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W   debacie publicznej, tak z  le-
wej, jak i z prawej strony, po-
jawia się bardzo wiele niepo-

rozumień na temat trójpodziału władzy. 
Wszyscy odwołują się oczywiście do Mon-
teskiusza, rzadko jednak oddając w dys-
kusji to, o co naprawdę chodziło francu-
skiemu filozofowi i  prawnikowi w  jego 
fundamentalnym dziele „O duchu praw”. 
Wydane po raz pierwszy w 1748 r., zna-
ne jest dziś tylko w pewnym stereotypie, 
wielkim uproszczeniu, a nie jako bogata 
w głębokie refleksje rozprawa o funkcjo-
nowaniu społeczeństwa i  sposobach 
sprawowania władzy. Model trójpo-
działu sprawowania władzy nie był 
i nie jest tak jednoznaczny, jak chcie-
liby niektórzy politycy. Monteskiusz 
(1698-1755) nie był utopistą i  swych 
rozważań nie prowadził w  oderwa-
niu od życia, także życia polityczne-
go, które bacznie latami obserwował 
(nie tylko we Francji zresztą).

Kiedy odrzuca się ideał republiki, 
a  więc wspólnoty politycznej opar-
tej na  zaangażowaniu obywateli 
i na wychowaniu ich do cnoty obywa-
telskiej, na  wspólnym rozróżnianiu 
dobra i zła, zaczyna się postrzeganie 
polityki czy szerzej: władzy –  jako 
zagrożenia, jako zła. Jak osłabić 
to  zagrożenie? To  jest pytanie, któ-
re pojawia się w historii liberalizmu 
europejskiego co  najmniej od  Joh-
na Locke’a  (1632-1704). Już na progu 
wieku XVIII w  Anglii rozważa on, 
jak podzielić władzę tak, żeby nie za-
groziła ona tej najważniejszej sferze 
–  prywatnej oraz swobodnej dzia-
łalności ekonomicznej. Chodziło o sferę, 
w  której każdy może realizować swoje 
interesy całkowicie po swojemu, a więc 
taką, w której nie jesteśmy obywatelami, 
dla których najważniejsza jest wspólno-
ta, lecz indywidualnymi konsumentami 
i producentami.

John Locke pierwszy wprowadza 
tę myśl, że w istocie władza powinna być 

podzielona, a Monteskiusz – który zresztą 
podziwiał Locke’a, nawiązywał do niego 
w  swych rozważaniach –  bezpośrednio 
kontynuował jego koncepcje. Młodszy 
od  angielskiego filozofa i  ekonomisty 
o  ponad pół wieku, nadał niejako kano-
niczny kształt rozważaniom nad ograni-
czeniem władzy. W  traktacie „O  duchu 
praw” stwierdził, że władza ma jakby trzy 
gałęzie. Czyli właśnie ustawodawczą, wy-
konawczą – jak to wyliczał już Locke – ale 
obok niej powinna istnieć także wyod-
rębniona starannie władza sądownicza. 

Wszystkie one winny służyć wzajemne-
mu balansowaniu się, wzajemnemu rów-
noważeniu się i  ograniczaniu, właśnie 
po to, żeby nie szkodzić tym jednostkom, 
które chcą swobodnie realizować swoje 
interesy; ich indywidualne plany są  naj-
ważniejsze, ich działalność. Chodzi więc 
o  to, żeby polityka –  ani dobra, ani zła 
– nie mogła przeszkadzać jednostce.

Zagadnienie, jaką rolę powinna peł-
nić władza sądownicza, jest oczywiście 
starsze od Monteskiusza i od jego ideału. 
Wystarczy sięgnąć, jak próbuję to  robić 
w  mojej najnowszej książce „Między 
nieładem a  niewolą”, do  historii myśli 
polskiej. Na  przykład do  dzieła Andrze-
ja Frycza Modrzewskiego (1503-1572) pt. 
„O  naprawie Rzeczypospolitej”, gdzie 
polski pisarz, posługujący się znaną 
wówczas w całej Europie łaciną, bardzo 
wiele miejsca poświęca właśnie znacze-
niu władzy sądowniczej. Przypomnijmy: 

chodzi o wiek XVI, bez mała 200 lat 
przed Monteskiuszem!

