
maCiej PieCzyŃSki: jaka jest stawka nadcho-
dzących wyborów prezydenckich? 

ProF. andrzej nowak: Jest to część 
większego starcia o charakterze cywi-
lizacyjnym. Po jednej stronie mamy do 
czynienia z neomarksistowskim walcem 
wizji „nowego wspaniałego świata”. 
Przez ostatnie dziesięciolecia nieomal 
bez przeszkód przetaczał się on przez 
obszar, dziś coraz bardziej myląco nazy-
wany cywilizacją zachodnią…

Czyli andrzej duda broni cywilizacji zachodniej 
przed neomarksizmem personifikowanym przez 
rafała trzaskowskiego?

Przeciw dalszym postępom machiny 
odgórnie wprowadzanego „postępu” 
narasta sprzeciw społeczeństw. Jego 
wyrazem stały się sukcesy odnoszone 
w wyborach przez PiS i Andrzeja Dudę, 
Trumpa w USA, Orbána na Węgrzech, 
Johnsona w Anglii. Jednym z powodów 
tego buntu jest nieskrywana już pogarda 
„postępowych elit” wobec mas zacofa-
nych „proletów”. Owe „elity” szczycą się 
wykształceniem, ale w istocie reprezen-
tują agresywne barbarzyństwo. Albo nie 
znają go w ogóle, albo świadomie chcą 
zniszczyć fundament naszej cywilizacji: 
od dziedzictwa chrześcijaństwa i antyku, 

poprzez arcybogate, uformowane w nich 
tradycje starych narodów europejskich, 
aż do fundamentu najgłębszego, który 
stanowi samo istnienie rodziny – z ojcem 
i matką odpowiedzialnymi za wychowa-
nie dzieci. Kandydat Platformy personi-
fikuje wszystko to, co w oczach salonów 
Berlina, Paryża, Londynu czy Wa-
szyngtonu tworzy współczesny kształt 
(anty)cywilizacji zachodniej: „snobizm 
i postęp”. Do czego ten postęp zmierza, 
przypomina w swojej najnowszej książce 
Bronisław Wildstein, przytaczając apel 
rządu duńskiego do ONZ, aby zakazać 

używania określenia „prawo do życia”, 
ponieważ może ono „stać w sprzeczności 
z prawami człowieka”...

wybory są więc częścią starcia: „cywilizacja 
życia” versus „cywilizacja śmierci”? nie brzmi to 
nazbyt patetycznie?

Brzmi wręcz histerycznie. Jednak 
w istocie taka może być stawka tych 
wyborów. Pamiętam, jak media szy-
dziły z Andrzeja Dudy, gdy jeszcze jako 
prezydent elekt ratował hostię przed 
upadkiem na ziemię podczas mszy 
świętej. Sugerowano, że to był sztucz-
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ny, zainscenizowany gest. Tymczasem 
wszystko, czego można było się dowie-
dzieć o Andrzeju Dudzie przez pięć lat 
sprawowania przezeń urzędu, utwierdza 
w przekonaniu, że jest kimś, dla kogo 
przekazywane przez pokolenia dziedzic-
two kultury chrześcijańskiej nie jest pu-
stym dźwiękiem, ale wartością głęboko 
przeżywaną, wyniesioną z domu. 

Takie symboliczne obrazy potwier-
dzają, że nie jest przesadą definiowanie 
osi politycznego podziału w Polsce w ka-
tegoriach sporu cywilizacyjnego.

to wciąż jednak tylko symbol. ostatecznie prze-
cież obóz polityczny andrzeja dudy nie rozprawił 
się z cywilizacją śmierci, nie wprowadził pełnej 
ochrony życia. 

