
ROCZNIKI KULTUROZNAWCZE

Tom IV,   numer 1          –          2013

MARIUSZ W=GRZYN * 

POPLIBERALIZM – ZARYS ANALIZY KULTURY 

 Przedmiotem poniHszych analiz bPdzie nowy typ kultury, w której wol-

noVW jest najwyHszym, najwaHniejszym i ostatecznym celem Hycia jednostek 

i spoXeczeYstw. Temat artykuXu jest – jak to siP dziV mówi – kontrowersyjny. 

ZdajP sobie z tego sprawP. Dlatego zacznP od zastrzeHeY. Przedmiotem 

niniejszych badaY bPdzie popliberalizm, a wiPc nie liberalizm1 jako doktryna 

filozoficzna (liberalizm intelektualistów), lecz zbiorowy wymiar tego, co 

zostaXo nazwane „liberalizmem prymitywnym2” („liberalizm” mas). Analizie 

poddany wiPc bPdzie popliberalizm jako typ kultury masowej, a nie libe-

ralizm polityczny czy gospodarczy. Dlatego bPdP analizowaX nie doktryny 

filozofów, a istotne treVci wspóXczesnego, kulturowego obrazu bytu3 i wy-

nikajbcy z niego model postPpowania. Przedmiotem niniejszych badaY bP-

dzie wiPc nowy typ kultury (operacyjne unio4) charakterystyczny dla wspóX-
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1 O historii liberalizm jako doktryny filozoficznej: G.F. G a u s. Contemporary Theories of 

Liberalism. SAGE 2003; J. S z a c k i. Historii my5li socjologicznej. Warszawa: PWN 2002 

s. 144-152; G. G a u s, S.D. C o u r t l a n d. Liberalism. W: E.N. Z a l t a  (ed.). The Stanford 

Encyclopedia of Philosophy (Spring 2007 Edition). http://plato.stanford.edu/ archives/fall2007/ 

entries/ liberalism/ 
2 J a n  P a w e X  II. Pami>? i to@samo5?. Kraków: Wydawnictwo Znak 2005 s. 42. 
3 Chodzi o „byt” nie jako przedmiot metafizyki, lecz jako kulturowy fakt spoXeczny.  
4 PojPcie unio zostaXo teoretycznie zarysowane w: M. W P g r z y n. Polska w Unii Euro-

pejskiej, Unia Europejska w 5wiecie – analiza fundamentalna. W: Civitas. Studia z filozofii 

polityki nr 9: Europa. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN 2006 s. 140-161. Unio to 

kultura operacyjna spoXeczeYstwa. To funkcjonalne, nie muzealne elementy dziedzictwa kultury, 

które realnie Xbczb jednostki w grupy, grupy w spoXecznoVci i spoXecznoVci w dane spoXeczeY-

stwo. PojPcie to wyjaVniam w: M. W P g r z y n. Religia – to@samo5? – polityka: ekscepcjonalizm 

jako unio operacyjne Stanów Zjednoczonych Ameryki – casus polityki zagranicznej USA wobec 

5wiata islamu. W: A.M. S o l a r z, H. S c h r e i b e r  (red.). Religia w stosunkach mi>dzynaro-

dowych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2012 s. 119-122.  
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czesnych spo9ecze:stw Zachodu (USA, Kanada, UE) oraz jego spo9eczno-

-kulturowy background („teoretyczne” podstawy, uzasadnienia i supozycje). 