M odrzewski podkreśla, 
że  po  to, aby władza są-
downicza była dobra 

dla społeczeństwa, dla wspólnoty, 
musi podlegać kilku ograniczeniom, 
bo  bez ograniczeń każda władza 
może być niebezpieczna, również 
władza sądów. Polski myśliciel uznał 
zatem za konieczną wybieralność sę-
dziów, i  to  wybieralność ze  wszyst-
kich grup społecznych, których do-
tyczy przewód sądowy. Nie może być 
tak, że jakaś wyselekcjonowana gru-
pa specjalistów zajmuje się ferowa-
niem wszelkich wyroków, a w dodat-
ku ma na to przywilej dożywotniości. 
To jest najprostszy sposób na umoż-
liwienie korumpowania tej grupy 
– to wiedział już Andrzej Frycz Mo-
drzewski. Niemal dokładnie to samo 
stwierdza baron de Montesquieu. 
Nie twierdzę bynajmniej, że  Monte-
skiusz sięgał do Frycza Modrzewskie-
go, choć pamiętajmy, że  ten ostatni 

był czytywany do  początku XVIII w. 
na zachodzie Europy (na przykład jeden 
z  pionierów Oświecenia europejskiego, 
francuski filozof i historyk Pierre Bayle, 
sławił dzieło Modrzewskiego jako jedno 
z najwybitniejszych dzieł poświęconych 
ustrojowi politycznemu).

W  każdym razie Monteskiusz do-
chodzi do podobnych wniosków co Mo-

Między demokracją a jej pozorami (3)

Triumf jednostki nad wspólnotą
i dewiacji nad rozumem

Prof. Andrzej Nowak

Monteskiusz, autor dzieła „O duchu praw” na 
portrecie Pierre’a Michela Alix. Fot. Wikimedia
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zostały ustanowione pomiędzy rząda-
mi pochodzącymi z wyborów demokra-
tycznych w poszczególnych krajach Unii 
Europejskiej. Rządy te umówiły się mię-
dzy sobą co do pewnych warunków gry 
w  sposób oczywisty, niewymagający 
żadnej innej interpretacji. A nawet gdy-
by nagle taka interpretacja była koniecz-
na, to  powinni jej dokonać ci, którzy 
traktaty stanowili. Tymczasem kanclerz 
Angela Merkel zaproponowała, że najle-
piej będzie, jak sędziowie zabiorą się za 
interpretację tego, co nie leży w ich ge-
stii. Inaczej mówiąc, nie jest ważne to, 
jak się umówili kiedyś co do zasadniczej 
sprawy przedstawiciele demokratycznie 
wybranych rządów, zakładając wspólno-
tę Unii Europejskiej, lecz ważne jest to, 
co powiedzą teraz sędziowie.

T o jest poważny problem. Sędzio-
wie – i zdawał sobie z tego spra-
wę tak Monteskiusz, jak i  Frycz 

Modrzewski – nie są bogami, są rzecz ja-
sna ludźmi, którzy ulegają różnym wpły-
wom z politycznymi włącznie. Korupcja 
sędziów (niekoniecznie finansowa, ale 
wynikająca po  prostu z  „zawrotu gło-
wy” od  przyznawanej im wszechwła-
dzy), przed którą zwłaszcza przestrzegał 
bardzo mocno Modrzewski, stanie się 
w  takiej sytuacji podstawą funkcjono-
wania systemu sądownictwa.

ści wspólnoty nadaje specjalną legity-
mację wybranym, dodaje im znaczenia. 
Jeżeli jednak demokratycznie wybrana 
władza miałaby być podporządkowana 
władzy sądowniczej, wtedy oczywiście 
byłoby to  zaprzeczenie reprezentatyw-
ności i psucie ustroju. Nie może być tak, 
że sądy, zamiast respektować prawo tak 
jak zostało ono stworzone, mogą wszyst-
ko po swojemu dowolnie interpretować, 
nie narażając się przy tym na żadne kon-
sekwencje.

Mówię o  tym w  konkretnym zasto-
sowaniu do konkretnej sytuacji. Chodzi 
o próbę złamania przez Parlament Euro-
pejski traktatów unijnych, a mianowicie 
o połączenie tzw. zasady praworządno-
ści (czy też zasady tzw. praworządności) 
z  budżetem Unii Europejskiej. Aby roz-
strzygnąć sprawę, kanclerz Angela Mer-
kel zaproponowała, wbrew traktatom, 
przedłożenie kwestii Trybunałowi Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej. I  to  jest 
właśnie przejaw tego procesu, przed 
którym przestrzegał Monteskiusz: sę-
dziowie zastępują władzę ustawodaw-
czą i  władzę wykonawczą. Oczywiście 
w  takim układzie musi dojść do  abso-
lutnej dominacji sądów, do  tyranii  sę-
dziów.

W  powyższym przypadku, przypo-
mnę, idzie o traktaty europejskie, które 

drzewski: wyodrębnienie władzy są-
downiczej jest potrzebne, żeby osłabić 
niebezpieczeństwa płynące z koncentra-
cji władzy w  ogóle. Istotna jest dalsza 
część refleksji: skoro wszelka koncentra-
cja władzy jest niebezpieczna, to  musi 
to  dotyczyć także władzy znajdującej 
się w rękach sędziów. Nie może być tak, 
że sędziowie są wszechwładni i na doda-
tek stanowią stałą grupę ludzi sprawu-
jących swą funkcję dożywotnio, przez 
co niezależnie od krytyki nie ma możli-
wości ich odwołania.