Odpowiedzią na tego typu zarzuty jest 
łacińskie przysłowie: „Tantum intende in 
republica, quantum tuis civibus probavi 
possis” – „Tyle zamierzaj w rzeczypo-
spolitej, ile swoich obywateli możesz 
przekonać”. Większość społeczeństwa 
opowiada się za utrzymaniem obecnego 
prawodawstwa. Ci, którzy występowali 
pod sztandarem pełnej ochrony życia, 
kończyli z wynikami wyborczymi na po-
ziomie 1 proc. Bez poparcia społeczeń-
stwa w demokracji nie da się nic zrobić. 
Jeśli ktoś zarzuca Zjednoczonej Prawicy, 
że nieskutecznie broni życia, to niech le-
piej wylegitymuje się własnymi osiągnię-
ciami na rzecz przekonania większości 
obywateli do całkowitego zakazu aborcji. 
Jeśli ktoś próbuje stawiać znak równości 
pomiędzy PiS a PO, to niech zada sobie 
pytanie: Czy gdyby przez ostatnie pięć 
lat prezydentem był polityk Platformy, 
to czy na pewno Polska wyglądałaby tak 
jak dziś? Czy nie widać choćby różnicy 
w dziedzinie polityki prorodzinnej czy 
historycznej?

z pewnością polityka historyczna byłaby 
zupełnie inaczej prowadzona, o ile w ogóle. tak czy 
inaczej, wracając do ochrony życia, tzw. kompromi-
su aborcyjnego nie zdecydowały się naruszyć ani 
PiS, ani Po, mimo że na poziomie retoryki jedna 
partia jest pro-life, druga – pro-choice. Co więc za 
różnica? 

Ważne są nie tylko konkretne rozwią-
zania prawne, lecz także symbole, wzory 
zachowania, przykład dawany z góry 
przez polityka i jego otoczenie. Z jednej 
strony mamy Andrzeja Dudę, który pod-
kreśla swoje przywiązanie do tradycji, 
wiary. Z drugiej strony warto wspo-
mnieć jasną deklarację małżonki Rafała 
Trzaskowskiego, która zapowiedziała, że 

nie pośle dziecka do pierwszej komunii 
świętej, ponieważ Kościół jest instytucją 
skompromitowaną. Żaden grzech księdza 
czy hierarchy kościelnego nie może być 
dla dojrzałego chrześcijanina powodem, 
by zrezygnować z sakramentów, które 
dane są od Boga, a nie od kapłana. Jeśli 
więc decydujący pojedynek rozegra się 
pomiędzy Trzaskowskim a Dudą, to bę-
dziemy mieć wybór pomiędzy kimś, dla 
kogo polskie dziedzictwo chrześcijańskie 
to przeżytek do stopniowego zlikwido-
wania, a kimś, kto z przekonaniem stoi 
po stronie wielowiekowego doświadcze-
nia cywilizacji chrześcijańskiej (kto nie 
rozumie tego pojęcia, ten niech poczyta 
Adama Mickiewicza – polecam!).

jako prezydent warszawy trzaskowski mógł 
sobie pozwolić nie tylko na retorykę, lecz także na 
konkretne działania w duchu lewicowo-liberalnym. 
Chcąc zdobyć głosy większości Polaków, musi 
poszukać głosów w centrum. również po ewentu-
alnym zwycięstwie będzie musiał złagodzić swój 
lewicowy radykalizm, jeśli będzie chciał utrzymać 
poparcie. może więc jednak nie rozjedzie Polski 
„neomarksistowskim walcem”?

Trzaskowski zapowiedział, że będzie 
„wypalał żelazem” to, co odziedziczył 
po PiS. Wierzmy mu na słowo. Można 
tę deklarację rozumieć również jako 
pewnego rodzaju wznowienie ofensywy 
ideologicznej. Jak gwałtownie będzie 
ona przebiegać, trudno powiedzieć. 
Że jednak będzie, co do tego nie mam 
wątpliwości.

zdaniem większości komentatorów Po 
wymieniła nieudolną kandydatkę na kandydata 
sprawnego medialnie. Czy jednak chodzi wyłącznie 
o kwestie techniczne, czy może również o skręt 
ideologiczny? włodarz warszawy dużo silniej 
kojarzy się z postulatami lewicowymi niż kidawa-
-błońska.