Dlatego w tekPcie przedstawiona bRdzie charakterystyka i analiza back-

groundu popliberalizmu (liberalizmu „ludowego”, popularnego), artyku9o-

wanego nie w elitarnym i technicznym jRzyku filozofii, ale w egalitarnym 

jRzyku codziennej komunikacji. AnalizowaU bRdR wiRc popliberalny back-

ground formu9owany na poziomie popkultury, na co dzie: funkcjonujVcy 

w PwiadomoPci spo9ecznej i kszta9tujVcy wspó9czesnV mentalnoPU w skali 

masowej. Dlatego nie bRdR siR bezpoPrednio odnosi9 do Xadnego z nurtów 

samego liberalizmu ani do Xadnego z nurtów jego krytyki. Nie liberalizm 

jako doktryna filozoficzna, artyku9owana w tekstach przez uczonych (libe-

ralna episteme), jest bowiem przedmiotem poniXszych analiz, lecz domi-

nujVcy wspó9czePnie typ kultury odzwierciedlany w spo9ecznej praxis: po-

glVdach, dzia9aniach i wierzeniach milionów ludzi (popliberalna doxa). Pop-

liberalna doxa wydaje siR mieU genezR w masowej multiplikacji, przez 

Prodki masowego przekazu, niektórych bardzo uproszczonych tez liberalnej 

episteme5. Dlatego moXna chyba powiedzieU, Xe w niniejszym tekPcie ana-

lizowane bRdV ostateczne, kulturowe konsekwencje liberalnej filozofii w po-

staci nowego typu ateistycznej (vel agnostycznej) kultury lub nawet religii 

i religijnoPci6, pojRtej jako unio operacyjna spo9ecze:stw Zachodu. Przed-

miotem poniXszych analizy bRdzie wiRc popliberalizm jako g9ówny nurt 

wspó9czesnej kultury masowej (popkultury) a takXe – w bardzo ograniczo-

nym, rozmiarami tekstu, zakresie – popliberalizm jako agnostyczna (vel 

ateistyczna) religia.  

 P l a n  a n a l i z  jest nastRpujVcy: po pierwsze, scharakteryzujR poplibera-

lizm, definiujVc jego trzy istotne aspekty: (1) aspekt idei, które propaguje 

(ideologia popliberalna), (2) dzia9a:, które promuje (moralnoPU i etyka 

popliberalna) i (3) wzorów postaw i zachowa:, które popliberalizm lansuje 

(aksjologia/pedagogika popliberalna). Po drugie, wskaXR, jak spo9eczne skut-

ki zasady permanentnej transgresji normy charakterystycznej dla poplibera-

lizmu sV kompensowane funkcjonalnie dziRki absurdalnej istocie ideologii 

popliberalizmu: konsekwentnej, programowej niekonsekwencji i paradoksal-

noPU popliberalnej doktryny i praktyki. Na koniec przedstawiR analizR 

popliberalnej koncepcji wolnoPci. 
 

5 Relacje liberalnej episteme filozofów do popliberalnej doxa mas, choU jest istotnym tema-

tem bada:, nie bRdzie jednak przedmiotem analizy w ramach niniejszego tekstu. 
6 PojRcie religijnoPci omawia m.in. W. Piwowarski (Religijno56 jako przedmiot bada9 socjo-

logicznych. „Roczniki Filozoficzne” 23:1975 z. 2 s. 135-146). 
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 Zanim przejd? do analiz, jeszcze jedna uwaga ontologiczna. Onto-
logicznie poj?cie popliberalizmu jest – oczywiMcie – konstrukcjO teoretycz-
nO, ale popliberalizm jako trend kulturowy nie jest konstrukcjO myMlowO, 
lecz realnym i dominujOcym prOdem wspóQczesnej kultury masowej7. Poni-
Sej poddam analizie sztandarowe przykQady popliberalizmu, szczególnie 
w jego manifestacjach etycznych, takich jak masowa propaganda aborcji 
i eutanazji oraz zalegalizowana w wielu paVstwach, i osiOgajOca w kulturze 
Zachodu status kulturowej normy, instytucja maQSeVstw jednopQciowych. 
Trzeba podkreMliW, Se te realne istniejOce manifestacje etyki popliberalnej 
ufundowane sO na popliberalnej ideologii. Dlatego tak samo jak realna jest 
moralnoMW i etyka popliberalna, tak teS realna jest ideologia i pedagogika 
popliberalna. Bez popliberalnej ideologii bowiem moralnoMW popliberalna 
nie jest moSliwa ani w swych praktycznych realizacjach (szczególnie pod 
postaciO paVstwowego lex) ani w teoretycznych czy kulturowych mani-
festacjach. Obie zaM wspierajO i promujO w kulturze popliberalnO pedago-
gik?. Popliberalizm jest wi?c dla spoQeczeVstw Zachodu (w USA, Kanadzie 
i wielu krajach Unii Europejskiej) nie konstruktem myMlowym, ale realnym 
faktem spoQecznym. 
 