G rupa taka, nazywana dziś przez 
niektórych kastą, nie jest w żad-
nym stopniu reprezentatywna 

dla społeczeństwa. Ostrzega przed tym 
i Monteskiusz, i Andrzej Frycz Modrzew-
ski. Francuski myśliciel bez wątpienia 
złapałby się dziś za głowę, gdyby wi-
dział uroszczenia obecnej władzy są-
downiczej, która chce stać ponad usta-
wodawczą i  wykonawczą, w  oczywisty 
i  bezczelny sposób przecząc trójpodzia-
łowi władz i zagrażając w ten sposób na-
szej wolności.

Dla Monteskiusza, trzeba to  pod-
kreślić, ważne jest to, że  również wła-
dza ustawodawcza powinna pochodzić 
z wyboru. Francuz najbardziej podziwiał 
ustrój angielski, tamtejszy parlamenta-
ryzm. Wybór oparty o decyzję większo-

Monteskiusz (pierwszy z prawej, w drugim rzędzie siedzących) w salonie madame Geoffrin, miejscu spotkań elity XVIII-wiecznej 
Francji. Obraz autorstwa słynnego A.C.G. Lemonniera. Fot. Wikimedia
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Odejdźmy na  chwilę od  przykładów 
polskich, spójrzmy na  Sąd Najwyższy 
w USA. Widać od dawna, że toczona jest 
tam wielka batalia polityczna o  to, ilu 
sędziów i  o  jakiej orientacji światopo-
glądowej uda się wsadzić do  Sądu Naj-
wyższego poszczególnym prezydentom. 
To  jest najważniejsze, bo  prezydenci 
przychodzą i  odchodzą, zmieniają się, 
natomiast sędziowie pozostają, prze-
trwają wszystkich, są mianowani doży-
wotnio. Całkiem otwarcie toczy się w są-
dzie walka ideologiczna, nikt się z  tym 
faktem nie spiera, wszyscy o tym piszą. 
Po  takim stwierdzeniu musimy zadać 
sobie pytanie: czy mamy zideologizowa-
nemu sądowi (w tę czy w drugą stronę) 
oddać pełnię władzy nad władzą pocho-
dzącą z demokratycznego wyboru, czyli 
władzą ustawodawczą?

J eżeli przechylimy ten balans w trój-
podziale władz na  rzecz zideolo-
gizowanej władzy sądowniczej, 

to  znaczy, że  oddajemy rządy w  ręce 
ideologii –  i  to  oczywiście jest zaprze-
czeniem wolności, wolności naszej 
jako wyborców. Do  tej pory mogliśmy 
po  prostu zagłosować: wybieramy taką 
partię, która na  przykład nie godzi się 
na  zabijanie dzieci nienarodzonych. 
Cóż jednak z  tego, że  taka partia zdo-
będzie większość, skoro przyjdzie sąd 
czy sędzia, który powie do nas: „Wasza 
decyzja może i  jest demokratyczna, ale 
sądowo jest nieważna. Choć jest was 
więcej, choć wybraliście sobie tę partię, 
to ona jednak nie może realizować swe-
go programu, bo zgodnie z moją ideolo-
gią, z ideologią, którą ja wyznaję, trzeba 
każdemu dostarczyć prawo do zabijania 
– do zabijania najsłabszych”.

Na  tym polega właśnie degradowa-
nie zasady demokracji w jej zasadniczym 
aspekcie. Demokracja bowiem powinna 
zapewniać możliwość równego głosu 
obywateli w sprawach wspólnoty. Jeżeli 
jednak tak się zmanipuluje system de-
mokratyczny, żeby tę możliwość wyrwać 
z  tego systemu, to  wtedy demokracja 
jest zdegenerowana. Widzimy, jak pro-
ces tej degradacji postępuje w Unii Euro-
pejskiej.

K rajem, w którym najbardziej wi-
dać skutki panowania sądów nad 
werdyktem demokratycznym 

wyborców, są  Włochy. Tam od  kilku-
dziesięciu lat wiadomo, że  jeżeli partie 
antyestablishmentowe –  to  nie muszą 
być tylko partie prawicowe – zdobywają 
większość wyborczą, to zaraz wkraczają 
sądy i  za pomocą swoich wyroków eli-
minują wybranych większościowo poli-
tyków. Włosi mogą dowolnie wybierać, 
ale jeśli nie wybiorą polityków „właści-
wych”, takich, których zaakceptuje Unia 
Europejska, to  ich wybrańcy długo nie 
porządzą. Czasem dochodzi do zupełnie 

wydawanych przez TSUE, znajdujących 
potem swoje odzwierciedlenie w  de-
cyzjach sądów krajowych. Nie są  to  już 
decyzje stricte sądowe, ale decyzje 
o charakterze ideologicznym albo zgoła 
politycznym, choć oczywiście zawsze 
mniej lub bardziej zręcznie „opakowa-
ne” żargonem prawniczym. Stoją one 
w  sprzeczności, nieraz bardzo jaskra-
wej, do  opinii większości wyborców 
w poszczególnych krajach. Mamy zatem 
do  czynienia z  radykalnym złamaniem 
zasady trójpodziału władz, o której mó-
wił Monteskiusz i  którą rozumiał jako 
zapobieżenie niebezpieczeństwu płyną-
cemu z  koncentracji władzy w  rękach 
jednej z trzech władz.