Nie znam politycznej kuchni decyzji 
o wymianie kandydatów. Natomiast 
wydaje mi się, że radykalizacja ideolo-
giczna w czasie wyborów jest zabiegiem 
ryzykownym. Lewicowa agenda w samej 
kampanii jest raczej obciążeniem dla 
kandydata. Trzaskowski daje Platfor-
mie większe szanse na zwycięstwo nie 
z powodów ideologicznych, lecz dlatego, 
że jest w tym „wyścigu” nowy, jest zmien-
nikiem zmęczonej kandydatki.

rosną notowania prawicowej konkurencji 
andrzeja dudy. krzysztof bosak atakuje kandydata 
PiS za niewystarczający konserwatyzm.  
niesłusznie? 

Sukces PiS w wyborach 2015 r. 
zapewniło stworzenie dużego, pojem-
nego namiotu, pod którym mieszczą 
się zarówno ideowi konserwatyści, jak 
i wyborcy, którzy od władzy oczekują nie 
tyle rozwiązywania problemów świato-
poglądowych, ile po prostu uczciwszej 
polityki. Te tendencje często, choć nie 
zawsze są zbieżne. Jeśli chce się zdobyć 
ponad 50 proc. głosów, to nie sposób 
„obsłużyć” swoją ofertą tylko jednej 
grupy wyborców. Dlatego zawsze będzie 
zauważalne napięcie pomiędzy zestawa-
mi konkretnych wartości, sposobami ich 
realizacji itp. Należy jednak pamiętać, że 
wielce prawdopodobna jest druga tura, 
w której Andrzej Duda zmierzy się raczej 
nie z kandydatem Konfederacji, lecz 
z Rafałem Trzaskowskim, ewentualnie 
– z reprezentującym podobne poglądy co 
ten ostatni Szymonem Hołownią.

a wtedy konserwatysta będzie miał prosty 
wybór.

Nadzieje Trzaskowskiego na głosy 
zwolenników Konfederacji są mało 
realistyczne.

Pojawiają się głosy, że PiS i Po zamieniły się 
miejscami, jeśli chodzi o narrację. Platforma zeszła 
do rewolucyjnego podziemia i uderza w patos 
oblężonej twierdzy zagrożonej demokracji, zaś PiS 
stał się „partią ciepłej wody w kranie”. zgodnie 
z tą opinią andrzej duda mówi dziś językiem tuska: 
„nie róbmy polityki, budujmy CPk i przekop przez 
mierzeję wiślaną”. 

To bardzo powierzchowne podobień-
stwo. Dotyczy ono wyłącznie formy, nie 
treści. Rzeczywiście Donald Tusk lata 
temu głosił hasło „ciepłej wody w kra-
nie”. Tyle że miała to być woda, która 
przychodzi do Polski za pośrednictwem 
spółek francuskich czy niemieckich. PO 
nie opracowała żadnego poważnego pro-
gramu wzmacniania siły gospodarczej 
Polski. Mieliśmy być jedynie podwyko-
nawcą, peryferiami Europy. Tymczasem 
aktywność partii Kaczyńskiego w opo-
zycji nie ograniczała się bynajmniej do 
haseł odwetu na Tusku. PiS już wówczas 
przygotowywał program wielkich inwe-
stycji infrastrukturalnych, dzięki którym 
Polska miała zwiększyć siłę i podmioto-
wość swojej gospodarki, wyjść z pułapki 
tzw. rozwoju zależnego, stać się w tym 
znaczeniu środkowoeuropejską Koreą 
Południową.

może to też jest stawką tych wyborów. albo 
Polska będzie podwykonawcą, albo wykonawcą  25
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polityki i gospodarki. Po, co prawda, też 
inwestowała w rozwój infrastruktury, tyle że 
na osi zachód-wschód. PiS i andrzej duda to 
międzymorze, via baltica, via Carpatia, czyli oś 
Północ -Południe, przebiegającą wzdłuż państw 
o podobnym potencjale, wśród których Polska 
może odgrywać rolę lidera. 

