierwszego obowiązku obywatela” i otwierał on 
katalog obowiązków konstytucyjnych Konstytucji marcowej. Wykładnia tego 
obowiązku przez ówczesną doktrynę prawa nie pozwalała na przypisanie mu sa-
moistnej treści, jednak zwrócenie uwagi na funkcjonujące już wówczas rozróż-
nienie pomiędzy pojęciem „państwa” a pojęciem „rzeczypospolitej” umożliwiło 
spojrzenie na treść tego obowiązku z innej perspektywy. Wówczas przy zało-
żeniu, że rzeczpospolita stanowi tłumaczenie wyrazów res publica, czyli dobro 
wspólne, wspólnota, możliwe było zmienienie przedmiotu obowiązku wierności 
z państwa na rzeczpospolitą, czyli normatywny system funkcjonowania narodu 
polskiego. Stąd też należy uważać, że pierwotnym źródłem obywatelskiego obo-
wiązku wierności dla Rzeczypospolitej Polskiej jest przynależność każdego oby-
watela polskiego do narodu polskiego, czyli historycznie ukształtowanej wspól-
noty polityczno-kulturowej posiadającej własną tożsamość i świadomość swojej 
odrębności. Państwo natomiast stanowi organizację rzeczywistą, której funkcjo-
nowanie i ustrój powinien urzeczywistniać założenia rzeczypospolitej. Funkcją 
takiego państwa jest służebność wobec potrzeb i interesów narodu. Państwo takie 
nie ma własnych celów, jego jedynym zadaniem jest stworzenie organizacyjnych 
i normatywnych warunków egzystencji, funkcjonowania i rozwoju wspólnoty 
narodowej. Mając to na uwadze, trzeba stwierdzić, że władza zwierzchnia w takim 
państwie należy do narodu i to od niego pochodzi wszelka legitymacja do rządze-
nia. Stąd też każdy obywatel polski, pierwotnie z uwagi na jego przynależność do 
narodu polskiego, a wtórnie poprzez związanie go prawnym obowiązkiem wier-
ności dla Rzeczypospolitej Polskiej, jest zobowiązany do zabezpieczenia takiego 
funkcjonowania państwa, aby było ono organizacją pomocniczą wobec narodu 
polskiego. Takie państwo przede wszystkim musi w pełni respektować zasadę 
suwerenności narodu oraz poszanowania praw wszystkich jednostek należących 
do tej wspólnoty. Takie państwo ma obowiązek zapewnienia przetrwania i roz-
woju wspólnoty, dążąc do jak najpełniejszego urzeczywistnienia zasad rzeczypo-
spolitej (dobra wspólnego), w której każdy członek tej wspólnoty powinien móc 
się czuć jak w domu, traktować każdego innego jak swojego brata czy siostrę. 
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Takie państwo powinno zabezpieczać sprawne funkcjonowanie wspólnoty oraz 
łagodzić wszelkie antagonizmy i partykularyzmy wewnątrzwspólnotowe. Takie 
państwo powinno być jedynie tłem dla życia wspólnoty narodowej, usprawniając 
jej funkcjonowanie oraz umożliwiając pełne wykorzystanie potencjału drzemią-
cego w narodzie. 

Takie rozumienie państwa, jako urzeczywistniającego założenia rzeczypospoli-
tej, zostało naruszone w ustroju wytworzonym Konstytucją kwietniową. Wówczas 
państwo uznano za byt suwerenny, pierwotny i niezależny od narodu polskiego. 