Jeśli ktoś chciałby szukać historycz-
nego uzasadnienia dla wprowadzenia 
izby dyscyplinarnej w  polskim systemie 
sądownictwa, powinien tylko cytować 
Modrzewskiego. On  pisał i  mówił wła-
śnie o  konieczności znalezienia sposobu 
na  karanie sędziów skorumpowanych. 
Sędziowie nie mogą czuć się i pozostawać 
faktycznie bezkarni. Pamiętajmy, że  jak 
wspomniałem wyżej, korupcja jest moż-
liwa nie tylko w sensie finansowym, ale 
również w sensie umysłowym, ideologicz-
nym, politycznym, światopoglądowym.

Właśnie światopogląd, w  tym przy-
padku sprzyjający ideologii gender, jest 
odzwierciedlony w debatach i decyzjach 
Europarlamentu. Wiemy to  z  wyroków 

Strona tytułowa pierwszego wydania „O naprawie Rzeczypospolitej” (De Republica 
emendanda) Andrzeja Frycza Modrzewskiego z 1551 r. Fot. BJ
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o  przeróżne uroszczenia mniejszości, 
których jakoby nie wolno blokować wolą 
większości. Jeżeli tak, to trzeba wyraźnie 
powiedzieć: rezygnujemy z  demokracji. 
I wtedy jeśli na przykład zechcę się oże-
nić z  moim psem albo adoptować dzie-
ci z  moją rybką z  akwarium –  to  mam 
do tego prawo. Prawo jednostki.

W  ten sposób rozumując i postę-
pując, można zawsze obalić 
wolę większości i powiedzieć 

o  niej, że  jest to  wola reakcyjna albo 
tyrańska. Tyrańska, bo  tłamsi jednost-
kę chcącą np. poślubić osobnika tej sa-
mej płci albo zostawić olbrzymi spadek 
swemu kotu, albo ratować karpia przed 
cierpieniami w obliczu stołu wigilijnego, 
albo chronić skrzek, czyli nienarodzone 
żaby, protestując zarazem przeciwko 
chronieniu nienarodzonych dzieci ludz-
kich. W jaki sposób może to być jednak 
korzystne dla ludzkiej wspólnoty? Ar-
gument jest prosty: a co mnie obchodzi 
wspólnota! Co mnie obchodzi to, że dzię-
ki niej jestem na  tym świecie, mówię 
zbudowanym przez pokolenia w pewnej 
wspólnocie językiem, otoczony jestem 
znakami kultury, jakiej sam rzecz jasna 
nie mógłbym stworzyć –  a  dzięki niej 
mogę poznawać świat i odkrywać swoje 
w nim miejsce…

Można dziś powiedzieć: nic mnie 
to nie obchodzi, co dostałem od tych, któ-
rzy tworzyli ten świat przede mną i nic 
mnie nie obchodzi, co  będzie ze  świa-

To  sprawia, że  idea trójpodziału zosta-
ła zwichnięta i  przekształcona w  ideę 
hierarchiczną, w  której nad władzami 
ustawodawczą i zwłaszcza wykonawczą 
stoi sądownicza. Tak tego Monteskiusz 
na pewno sobie nie wyobrażał.

Trzeba wrócić jeszcze do  idei libe-
ralizmu i  demokracji. Oba te  pojęcia 
są  bardzo często wymieniane w  jed-
nym zestawie, jakby mogły się uzupeł-
niać. A przecież te dwie idee są ze sobą 
sprzeczne! Są  fundamentalnie sprzecz-
ne, bo demokracja to jest oparcie władzy 
o  decyzje większości; demos decyduje, 
większość wyborców opowiedziała się 
za czymś, więc realizujemy program 
większości – wtedy mamy do czynienia 
z  prawdziwą demokracją. Natomiast 
liberalizm stawia obok politycznej 
wspólnoty znak zapytania: podkreśla, 
że  najważniejsze jest, co  robimy jako 
prywatne jednostki, liczy się nasz in-
dywidualny interes. Jeśli liberałowi nie 
podoba się to, na  co  zdecydowała się 
większość, to mówi: „Przede wszystkim 
trzeba chronić jednostkę, jej interesy, 
jej swobody”.