  

CHARAKTERYSTYKA TRE]CI8 

POPLIBERALIZMU 

 

 Popliberalizm ma trzy aspekty: (1) aspekt idei, które propaguje (ideologia 
popliberalna), (2) dziaQaV, które promuje (moralnoMW i etyka popliberalna), 
i (3) postaw oraz wzorów zachowaV, które szerzy (aksjologia i pedagogika 
popliberalna). Te trzy komponenty popliberalizmu moSna ujOW krótko, ale 
dokQadnie nast?pujOco: 

◆ „MyMl?, co chc? – z supozycjO: i to jest rzetelne poznanie” (ideologia); 
◆ „Czyni?, co chc? – z supozycjO: i to jest dobre. Mog? wi?c wszystko” 

(moralnoMW i etyka); 
◆ „Mog? wszystko, wi?c jestem ponad dobrem i zQem, poniewaS stanowi? 

 

7 W dalszej cz?Mci tekstu zaprezentuj? szczególnie jaskrawe, empiryczne manifestacje pop-
liberalizmu w kulturze Zachodu. Tekst niniejszy nie jest jednak empirycznym studium pop-
liberalizmu, lecz wst?pnO próbO teoretycznej deskrypcji i eksplantacji tego fenomenu kultu-
rowego.  

8 Dla popliberalizmu charakterystyczna jest takSe metoda (inSynieria spoQeczna), co jedynie 
sygnalizuj?, problematyka ta wymaga bowiem osobnego opracowania. 
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o tym, co dobre i z<e – z supozycjB: nie tylko dla mnie9, lecz w ogóle” 

(aksjologia).  

 IDEOLOGIA
10

 POPLIBERALNA  wydaje siW byX rezultatem d<ugiego pro-

cesu (longue durée11) ideowo-historyczno-kulturowego12, którego skutkiem 

jest skrajny subiektywizm kultur (pojWtych jako unio operacyjne) spo<e-

cze\stw Zachodu. Subiektywizm ten manifestuje siW w negacji teoretycznej 

mo^liwo_ci przedmiotowego, obiektywnego poznania (szczególnie w dzie-

dzinie spraw ludzkich, tzw. humaniora), a tak^e w praktycznej afirmacji i spo-

<ecznej absolutyzacji subiektywnego, podmiotowego my_lenia. Popliberalna 

wolno_X my_lenia (resp. wolno_X my_li) jest wolno_ciB poznania „od” ograni-

cze\ (prawdy), jakie ludzkiemu poznaniu w procesie poznania narzuca przed-

miot poznania. Wolno_X my_li to dogmat popliberalizmu. My_lenie dla pop-

libera<ów nie ma bowiem ^adnych weryfikatorów vel falsyfikatorów. Dla 

my_lenia o przedmiocie wzorem i punktem odniesienia nie jest bowiem przed-

miot – jego struktura czy natura. Ideologia popliberalizmu uto^samia my_lenie 

z poznaniem, ale tak^e my_lenie z prawdB. Same pojWcia „prawdy”, „obiec-

tum” „natury” jako niesubiektywnej miary dla poznania ludzkiego podmiotu 

sta<y siW „opresywne” i „politycznie niepoprawne”. Dlatego wolno_X my_lenia 

o przedmiocie staje siW „wolno_ciB od” przedmiotu my_lenia. Fa<sz i prawda 

nie majB podstaw w bycie: transsubiektywnym ontologicznie oraz metodolo-

gicznie intersubiektywnie dostWpnym przedmiocie poznania. Transsubiektyw-

ny ontologicznie przedmiot (byt, natura) to, dla poplibera<ów, tylko ludzka 

kolektywna wola lub spo<eczna konwencja oraz zbiorowe wyobra^enie. 

Dlatego wspó<czesny poplibera<, konsument supermarketu religii i ideologii, 

jest twórcB nie tylko swojego _wiatopoglBdu, ale wrWcz „stwórcB” swojego 

wszech_wiata. Dlatego fa<sz i prawda sB równoprawne i nieodró^nialne. Wol-

no_X poznania od przedmiotu poznania skutkuje deformacjB wolno_ci dzia-
 

 9 Dobro jest zawsze dobrem dla kogo_ i to tak, ^e co_ dobre, np. dobry, syty obiad dla jednej 

osoby, np. atlety, jest z<y dla innej osoby, np. niemowlWcia. A r y s t o t e l e s. Etyka Nikoma-

chejska. II 6. 1106 a 28 – 1106 b 9. 
10 M. S e l i g e r. Ideology and Politics. London: Allen & Unwin 1976; T. E a g l e t o n. 

Ideology: An Introduction. London–New York: Verso 1991 s. 1-33; D. H a w k e s. Ideology. 