Konstytucja kwietniowa nie stanowiła wyrazu woli suwerena, lecz była statutem 
organizacyjnym, regulaminem określającym zasady, którym poszczególne osoby 
powiązane z państwem węzłem przynależności, czyli obywatelstwem, są zobowią-
zane do podporządkowania się. Państwo to, jako byt autonomiczny wobec narodu 
polskiego, miało własne cele, w dążeniu do których, w przypadku oporu, mogło 
korzystać ze środków przymusu. W ustroju kwietniowym personifikacją państwa 
stawał się Prezydent Rzeczypospolitej, którego urząd – wbrew początkowym za-
łożeniom koncepcji cezaryzmu – został ukształtowany na wzór monarchy, który 
odpowiedzialność za swoje działania ponosił jedynie wobec Boga i historii. Sta-
nowiło to jawne pogwałcenie praw suwerennych narodu polskiego, pozbawionego 
faktycznej możliwości wpływania na kształt funkcjonowania i organizacji państwa. 
Mając na uwadze słownikową definicję pojęć „wierności” i „lojalności”, można by 
dojść do wniosku, że w tym przypadku zamiast obywatelskiego obowiązku wierno-
ści państwu, wyrażonego w art. 6 Konstytucji kwietniowej, ustrojodawca powinien 
wskazać na obywatelski obowiązek lojalności wobec państwa. Nic bardziej mylne-
go. Wymaganie od obywatela żywienia określonych uczuć do państwa i na tej pod-
stawie kształtowania swojego zachowania jest niemożliwe w państwie liberalnym, 
ale nie w autorytarnym. Założeniem twórców Konstytucji kwietniowej i zamiesz-
czonego w niej „dekalogu” (10 pierwszych artykułów) było ukształtowanie takich 
obywateli, którzy w pełni zinternalizowaliby sobie zasady funkcjonowania, cele 
i dążenia państwa, tak aby uważali je za swoje własne. Stąd też wskazanie na obo-
wiązek wierności, czyli pewnej postawy obywatela wynikającej z żywionego przez 
niego pozytywnego emocjonalnego nastawienia wobec przedmiotu wierności, było 
w tym przypadku w pełni zasadne. Takie ukształtowanie ustroju państwa stało jed-
nak w jawnej sprzeczności z treścią ujętego w art. 89 Konstytucji marcowej obywa-
telskiego obowiązku wierności dla Rzeczypospolitej Polskiej, który zobowiązywał 
obywateli polskich do zabezpieczenia oraz do ewentualnej walki o przywrócenie 
utraconych praw suwerennych narodu polskiego.

Powojenny ustrój państwa polskiego kształtowany był na negacji mocy obo-
wiązującej Konstytucji kwietniowej, uznanej przez komunistów za akt bezpraw-
ny i faszystowski, a przez to i zaprzeczeniu legitymacji rządu w Londynie oraz 
jego delegatury na kraj. Komuniści swoje uprawnienia do rządzenia w Polsce wy-
zwalanej spod okupacji niemieckiej wywodzili z Konstytucji marcowej, której 
postanowienia w zakresie praw i obowiązków obywatelskich obowiązywały aż 
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do wejścia w życie Konstytucji PRL. Konstytucja ta, kształtując w Polsce ustrój 
demokracji ludowej, uznający za suwerena lud pracujący, a nie naród, w swo-
jej treści statuowała obywatelski obowiązek zachowania czujności wobec wro-
gów narodu. Obowiązek ten należy poczytywać jako niewyrażający treści ściśle 
związanych z ideologią marksistowsko-leninowską. Naród rozumiano wówczas 
jako ukształtowaną historycznie wspólnotę, która na gruncie wspólnych losów 
dziejowych wykształciła własną tożsamość oraz świadomość swojej odrębności. 