M ożna takie stanowisko na róż-
ne sposoby uzasadniać, ale 
trudno nie dostrzec oczywi-

stej sprzeczności między zasadą demo-
kratyczną a liberalną. Niepowstrzymany 
od  wieku XIX rozwój zasady liberalnej 
doprowadził do  coraz większych dzi-
wactw i  ekstrawagancji, jeśli chodzi 

jawnego zalecenia, kto ma być premie-
rem; np. Giuseppe Conte został jasno 
wskazany przez faktyczne kierownic-
two UE (z Niemcami na czele).

Celowo opisuję zagraniczny przypa-
dek, żeby pokazać, iż nie jest to jakiś wy-
łącznie polski problem, polska patologia; 
to jest pewne zjawisko europejskie, a te-
raz również amerykańskie. Przykład wło-
ski pokazuje, jak bardzo władza sądow-
nicza dominuje nad władzą polityczną 
pochodzącą z wyborów, jak eliminuje się 
znaczenie głosu wyborczego. Po prostu: 
albo głosujesz za ideologią „właściwą”, 
a wtedy twój głos będzie uwzględniony, 
albo głosujesz „niewłaściwie” i  wtedy 
twój głos i  tak nie przyniesie żadnego 
skutku, żadnej zmiany, bo ten rząd, jeśli 
nawet powstanie, będzie wcześniej czy 
później obalony przez dożywotnio usta-
nowione sądy.

Dodajmy, że  takie postępowanie 
bywa argumentem przeciw demokra-
cji, bo redukuje świat ad Hitlerum, czyli 
do przypadku Hitlera. Przypomina nam 
się czas sprzed wybuchu II wojny świato-
wej, kiedy pozostawienie Niemcom swo-
body demokratycznego wyboru przynio-
sło w rezultacie rządy kogoś takiego jak 
Hitler. W istocie jest to argument całko-
wicie fałszywy, również historycznie: 
Adolf Hitler i  NSDAP nie zdobyli nigdy 
większości głosów w  demokratycznych 
wyborach (no, może tylko w  wolnym 
mieście Gdańsku). W istocie o jego nomi-
nacji na kanclerza Rzeszy przesądził wy-
bór „elit” niemieckich: list przemysłow-
ców, bankierów oraz polityków, którzy 
nakłonili prezydenta Hindenburga 
do  powierzenia funkcji kanclerza lide-
rowi NSDAP (w istocie partii przegranej 
w ostatnich wyborach, to jest w listopa-
dzie 1932, w których uzyskała o dwa mi-
liony mniej głosów niż w  poprzednich, 
z  lipca tegoż roku). Ów rozstrzygający 
list napisali w  dużej części wykształce-
ni prawnicy – oni „wiedzieli lepiej” niż 
większość wyborców, że to Hitler powi-
nien rządzić Niemcami…

Demokracja na pewno nie jest syste-
mem idealnym i nie o wszystkim wybór 
demokratyczny powinien rozstrzygać. 
Jednak jeśli alternatywą jest oligarchia, 
np. oligarchia sędziowska, biznesowa 
czy inna – to zdecydowanie bezpieczniej 
jest pozostać przy demokracji.

Stworzony został wokół władzy są-
downiczej jakiś nimb wyjątkowości. 

XIX-wieczna karykatura Edmonda 
Lavrate przedstawiająca rozprawę  
sądową. Francuski rysownik umie-
ścił pod nim napis: „Mam nadzieję, 

że przed ogłoszeniem wyroku  
Wysoki Sąd rozważy niebezpieczeń-

stwo, jakim byłoby odesłanie z niczym 
stron, które z jednakową  

zaciekłością się kłócą”. Fot. MNW
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narzędzi przy sprawowaniu władzy. Ci, 
którzy stają przeciwko takiej „tyranii”, 
sądzą, że  reprezentują jakiś ruch wy-
zwolenia, emancypacji. Emancypacji 
mniejszości i  emancypacji tych, którzy 
nie mają donośnego głosu. W  XIX w. 
to  był ruch emancypacji kobiet, oczy-
wiście absolutnie słuszny. Kobiety dzię-
ki temu mogą nie od dziś wyrazić swój 
głos przy urnach wyborczych na równi 
z  mężczyznami. Natomiast ta  zdecydo-
wana mniejszość, która kieruje i  ma-
nipuluje tzw. strajkiem kobiet, oczywi-
ście w żadnym stopniu nie reprezentuje 
wszystkich kobiet w Polsce. Strategia or-
ganizatorek (organizatorów) oparta jest 
na koncepcji walki z „tyranią”, z „faszy-
stami”. Ponieważ tych faszystów nie ma 
naprawdę, to  się ich preparuje; wystar-
czy, by określone osoby i  ugrupowania 
zostały napiętnowane przez mainstre-
amowe media.