London–New York: Routledge 2003.  
11 F. B r a u d e l. On History. Chicago: The University of Chicago Press 1980 s. 25-54. 
12 „To kartezjanizm da< podstawy teoretyczne do oderwania prawdy od rzeczywisto_ci; filo-

zofia, zamiast wyja_niX rzeczywisto_X, sta<a siW tylko koherentnym systemem logicznym, a na-

stWpnie, z uwagi na przeorientowanie w czasach nowo^ytnych celu nauki z teoretycznego na 

utylitarny, przyjW<a rolW ‘s<u^ebnicy polityki’ i sta<a siW ideologiB]” (P. J a r o s z y \ s k i. Ideo-

logia. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. http://www.ptta.pl/pef/pdf/i/Ideologia.pdf); M.A. 

K r B p i e c. Realizm ludzkiego poznania. Lublin: RW KUL 1995. 
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5ania i staje si= >ród5em rozlicznych indywidualnych i spo5ecznych (kulturo-

wych, ekonomicznych, politycznych, a nawet militarnych) konsekwencji dok-

tryny popliberalnej13. 

 ETYKA POPLIBERALNA  to (1) eksces jako norma, (2) konsekwentna 

niekonsekwencja i (3) paradoksalnoTU. Dzia5anie dla poplibera5a nie ma Wad-

nych nieprzekraczalnych granic. Dla kultury popliberalnej charakterystyczny 

jest proces normalizacji ekscesu. Eksces w popliberalnej kulturze postrze-

gany jest jako propozycja (zmiany) normy. MoralnoTU (jakakolwiek), trady-

cja (czyjakolwiek) czy zasady (dowolne) nie wiYWY popliberalnego dzia5acza. 

JedynY sta5Y zasadY post=powania poplibera5a jest to, We nie ma Wadnych 

sta5ych regu5 post=powania (zasada permanentnej transgresji). KaWdy eksces 

normy – co do zasady – z góry jest spo5ecznie akceptowany. Paradoks etyki 

popliberalnej polega na tym, We eksces, który spowszednia5, staje si= normY 

(zwyczajem). Dlatego to, co kiedyT by5o ekscesem nie do pomyTlenia, dziT 

jest monotonnY praktykY mas. Eksces transformowa5 si= w spo5ecznY norm= 

i jednoczeTnie przesunY5 spo5ecznY norm=. Proces normalizacji ekscesu 

transformuje aksjologiczny, religijny, postchrzeTcija\ski rdze\ kultury i de-

formuje (vel reformuje, przekszta5ca) ramy spo5ecznego, normatywnego 

odniesienia. Dlatego to, co jest normY („normalne”) dziT, jeszcze wczoraj 

by5o „nienormalne”. Po akceptacji w kulturze jako normy aborcji, homo-

seksualizmu i eutanazji do transgresji w kolejce ustawi5y si= pedofilia, zoo-

filia i inne dziT penalizowane czyny ludzkie. Intymne sprawy jednostek sY 

przedmiotem publicznego dyskursu na forum republiki – sta5y si= res 

publicae. Seks i jego róWnorodne formy sta5y si= politykY. Wydaje si=, We 

wkrótce politykY stanie si= nekrofilia, tak jak juW to si= dzieje – casus 

holenderskiej sceny politycznej – z pedofiliY
14.  

 

13 „JeWeli wolnoTU przestaje byU zwiYzana z prawdY, a uzaleWnia prawd= od siebie, tworzy 

logiczne przes5anki, które majY szkodliwe konsekwencje moralne. Ich rozmiary sY czasem nie-

obliczalne. W tym przypadku naduWycie wolnoTci wywo5uje reakcj=, która przyjmuje postaU 

takiego czy innego systemu totalitarnego. Jest to jedna z form zniszczenia wolnoTci, której skut-

ków doTwiadczyliTmy w wieku XX i nie tylko” (J a n  P a w e 5  II. Pami-. i to1samo2.. Kraków: 

Wydawnictwo Znak 2005 s. 51). 
14 Partia DobroczynnoTU, WolnoTU i RóWnorodnoTU (Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit – 