Stąd też obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zobowiązani byli do za-
bezpieczenia przetrwania i funkcjonowania narodu wobec ataków skierowanych 
na wspólnotę jako całość niezależnie od toczących się w jej wnętrzu walk o cha-
rakterze klasowym. Obowiązek zachowania czujności wobec wrogów narodu 
jednak nie wyrażał treści tożsamych z obywatelskim obowiązkiem wierności dla 
Rzeczypospolitej Polskiej z Konstytucji marcowej, gdyż jego zakres był ograni-
czony zasadą suwerenności ludu pracującego. Zasada ta sama w sobie naruszała 
zasadę suwerenności narodu, aktywując równocześnie wynikające z obowiązku 
wierności dla Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązanie obywatela do walki o od-
zyskanie pełnych praw suwerennych przez naród. Należy zatem uznać, że oby-
watelski obowiązek zachowania czujności wobec wrogów narodu, poprzez jego 
systemowe ograniczenie wynikające z przyjętej w Konstytucji PRL zasady suwe-
renności ludu pracującego miast i wsi, nie podlegał uaktualnieniu przy podejmo-
wanych przez państwo działaniach zmierzających do pełnego urzeczywistnienia 
uprzywilejowanej pozycji ludu pracującego w państwie, a przez to dyskryminacji 
wszystkich pozostałych klas społecznych wchodzących w skład narodu. Ograni-
czenie to zostało uchylone w 1989 roku wraz z wejściem w życie Noweli grudnio-
wej zmieniającej nazwę Konstytucji PRL na Konstytucję Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz przywracającej pełnię praw suwerennych narodowi. Z chwilą wejścia 
w życie Małej konstytucji z 1992 roku, uchylającej Konstytucję RP z 1952 roku, 
utrzymane w mocy zostały niektóre jej przepisy, w tym artykuł statuujący zasadę 
suwerenności narodu oraz artykuł określający obywatelski obowiązek zachowa-
nia czujności wobec wrogów narodu. Obowiązek ten w tej formie obowiązywał 
aż do chwili wejścia w życie Konstytucji RP.

Obowiązek wierności Rzeczypospolitej Polskiej ujmowany był w tekście kon-
stytucji przygotowywanej przez KKZN od samego początku prowadzonych nad 
nią prac merytorycznych. Głównym zadaniem komisji było przygotowanie pro-
jektu jednolitego konstytucji ze skierowanych do niej w pierwszym czytaniu przez 
Zgromadzenie Narodowe projektów konstytucji wniesionych przez uprawnione 
podmioty. Skutecznie złożono osiem takich projektów, z których sześć w swojej 
treści statuowało obywatelski obowiązek wierności Rzeczypospolitej Polskiej, 
ponadto taki obowiązek wyrażały również dwa projekty złożone bez zachowania 
wymogów Ustawy konstytucyjnej z 1992 roku.

W pracach KKZN obywatelski obowiązek wierności Rzeczypospolitej Pol-
skiej na samym początku został połączony z obowiązkiem lojalności i w takiej 
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formie przetrwał on aż do uwzględnienia przez KKZN, a później przez Zgro-
madzenie Narodowe, zgłoszonej podczas drugiego czytania projektu jednolitego 
konstytucji poprawki zmierzającej do usunięcia z tekstu projektu tego obowiąz-
ku. Usunięcie obowiązku lojalności uzasadniane było sposobem wykładni pojęcia 
„lojalności” w Polsce Ludowej, chociaż wydaje się, że od początku XX wieku 
jego interpretacja nie podlegała modyfikacji i zawsze oznaczało ono ślepe pod-
danie nakazom władzy wyrażonym czy to w formie dyrektyw politycznych, czy 
prawnych. Na pewno różnice pomiędzy pojęciami „wierności” i „lojalności” były 
znane członkom KKZN, którzy jednak nigdy wyraźnie ich nie zdefiniowali. Stąd 