Otóż to. Wzmocnienie tej osi Północ-
-Południe jest w interesie Polski i całego 
regionu. Niekoniecznie zaś w geopo-
litycznym interesie leżących na osi 
Zachód-Wschód Niemiec i Rosji, które dla 
rządów Platformy były jedynie istotnym 
układem odniesienia. Nasz człowiek 
w Warszawie – nie bez powodu Kreml 
tak określał rolę Tuska. 

w tym roku mija 100 lat od bitwy war-
szawskiej. Pamiętamy, jak dwa lata temu rafał 
trzaskowski zbojkotował defiladę, demonstracyj-
nie wybierając się na kiermasz książki. w tym roku 
może być podobnie. Czy to też jakiś rodzaj wyboru 
cywilizacyjnego?

To bardzo symboliczne porównanie. 
Trzaskowski w sposób perfidny prze-
ciwstawił sobie dwie – jego zdaniem – 
wykluczające się wartości: kulturę, której 
mieni się być reprezentantem, oraz puste 
widowisko dla mas, jak postrzega naj-
widoczniej rocznicową defiladę. Próbuje 
w ten sposób dowieść swojej rzekomej 
wyższości nad przeciwnikami politycz-
nymi. Wbrew intelektualnym ambicjom 
Trzaskowskiego opozycja, którą buduje, 
jest płytka, powierzchowna i oparta na 
stereotypach. Kultura to nie tylko, tak 
mocno podkreślana przez kandydata PO, 
znajomość języka francuskiego czy de-
monstracyjne odrzucanie tradycji w imię 
wyobrażonej przyszłości. To również 
żywa pamięć o dorobku poprzednich 
pokoleń, o naszych wielkich twórcach – 
o Kochanowskim, Mickiewiczu, Wyspiań-
skim, Leśmianie, Chopinie, Szymanow-
skim. To przezwyciężenie kompleksu 
nie tylko sarmackiego „pawia”, lecz także 
„papugi” tzw. europejskich salonów. To 
wdzięczna pamięć o tych, którzy przez 
pokolenia budowali polski dom i bronili 
jego kultury przed najeźdźcami – tak jak 
ci, którzy 100 lat temu zatrzymali pod 
Warszawą nawałę bolszewicką. Wła-
śnie dzięki nim pan Trzaskowski może 

słuchać wykładów po francusku w Kole-
gium Europejskim w Natolinie, w którym 
zresztą też mam przyjemność wykładać, 
tyle że po angielsku…

jak wyglądałaby Polska po pięciu latach 
prezydentury trzaskowskiego, a jak po drugiej 
kadencji dudy?

Jak już zaznaczyłem, wybory te są 
częścią dużo większego obrazu. Na 
naszą przyszłość ogromny wpływ będą 
miały wyniki listopadowych wyborów 
prezydenckich w USA. Jeżeli wygra tam 
kandydat światowego „obozu postępu”, 
wówczas Polsce nawet pod rządami 
Andrzeja Dudy trudno będzie utrzymać 
kurs na wzmacnianie suwerenności 
z solidnym oparciem w jak najlepszych 
stosunkach z amerykańskim sojusz-
nikiem. Oczywiście może sam Donald 
Trump nie jest dobrą personifikacją 
konserwatywnych wartości, jednak na 
poziomie konkretnych decyzji wywiązuje 

się z obowiązków strażnika „cywilizacji 
życia” lepiej niż jego poprzednicy. Jeśli 
jednak w Polsce i w USA wygra kandydat 
„postępu”, to zmiany mogą przyspieszyć. 
Rozpuścić naród w EUtopii, zlikwidować 
tradycyjną rodzinę i podział płciowy pod 
hasłem walki z „transfobią”, „écrasez l’in-
fâme” – czyli zlikwidować „czarnych”, jak 
obóz „postępu” określa Kościół hierar-
chiczny: to nieskrywane cele tej zmiany. 
Jednak jest coś jeszcze. Stawką tych wy-
borów jest starcie pomiędzy piewcami 
rzeczywistości wirtualnej a obrońcami 
rzeczywistości realnej. 