NVD), znana takWe pod angielskY nazwY Charity, Freedom and Diversity Party, zosta5a oficjalnie 

zarejestrowana 31 maja 2006 r. „Dutch pedophiles are launching a political party to push for a cut 

in the legal age for sexual relations to 12 from 16 and the legalization of child pornography and 

sex with animals, sparking widespread outrage. The party wants to cut the legal age for sexual 

relations to 12 and eventually scrap the limit altogether. The NVD party wants private possession 

of child pornography to be allowed although it supports the ban on the trade of such materials, 

and supports the broadcasting of pornography on daytime television, with only violent porno-
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 Zasada permanentnej transgresji skutkuje dewiacj@ „problemu libera-

lizmu”15, o który „sLusznie moMna siN pytaO, czy to nie jest równieM inna 

postaO totalitaryzmu, ukryta pod pozorami demokracji”16. Dlatego poplibera-

lizm wydaje siN wspóLczeSnie ideologi@ misyjn@ ekspansywnego marginesu 

kulturowego, który postulat tolerancji transformuje w praktykN spoLecznej 

promocji i nobilitacji kultury marginesu. Margines promowany (afirmacyjnie 

tolerowany) staje siN wieloSci@ mniejszoSci, która zaczyna dyktowaO normN 

kulturow@ wiNkszoSci. WiNkszoSci spychanej przez publiczn@ promocjN 

mniejszoSci na ledwo tolerowany margines17.  

 Granica wstydu wczorajszej „normalnoSO” zostaLa dawno przekroczona. 

Kulturowej delegitymizacji wczorajszej „normalnoSci” dokonaLa masowa 

propaganda „moralnego permisywizmu, rozwodów, wolnej miLoSci, przery-

wania ci@My, antykoncepcji, walki z Myciem na etapie poczNcia, a takMe na 

etapie schyLku Mycia18”. Przed nami inne, dziS jeszcze – wydawaLoby siN – 

nieprzekraczalne granice, których przekroczenie jest jednak zarówno prak-

tycznie pewne, jak i teoretycznie – w ramach popliberalnego paradygmatu 

kultury – nieuniknione. Popliberalizm jest bowiem naczeln@ zasad@ organi-

zacji (kultur@) globalnie dominuj@cego (ekonomicznie, militarnie i politycz-

nie) typu spoLecze\stwa. Jest kultur@, której arche
19 jest zasada permanentnej 

transgresji (progresu) normy spoLecznej. Norma popliberalna jest, by tak 

rzec, „nienormatywna”. Dlatego kultura popliberalna jest postulatywnie 

aksjologicznie uniwersalnie inkluzyjna. Jej celem jest bowiem ekskludowaO 

ekskluzjN (wykluczyO wykluczenie) i zrównaO (znieSO) aksjologiczne róMnice 

(miNdzy dobrem i zLem, jakkolwiek pojNtym). Cel ten jest jednak teoretycz-

 

graphy limited to the late evening. The party advocates that toddlers should be given sex edu-

cation and youths aged 16 and up should be allowed to appear in pornographic films and pro-

stitute themselves. In addition, sex with animals should be allowed although abuse of animals 

should remain illegal, everyone should be allowed to go naked in public, all soft and hard drugs 

should be legalized, and there should be free train travel for all” (Reuters, May 30, 2006). Pro-

gram „partii”: http://www.pnvd.nl/DE_Prog_Mai_2006.html 
15 J a n  P a w e L  II. Pami-. i to0samo1. s. 50. 
16 TamMe s. 55. 
17 „Prokuratorzy powinni wL@czyO siN do walki z wszelkimi przejawami nacjonalizmu, homo-

fobii, dyskryminacji, równieM wobec mniejszoSci seksualnych. To fragment zarz@dzenia, jakie 

zastNpca prokuratora generalnego przesLaL swoim podwLadnym” (T. P i e t r y g a w „Rzecz-

pospolita” z 12 czerwca 2012. http://www.rp.pl/artykul/757643,890840-Prokuratorzy-powinni- 

walczyc-z-wszelkimi-przejawami-nacjonalizmu-homofobii-dyskryminacji.html). 
18 J a n  P a w e L  II. Pami-. i to0samo1. s. 55. 
19 Arche gr. !"#$. W: Perseus 4.0 (Perseus Hopper). http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ 

morph?l=a%29rxh\&la=greek&prior=f#Perseus:text:1999.04.0057:entry=a%29rxh/-contents  
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nie absurdalny (sprzeczny sam w sobie), a praktycznie nieosiKgalny. KaNda 

kultura bowiem musi mieO jakieQ normatywne granice. Bez granicy nie ma 

bowiem toNsamoQci. Ograniczenie bowiem konieczne jest dla okreQlonoQci. 