też wnioski płynące z prac KKZN wymagają jednoznacznego usunięcia z zakresu 
wykładni obywatelskiego obowiązku wierności Rzeczypospolitej Polskiej treści 
wyrażanych przez pojęcie „lojalności”. Jeśli weźmie się pod uwagę powyższe 
oraz wyrażone w Konstytucji RP zasady demokratycznego państwa prawnego 
i legalizmu, można sądzić, że treść obywatelskiego obowiązku wierności Rzeczy-
pospolitej Polskiej należy odnosić do kwestii narodowych, a dokładniej do kwe-
stii przynależności każdego obywatela polskiego do narodu. Pojęcie „narodu” 
w KKZN rozumiane było jako oznaczające historycznie ukształtowaną wspólnotę 
mającą własną tożsamość oraz poczucie swojej odrębności. Tak rozumiany naród 
posiada w Rzeczypospolitej Polskiej przymiot suwerenności. Naród ten, działając 
poprzez swoich uprawnionych członków, najpierw wybrał do parlamentu swo-
ich przedstawicieli, którzy ukształtowali nową konstytucję, a następnie, działając 
również poprzez swoich uprawnionych członków, zaakceptował ją w referendum 
ogólnokrajowym. Mając to na uwadze, Konstytucję RP należy uznać za ujęty 
w formie aktu prawnego wyraz woli suwerena – narodu. W Konstytucji RP naród 
określił zasady, na jakich ma zostać oparta organizacja państwa. Takie państwo 
powinno urzeczywistniać założenia rzeczypospolitej, rozumianej jako tłumacze-
nie zwrotu res publica, czyli dobra wspólnego, wspólnoty. Państwo to powinno 
stawać się dobrem wspólnym, czyli organizacją służebną wobec narodu, niepo-
siadającą własnych celów i dążeń, lecz istniejącą po to, aby wspierać i ułatwiać 
funkcjonowanie oraz rozwój narodu. Takie państwo uznaje podmiotowość każdej 
jednostki wchodzącej w skład narodu, dąży do łagodzenia antagonizmów i par-
tykularyzmów pojawiających się we wspólnocie, staje się tłem dla trwania oraz 
rozwoju narodu.

W takim właśnie kontekście należy wykładać obywatelski obowiązek wier-
ności Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to obowiązek wypływający w sposób pier-
wotny z więzi łączącej jednostkę z narodem. Jego utrwalenie w formie przepisu 
konstytucyjnego nadaje mu charakter prawny, zobowiązując tym samym każdego 
obywatela polskiego do zachowania wierności nie wobec państwa, lecz wobec 
rzeczypospolitej. Rzeczpospolita, czyli dobro wspólne, stanowi system norma-
tywny, na którym opiera się, w którym trwa i rozwija się naród. Ten system norma-
tywny powinien zostać wcielony w życie w formie ukształtowania na jego wzór 
ustroju i funkcjonowania państwa. Jednak to wobec takiego idealnego systemu 
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normatywnego funkcjonowania wspólnoty każdy obywatel jest zobowiązany do 
wierności – nie wobec państwa czy, tym bardziej, określonej władzy. Chodzi tu 
o to, że obywatel polski, będąc członkiem narodu, stanowi część wspólnoty naro-
dowej, której to interes powinien dla niego znajdować się na pierwszym miejscu 
– nie zaś interes państwa jako konkretnej organizacji politycznej. Państwo ma za 
zadanie urzeczywistniać założenia rzeczypospolitej, lecz w przypadku odejścia 
przez nie od zasady dobra wspólnego, naruszenia zasady suwerenności narodu, 
działań sprzecznych z wyrażoną w Konstytucji RP wolą narodu, każdy obywatel 
polski ma obowiązek przeciwdziałania tyranii i uzurpacji. Każdy obywatel ma 
obowiązek, a nie tylko prawo, oporu wobec naruszenia przez państwo praw su-
werennych narodu.