J akże się mają różne dzisiejsze ulicz-
ne ekstrawagancje do  decyzji, jaka 
zapadła w  listopadzie 1918  r., już 

w kilkanaście dni pod odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości, o  przyznaniu 
kobietom pełnych praw wyborczych? 
Jedna z  najwcześniejszych takich decy-
zji na  świecie, słuszny dla nas powód 
do dumy. Czyż nie była to o niebo sku-
teczniejsza reprezentacja kobiet niż ten 
dzisiejszy głos, pełen nienawiści, wy-
zwisk i  przekleństw niegodnych żad-
nego człowieka, dochodzący ostatnio 
z  ulic polskich miast? Właśnie w  wy-
borach kobiety mogą decydować, czego 
chcą – nie jako określona grupa płciowa, 
bo  przecież i  kobiety, i  mężczyźni nie 
głosują tylko swoją płcią, ale po  pro-
stu jako człowiek obdarzony godnością 
i  wolnością. Natomiast próba redukcji 
człowieka do  płci, do  płciowości, jest 
właśnie jedną z  metod obalenia demo-
kracji, niszczenia wspólnoty – mężczyź-
ni przeciw kobietom, a  raczej kobiety 
przeciw mężczyznom. A ostatnio ideolo-
gia ta  rozwija się szybko jak rak: „oso-
by transgenderowe” występują przeciw 
kobietom, nawet przeciw klasycznym 
feministkom. Te  ostatnie dziś nazywa 
się z  pogardą „starymi cisiarami”, jeśli 
tylko próbują bronić np. prawa kobiet 
do osobnych szatni czy toalet przed żą-
daniem wpuszczenia do nich mężczyzn, 
kiedy tylko przyjdzie im fantazja ogłosić, 
że  akurat w  tym momencie „czują się” 
kobietami…

T aka jest dynamika tej „emancy-
pacji”. Nie kończy się ona w tym 
momencie, kiedy wszyscy ci, któ-

rzy mają z natury głos i rozum (po pro-
stu: każdy dorosły człowiek), mogą już 
wypowiadać się we własnym imieniu, 
realizują ten głos w procesie wyborczym 
w  danej wspólnocie politycznej. Wszak 
zgodnie z  prawdziwą zasadą demokra-

I  niszczą to, czego bronią jeszcze głosy 
większości wyborców w wolnych demo-
kratycznych krajach.

W  ten sposób realizuje się walka 
z  „tyranią” demokracji, „tyranią” dzie-
dzictwa kulturowego i  obyczajowego. 
Przeciwko tyranii, nawet jeśli jest ona 
wyimaginowana, łatwo oczywiście zna-
leźć bojowników. Zwłaszcza gdy ta „ty-
rania” w ogóle nie stosuje despotycznych 

tem, kiedy mnie już nie będzie. Liczę się 
tylko JA, mój punkt widzenia. I  sąd ma 
mi ten punkt widzenia zabezpieczyć. 
A kto się z nim nie zgadza – ten narusza 
FUNDAMENTALNE PRAWO JEDNOSTKI. 
Dziś taka coraz bardziej radykalnie ro-
zumiana ideologia „prawa jednostki” 
do destrukcji wszelkich zastanych więzi 
społecznych i kulturowych staje się nor-
mą, zasadą, na  straży której stają sądy. 

Góra: Zderzenie cywilizacji – proaborcyjni barbarzyńscy manifestanci naznaczeni zna-
kiem błyskawicy na tle gmachów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fot. Adam Wojnar
Dół: Obwieszony swastykami w latach 1930. słynny berliński hotel Adlon przy bulwa-
rze Unter den Linden systematycznie ulegał degradacji. Wcześniej była to ulubiona, 
tętniąca życiem przystań ludzi z wyższych sfer. Fot. Wikimedia
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z teorią o istnieniu 56 płci? No to jesteś 
prześladowcą płci, wszystko jedno któ-
rej. A  prześladowanie z  natury rzeczy 
jest złe. Jesteś OPRAWCĄ –  kategoria 
wzięta z  systematyki Holocaustu staje 
się wytrychem w  kampanii ideologicz-
nej, obrażając faktycznie miliony ofiar 
wielkiej zbrodni III Rzeszy.

To  właśnie jest istotą dzisiejszego 
kryzysu: po jednej stronie mamy obroń-
ców zdrowego rozsądku, wymiany 
racjonalnych argumentów, i  te  osoby 
są  niestety w  całkowitej defensywie. 
Po  drugiej stronie zaś coraz silniejsza 
ofensywa oparta na  lekceważeniu tak 
potrzeb wspólnoty, jak i rozumu. Wiado-
mo, że nasza natura nie jest doskonała, 
że występują w niej różne skażenia i nie 
zawsze działamy tylko w  oparciu o  ro-
zum. Czy jednak mamy budować naszą 
przyszłość – przeciw rozumowi, przeciw 
głosom przestrogi przed zniszczeniem 
tego, co  jest tylko w  imię projektu ide-
ologicznego słuszne?