OkreQliO (zdefiniowaO coQ) to znaczy ograniczyO20. Bez normatywnych 

ograniczeV nie jest moNliwa konstrukcja indywidualnej i zbiorowej toN-

samoQci21. Bez toNsamoQci nie moNna istnieO. Aby byO, trzeba byO czymQ. 

Dlatego uniwersalnie inkluzyjna kultura nie ma – i mieO nie moNe – rela-

tywnie trwaYej toNsamoQci. A uniwersalnie inkluzyjna aksjologicznie kultura 

nie tylko nie moNe realnie istnieO, ale – w swej istocie – nie moNe byO nawet 

niesprzecznie pomyQlana. 

 PraktycznK inkarnacjK teoretycznych zasad kultury jest porzKdek spoYeczny. 

Gdyby kultura popliberalna miaYa byO uniwersalnie inkluzyjna, to musiaYaby – 

na mocy swych wYasnych postulatów – zawieraO takNe caYy antyliberalny po-

rzKdek spoYeczny, np. inkludowaO doktryn\ i praktyk\ faszystów, antysemitów, 

terrorystów, fundamentalistów religijnych i tzw. homofonów, a takNe wszyst-

kie inne moNliwe niepoprawne politycznie personifikacje „obcego” i „wroga” 

popliberalnej kultury. Jest to praktycznie i teoretycznie niemoNliwe. Kultura 

uniwersalnie inkluzyjna musiaYaby bowiem inkludowaO swoje wYasne przeci-

wieVstwo. Kultura taka byYaby kulturK autoanihilacji – teoretycznie i praktycz-

nie musiaYaby akceptowaO swoje wYasne unicestwienie.  

 Praxis popliberalna ujawnia takNe liczne manifestacje totalitarnych i eks-

kluzywnych spoYecznie skutków postulatywnie uniwersalnie inkluzyjnej kul-

tury popliberalnej. Post\p transgresji normy transformuje bowiem zaYoNenia 

utopii popliberalnej w rzeczywistoQO quasi-totalitarnK22. Dlatego konsek-

wentna akceptacja zasady uniwersalnej inkluzji to postulat zgody na samo-

bójstwo europejskiej kultury i zmierzch cywilizacji Zachodu. 
 

20 Etymologia „definicji” pochodzi bowiem od Yac. definitivus ‘okreQlajKcy; wyjaQniajKcy’ 

z Yac. definire ‘ograniczaO; wyznaczaO; wyjaQniaO, okreQlaO’. Przy tym finire to ‘ograniczyO; 

koVczyO’, z Yac. finis ‘granica; kres; koniec; cel’. W. K o p a l i V s k i. S.ownik wyrazów obcych 

i zwrotów obcoj:zycznych, pierwsze wydanie w Internecie. De Agostini Polska, Sp. z o.o., Warszawa. 

http://www.slownik-online.pl/ kopalinski/753DD9910BD6A51A412565B7003CA3C2.php 
21 Z zasady uniwersalnej inkluzyjnoQci pYynK teoretyczne i praktyczne trudnoQci z utrzy-

maniem toNsamoQci i samego istnienia popliberalnych spoYeczeVstw wielokulturowych, np. USA 

czy Kanady. 
22 „S\dziowe z Europejskiego TrybunaYu Praw CzYowieka uznali, Ne wsadzanie do wi\zienia 

za krytyk\ homoseksualizmu nie jest naruszeniem prawa o wolnoQci wypowiedzi, gwaranto-

wanego przez EuropejskK Konwencj\ Praw CzYowieka. Kary wi\zienia w zawieszeniu czekajK 

czterech Szwedów, którzy publicznie skrytykowali homoseksualizm” (Fronda.pl, Portal po-

Qwi\cony, Do wi\zienia za krytyk\ homoseksualizmu. http://www.fronda.pl/news/czytaj/ tytul/ 