Źródła zobowiązania obywateli polskich do ochrony praw suwerennych naro-
du można upatrywać w historii narodu polskiego. Utrata przez niego suwerenności 
i pozostawanie przez 123 lata w niewoli państw zaborczych, późniejsze autorytar-
ne zapędy sanacji urzeczywistnione w formie Konstytucji kwietniowej, następnie 
inwazje niemiecka i radziecka na Polskę we wrześniu 1939 roku wraz z następu-
jącą po nich okupacją oraz powojenne przejęcie władzy przez komunistów kształ-
tujących ustrój państwa polskiego jako demokracji ludowej opierającej się przede 
wszystkim na zasadzie suwerenności ludu pracującego miast i wsi, ograniczającej 
prawa suwerenne narodu, wydają się wystarczającym uzasadnieniem, dlaczego 
kwestia oporu wobec tyranii w Konstytucji RP została ujęta w formie obowiązku, 
a nie prawa. Tutaj też ujawnia się sensowność użycia do określenia tego obowiąz-
ku pojęcia „wierności”. Tak jak w ustroju kwietniowym zmierzano do zespolenia 
jednostki, jej pragnień i dążeń z celami państwa, tak w ustroju stworzonym Kon-
stytucją RP zmierza się do podkreślenia związków jednostki z narodem i zna-
czenia więzi, która łączy jednostkę ze wspólnotą; podkreślenia, że jednostka jest 
częścią narodu, który funkcjonuje w ramach dobra wspólnego, gdzie każdy ma 
swoje miejsce, potrzeby i dążenia każdego są uwzględniane, każdy może się czuć 
jak u siebie. Z tego też wypływa zobowiązanie jednostki do pracy na rzecz dobra 
wspólnego, na rzecz narodu, ich obrony, dążenia do samorozwoju i wspierania 
innych w ich rozwoju. Wobec właśnie takiego systemu obywatel polski zobowią-
zany jest do wierności.

Należy jednoznacznie podkreślić, że obowiązek wierności Rzeczypospolitej 
Polskiej wypływa z pierwotnej więzi jednostki z narodem. Konstytucja RP, sta-
nowiąc wyraz woli narodu, dosłownie wyraża obowiązek obywatela polskiego do 
zabezpieczenia funkcjonowania państwa na wzór rzeczypospolitej, której zało-
żenia zostały określone w Konstytucji RP. Użycie w tym miejscu pojęcia „wier-
ności”, a nie „lojalności” wynika z istoty więzi łączącej jednostkę z jej narodem. 
Można powiedzieć, że więź ta jest podobna do więzi łączącej dziecko z jego mat-
ką. Matka stanowi źródło biologicznego życia dziecka. To ona najpierw przez 
dziewięć miesięcy nosi płód w swoim łonie, umożliwiając mu początkowy roz-
wój, następnie po porodzie roztacza nad dzieckiem opiekę i troskę, dostarczając 
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mu pożywienia i ciepła. Naród natomiast stanowi dla człowieka źródło jego tożsa-
mości, jest on pierwotną wspólnotą, do której przynależy jednostka. To w ramach 
wyznaczonych tożsamością narodową kształtuje się cała osobowość człowieka. 
Późniejsze zachowanie jednostki warunkowane jest jej pierwotną tożsamością 
narodową dostarczającą jednostce wszelkich podstaw do wykształcenia przez nią 
swojej osobowości. Tak więc charakter więzi łączącej jednostkę z jej narodem 
pozwala na przyjęcie, że to z niej wypływa obowiązek jednostki nie do lojalności, 
lecz do wierności. Tak jak dziecko wobec swojej matki zawsze żywi specyficz-
ne uczucia, które są niezależne od późniejszego kształtowania się ich relacji, tak 
samo jednostka zawsze żywi specyficzne uczucia wobec swojej pierwotnej wspól-
noty – narodu – dającej jej źródło tożsamości, na bazie której wykształciła się 
jej osobowość1. Nie wyklucza to oczywiście następczego przystąpienia jednostki 
do wspólnoty narodowej, jednak takie przystąpienie powinno być warunkowane 
wykształceniem się u tej jednostki wtórnej tożsamości narodowej, wiążącej ją 
z konkretnym narodem. Na takich założeniach oparty jest obywatelski obowiązek 
wierności Rzeczypospolitej Polskiej ujęty w art. 82 Konstytucji RP i wykładając 
jego treść, powinno się o tym pamiętać.

1 L. Koczanowicz, Polityka dialogu. Demokracja niekonsensualna i wspólnota krytyczna, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, s. 119–122, 137–141. 