Są  ugrupowania polityczne, a  na-
wet dobrze usytuowane już w  świecie 
akademickim instytucje i  „dyskursy”, 
które świadomie wspierają tę  ideolo-
giczną krucjatę, a  raczej: antykrucjatę 
–  bo  krzyż jest dla nich symbolem nie 
tyle chrześcijańskiej pokory, co  trady-
cji, którą chcą zniszczyć. Odwołują się 
więc już nie tylko do  emocji, ale na-
wet do  najniższych instynktów, jakie 
również drzemią w  człowieku. Pytanie 
zasadnicze dla naszej cywilizacji: czy 

jeszcze będzie? [Warto tu przytoczyć ak-
tualną definicję „człowieka rozumnego” 
prezentowaną przez Wikipedię: „gatu-
nek ssaka współtworzący z szympansa-
mi, gorylami oraz orangutanami rodzinę 
człowiekowatych” – przyp. red.].

Istnieją na świecie silne organizacje, 
np. Great Ape Project, które ostro walczą 
o przyznanie niektórych praw człowieka 
wielkim małpom. Prawa ludzkie prawa-
mi naczelnych – ale dlaczego właściwie 
poprzestać tylko na  tej grupie ssaków? 
Tak, takie pytania już padają na poważ-
nie. Dynamika emancypacji zdaje się nie 
mieć granic. To  oczywiście są  absurdy, 
których nie aprobuje olbrzymia więk-
szość, a więc to jest całkowicie przeciw-
ne demokracji, to jest działanie niszczące 
demokrację. Który współczesny, a raczej 
ponowoczesny postliberał jednak będzie 
się tym przejmował, jeśli zobaczy w tym 
doraźną korzyść polityczną?

T e absurdy są demolujące nie tyl-
ko demokrację, ale umysł czło-
wieka w  ogóle. Są  zaprzecze-

niem rozsądku i logiki.
A  przecież istotą dobrze funkcjonu-

jącej demokracji jest odwoływanie się 
w debacie do argumentów rozumowych. 
Obecnie jednak nie obowiązuje wymia-
na argumentów racjonalnych, wprost 
przeciwnie, chodzi o zniszczenie debaty 
racjonalnej. Dominuje odwoływanie się 
do emocji. Co prawda usiłuje się to skry-
wać, ale de facto w debatach publicznych 
pozostają gołe emocje. Nie godzisz się 

tyczną homoseksualiści mogą głosować 
tak samo jak każdy inny, podobnie jak 
tzw. trzecia, czwarta czy siedemnasta 
płeć. Nikt nie pozbawia przecież ludzi 
dorosłych praw wyborczych na  podsta-
wie ich takiej czy innej orientacji seksu-
alnej, na podstawie płci czy jakiegokol-
wiek innego tego typu kryterium. Tyle 
tylko, że nie mogą oni zdobyć większości 
w  demokratycznych wyborach dla ide-
ologii gender. Są –  jak na razie – dalecy 
od tego.

I  tu  właśnie wkracza, wspierana 
przez wielkie media i  sądy, ideologia 
totalnej emancypacji. Jej zwolennicy 
krzyczą: trzeba dalej wyzwalać! Już nie 
tylko tych, którzy nie mają głosu w wy-
borach, ale także tych, którzy tego gło-
su nigdy nie będą mieli, np. zwierzęta. 
Ruch wyzwolenia (nie mylić z ochroną) 
zwierząt właśnie nabiera rozpędu. Ni 
stąd, ni zowąd jakaś hałaśliwa partia 
argumentuje: co z tego, że wy reprezen-
tujecie większość ludzi, ale za nami jest 
większość mrówek, a  tych przecież jest 
dużo, dużo więcej. Nie piszę tego w celu 
wyszydzenia; przecież takie ruchy ekolo-
giczno-polityczne obserwujemy napraw-
dę, z  satysfakcją donoszą o  nich mass 
media. W  Hiszpanii np. rząd lewicowy, 
nie obecny, tylko jeszcze kilka kadencji 
temu, w 2008 r., ogłosił specjalne prawa 
dla naczelnych, a  więc ssaków dzielą-
cych się na małpiatki i małpy właściwe. 
Co prawda wg definicji ONZ tylko ludzie 
uznawani są za osoby, ale jak długo tak 

Dzisiejsi barbarzyńcy utracili zdolność odróżniania człowieka od małpy; litografia według wzoru A-G. Decampsa Fot. Polona
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powściągniemy te  instynkty, czy też 
damy im szansę zdominować nas? Jeśli 
to drugie, to wtedy żyć będziemy w nie-
ładzie, w chaosie, który nie tylko znisz-
czy tę czy inną wspólnotę narodową. Nie 
tylko świat polityki, w którym prawo łą-
czy się z odpowiedzialnością, a zobowią-
zanie z  racjonalnym argumentem, ale 
także zniszczy wspólnotę międzyludzką.