do_wiezienia_za_krytyke_homoseksualizmu_19241 (21 lutego 2012). 
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 Czy jednak popliberalizm nie zna @adnych wyjDtków, skrupuJów czy 
ograniczeL od wy@ej zarysowanych dogmatów popliberalizmu? (Jest to pyta-
nie o to, czy popliberalizm jest fundamentalizmem.) Pytanie to ujawnia kon-
sekwentnD, programowD niekonsekwencjU i paradoksalnoVW popliberalnej 
doktryny. SD to istotne atrybuty popliberalizmu, dziUki którym postulatywnie 
uniwersalnie inkluzyjne spoJeczeLstwa popliberalne, pomimo autodestruk-
cyjnych mechanizmów (arche permanentnej transgresji), jednak ciDgle ist-
niejD i funkcjonujD.  
 KONSEKWENTNA NIEKONSEKWENCJA IDEOLOGII : „MyVlU, co chcU”, 
o ile moje myVli nie majD supozycji „niepoprawnych politycznie”, np. reli-
gijnych, patriotycznych czy moralnych. “MyVlU, wiUc co chcU, o ile to, co 
chcU, aprobuje polityczna poprawnoVW. MyVlU, co chcU, ale nie wszystko 
mogU myVleW”, albowiem polityczna poprawnoVW, jako kulturowa cenzura, 
wyznacza granicU akceptowanych publicznie idei. „MyVlU wiUc, co chcU”, 
o ile moje myVli afirmujD popliberalny paradygmat kultury. 
 KONSEKWENTNA NIEKONSEKWENCJA ETYKI ,  AKSJOLOGII  I  PEDA-
GOGIKI  POPLIBERALNEJ : „CzyniU, co chcU, ale nie wszystko mogU 
chcieW”, albowiem polityczna poprawnoVW – jako kulturowa cenzura – 
wyznacza granicU akceptowanych publicznie dziaJaL. „CzyniU wiUc nie to, 
co chcU, lecz to, co spoJecznie mogU, czyli to, na co pozwala mi kultura, w 
której @yjU. Nie czyniU wiUc tego, co chcU, lecz to, co czyniW wypada. MyVlU 
wiUc i czyniU, co chcU, o ile moje myVli i czyny afirmujD popliberalny para-
dygmat kultury. Praktyczna granica wolnoVci to granica popliberalnej 
doktryny. Jestem wiUc wolny, o ile jestem liberaJem (a jeVli nie jestem pop-
liberaJem, to o ile bUdU popliberaJem). 
 PARADOKSALNOde DOKTRYNY I  PRAKTYKI POPLIBERALNEJ: Wol-
noVW w popliberalizmie to wolnoVW negatywna (np. od przemocy fizycznej) 
pozytywnie limitowana zmiennymi w czasie wymogami tzw. poprawnoVci 
politycznej. SpoJecznie to „wolnoVW od” normatywnych wymogów kolek-
tywnych jednostek spoJecznych: rodziny, narodu, paLstwa, KoVcioJa, ale 
tak@e „wolnoVW do” normatywnych wymogów kultury popliberalnej: tolerancji 
(normalizacji ekscesu) oraz pseudo-indywidualistycznego, antyspoJecznego 
kosmopolityzmu. WolnoVW popliberalna nie jest wiUc wolnoVciD od presji 
kolektywu i kontroli spoJecznej. WolnoVW popliberalna to jednak wolnoVW 
aspoJeczna, wyzwalajDca od relacji ze wspólnotD bliskD i realnD do wspól-
noty odlegJej i urojonej; „od” rzeczywistych ludzi, ale „do” postulowanej 
ludzkoVci. WolnoVW popliberalna jest antyspoJeczna, postulatywnie anihiluje 
wszelkie miUdzyludzkie relacje spoJeczne. RelacjD bowiem jest wiUziD, która 
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zniewala (wi<=e) ludzi. Relacje s< fundamentem konkretnych powinnoNci 
(np. bycie mP=em i ojcem niesie z sob< prawa, ale i obowi<zki). Dlatego 
relacje – w mniemaniu popliberaTów – niszcz< wolnoNV. Kultura jest po-
rz<dkiem spoTecznych relacji miPdzyludzkich. Dlatego popliberalizm, dekla-
ratywnie wyzwalaj<c ludzi od opresji relacji spoTecznych, realnie niszczy 
kultury i spoTeczeXstwa Zachodu. Dlatego popliberalne pojPcie wolnoNci jest 
oksymoroniczne. Popliberalna „wolnoNV” to niemetaforyczna, a pojPciowa 
antylogia (contradictio in adiecto); to teoretyczny absurd, a praktycznie 
geneza ziemskiego pandemonium. Konsekwencj< konsekwentnej implemen-
tacji popliberalnej „wolnoNci” spoTeczeXstwom byTaby bowiem caTkowita de-
strukcja kultury oraz caTkowita anarchia spoTeczna, polityczna i eko-
nomiczna. 
 PARADOKS SAMOODNIESIENIA (POSTULOWANEJ)  REGU_Y UNIWER-
SALNEJ: Popliberalizm jest doktryn< uniwersalnej inkluzji. Doktryn<, wedle 
której ludzka wolnoNV nie ma, i mieV nie powinna, =adnych ograniczeX spo-
Tecznych, szczególnie w postaci norm religijnych lub moralnych. Jedyna 
uniwersalna reguTa postPpowania proklamuje, =e nie istniej< =adne uniwer-
salne reguTy ludzkiego postPpowania23. ReguTa uniwersalna delegitymizuj<ca 
(ekskluduj<ca) reguTy uniwersalne znosi sama siebie. Jest bowiem wewnPtrz-
nie sprzeczna. Stwierdza to, czemu przeczy, i przeczy temu, co stwierdza. 
Popliberalna doktryna uniwersalnej spoTecznej inkluzji (totalnej antyeks-
kluzji) jest wiPc absurdalna. 
 ANALIZA POPLIBERALNEJ KONCEPCJI  WOLNOdCI: WolnoNV to na-
czelna zasada (arche) kultury i organizacji (spoTecznej, ekonomicznej i poli-
tycznej) spoTeczeXstw popliberalnych24. WolnoNV jest najwy=sz< zasad< 
ksztaTtuj<c< =ycie ludzkie indywidualne i zbiorowe, prywatne i publiczne. 
Popliberalne pojPcie wolnoNci jest holistyczne, niejako totalitarne, postula-
tywnie obejmuje bowiem wszystkie dziedziny kultury25: speculabile (pozna-