Ta opozycja pokrywa się zresztą – 
odpowiednio – z opozycją „cywilizacji 
śmierci” oraz „cywilizacji życia”. Życie 
nie jest w komputerze, w „necie”, tylko 
w spotkaniu z prawdziwym człowie-
kiem w rzeczywistej przestrzeni. Jeste-
śmy świadkami próby zamiany rzeczy-
wistości na jej wykrzywiony, wirtualny 
obraz, w którym rządzą emocje sztucznie 
wykreowane przez zarządców wielkich, 
globalnych mediów i opanowanego przez 
neomarksistów świata akademickiego. 
Doskonale widać to na przykładzie sy-
tuacji w USA, gdzie protesty skrzywdzo-
nych czarnoskórych obywateli zostały 
podchwycone i wykorzystane przez zwo-

lenników radykalnej ideologii lewicowej, 
a sprzyjające im media próbują przedsta-
wić apokaliptyczny obraz zamieszek jako 
swego rodzaju koniec starego świata.

jednak wirtualizacja życia jest powszechna. 
Piotr trudnowski z klubu jagiellońskiego stawia 
tezę, że za 10 lat kandydaci PiS i Po na prezydenta 
będą podobni do – najlepiej dziś radzących sobie 
w internecie, jednocześnie bardzo radykalnych – 
bosaka i hołowni. twardy, ultrakonserwatywny 
prawak stanie w szranki z rozemocjonowanym 
lewakiem, płaczącym nad konstytucją. 

Nie chciałbym, by ta wizja się ziściła. 
Kto będzie odwoływać się tylko do emo-
cji, czy po jednej, czy po drugiej stronie, 
ten zrezygnuje z przekonywania, odrzuci 
racjonalną, osadzoną w realnej rzeczywi-
stości argumentację. A tym samym  
zamknie sobie drogę do zdobycia zaufa-
nia większości współobywateli. To jest 
też oś sporu: Czy wybieramy ten, czy 
inny ideologiczny radykalizm, czy też 
liczymy się z rzeczywistością i upomi-
nającymi się o jej poszanowanie wybor-
cami (także tymi z małych miast i wsi)? 
Tę drugą opcję reprezentuje właśnie 
Andrzej Duda. Projekty infrastruktural-
ne, które stały się częścią jego kam-
panii, bardzo dobrze wpisują się w tę 
odpowiedzialną politykę, która z jednej 
strony liczy się z nastrojami społeczny-
mi, z drugiej zaś strony łączy pod swoim 
sztandarem ludzi różnych poglądów. Bo 
przecież CPK czy przekop Mierzei Wiśla-
nej służyć będą wszystkim Polakom. To 
nie są wytwory jakiejś megalomanii czy 
fantazji PiS. To inwestycje od dawna pla-
nowane i właśnie wprowadzane w życie. 
Na tym przykładzie widać, że Andrzej 
Duda hołduje polityce pragmatycznej, 
dalekiej od ideologicznych urojeń, które 
dziś, niestety, święcą triumfy w dużej 
części „zachodniego” świata. Chodzi 
w tych wyborach o obronę przestrzeni 
sprawdzalności polityki, rozumianej tra-
dycyjnie, w duchu wspomnianego wyżej 
łacińskiego powiedzenia, a nie ideolo-
gicznych konstruktów.

Czy ewentualna klęska andrzeja dudy będzie 
oznaczała początek końca „dobrej zmiany”?

W zestawieniu ze stojącymi przed 
nami wyzwaniami cywilizacyjnymi kwe-
stia politycznych sukcesów tej czy innej 
partii jest bez znaczenia. Jeśli Zjednoczo-
na Prawica nie będzie w stanie pomóc 
wygrać w tych wyborach Andrzejowi 
Dudzie, to znaczy, że nie jest już Polsce 
potrzebna. © ℗  wszelkie prawa zastrzeżone

wbrew intelektualnym ambicjom trzaskowskiego opozycja, 
którą buduje, jest płytka, powierzchowna i oparta na stereotypach
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