Platon w  dialogu „Polityk” zastana-
wia się nad tym, komu służą politycy. 
Otóż służą oni właścicielom ludzkie-
go stada. Politycy nie są  właścicielami 
tego „stada”, choć nieraz im się wyda-
je, że  tak jest. Ktoś inny jest właścicie-
lem polityków; ten, który dominuje nad 
nimi, przede wszystkim ten, który ma 
media w swoim ręku, zwłaszcza media 
społecznościowe, i  kontroluje np. euro-
parlamentarzystów albo parlamenta-
rzystów polskich w ich części opozycyj-
nej. Ja bym proponował, aby wesprzeć 
ruch emancypacji polityki spod wpływu 
tych, którzy uważają się za właścicieli 
ludzkiego stada i którzy nas mają za ta-
kie stado. Oczywiście to będzie trudne, 
bo  prawie nie mamy do  tego stosow-
nych narzędzi, a  postmodernistyczni 
postliberałowie je mają. Więc dopóki 
nie stworzymy narzędzi, które pozwo-
lą nam bronić rozumu, rozsądku, głosu 
większości i  prawdziwych zasad de-
mokratycznych, dopóty stać będziemy 
na pozycjach przegranych.

N o cóż, warto jednak dodać 
do  tej pobudki jedną, najważ-
niejszą może uwagę: nie jeste-

śmy stadem. Ale możemy nim być, jeśli 
zapomnimy o  naszej godności i  z  niej 
zrezygnujemy. Wtedy damy się zreduko-
wać do roli bydląt. Natomiast za właści-
cieli naszego stada uznamy ostatecznie 
właścicieli globalnych mediów –  tych 
dzisiejszych von Schroederów, Schach-
tów, Thyssenów (to  nazwiska nadaw-
ców listu w sprawie mianowania Hitle-
ra kanclerzem –  w  celu „emancypacji” 
oczywiście). Platon – i to pozwalam sobie 
przypomnieć w  ostatniej mojej książce 
„Między nieładem a niewolą” – ostrzega 
przed taką redukcją rodu ludzkiego i po-
daje zasadniczy test na ludzkość i prawo-
rządność, na dobrą politykę. To są słowa 
otwierające jego ostatni dialog, „Prawa”: 
„Bóg czy jakiś człowiek jest u was pra-
wodawcą?”

To  jest kluczowe zagadnienie: czy 
uznajemy ład obiektywny, ponad nami, 
i próbujemy go rozpoznać w naszych ser-
cach oraz umysłach? Czy przypominamy 
w  naszej demokratycznej wspólnocie, 
że tylko Bóg jest naszym „właścicielem” 
–  bo  Twórcą? Czy też pozwalamy się 
manipulować samozwańczym „właści-
cielom”, jakimś ludziom w togach lub za 
eleganckim biurkiem?

 

Prof. Andrzej Nowak dokonał résumé różnych szkół i kierunków po-
litycznego myślenia na przestrzeni dziejów. Niebywale logiczne wnio-
ski, jakie płyną z tej analizy, powinny być obowiązkową lekturą dla 
współczesnych polityków oraz dla każdego, kto chce zrozumieć, o co 
w naszym świecie chodzi. Z rozważań Autora wyłania się swoisty 
obraz równi pochyłej, po której coraz szybciej staczają się polityczne 
koncepcje. Rządzący perfidnie naginają idee do swoich partykular-

nych potrzeb, a filozofowie chętnie z nimi 
współpracują. Prof. Nowak piętnuje przy 
okazji tyleż arogancki, co ignorancki 
stosunek dawnych i dzisiejszych zachod-
nich myślicieli do Rzeczypospolitej, która 
wszak jeszcze krótko przed zaborami 
była drugim co wielkości krajem w Eu-
ropie. Szkodliwe skutki tej ignorancji 
odczuwamy do dziś – nie tylko w Polsce.

Niezbędnik dla polityków i tych, 
których oni bałamucą

384 str., format 16,5 x 23,50 cm 
oprawa twarda, 120 ilustracji Cena 69 zł

Cena 49 zł

Autorzy prezentowani w antologii zajmują się objaśnianiem świata, 
mechanizmów funkcjonowania władzy, gospodarki i mediów. Są 
to ludzie waleczni, broniący zdecydowanie i mądrze polskości oraz 
świata prawdziwych wartości przed ata-
kiem nihilizmu, kosmopolityzmu i ateizmu. 
Obca jest im poprawność polityczna, nie 
akceptują żadnych postprawd, zwalczają 
genderyzację edukacji i degradację nasze-
go życia do konsumpcji. Podpowiadają, 
co czynić, by zachować ojczystą kulturę 
i język. Chlubią się naszą rodzimą trady-
cją i historią, wyciągają z niej roztropne 
wnioski przydatne dziś.

Przestrogi przed zgubą Ojczyzny

416 str, format 16,5 x 23,5 cm 
oprawa twarda
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