 

23 Polityczna poprawnoNV bowiem jest norm< dowoln<, pTynn<, niejako nomadyczn< – zmien-
n< w treNci i zakresie obowi<zywania oraz stosowan< ad hoc.  

24 „This might be called the Fundamental Liberal Principle: freedom is normatively basic, 
and so the onus of justification is on those who would limit freedom, especially through coercive 
means. It follows from this that political authority and law must be justified, as they limit the 
liberty of citizens. Consequently, a central question of liberal political theory is whether political 
authority can be justified, and if so, how” (G a u s, C o u r t l a n d. Liberalism). 

25 Klasyczn< teoriP trzech dziedzin ludzkiego poznania: speculabile – agibile – factibile, 
tworz<cych podstawy ludzkiej kultury, prezentuje M.A. Kr<piec (Metafizyka, Lublin: TN KUL  
1978 s. 41-49). 
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nie, teori7, ideologi7 popliberaln>), agibile (dziaBanie, praxis, etyk7 i aksjo-

logi7), i factibile26 (wytwarzanie).  

 Realnie jednak popliberalne poj7cie wolnoLci liberalizuje wszystkie dzie-

dziny kultury, lecz nie wszystkie w jednakowym stopniu. Sfera factibile 

minimalizuje bowiem roszczenia liberalistyczne popliberalnej kultury. 

W sferze factibile wolnoLP nie aspiruje do wyzwolenia np. ekonomii czy 

specjalnoLci inQynierskich od przedmiotowych ograniczeS np. matematyki. 

I to minimalizowanie totalitarnych, holistycznych aspiracji popliberalnej 

wolnoLci nie jest ani przypadkowe, ani nie pozostaje bez teoretycznych 

i praktycznych konsekwencji. Sfera factibile jest bowiem pi7t> Achillesow> 

popliberalizmu. Factibile jest sfer> kultury, która ujawnia fundamentalne 

teoretyczne bB7dy i praktyczne wady popliberalizmu. Dlatego sfera factibile 

jest gBównym polem implementacji zasady konsekwentnej niekonsekwencji 

w aplikowaniu popliberalnych dogmatów. W edukacji bowiem poplibera-

Bowie postuluj> wolnoLP i równoLP uczniów i nauczycieli w aspekcie nau-

czania i wychowania. Postulat popliberalnej wolnoLci nie obejmuje jednak 

swym zakresem instytucji ufundowanych na prawie wBasnoLci (firm, przed-

si7biorstw, korporacji). WBasnoLP to sfera, gdzie wolnoLP pracowników 

i wolnoLP wBaLcicieli róQni si7 zasadniczo. RóQnica w wolnoLci „do-i-od 

wBasnoLci” nie jest kulturowo – w ramach paradygmatu popliberalnego – 

kontestowana. Podobnie dyscyplina w procesie edukacji jest przejawem 

„faszyzacji” wychowania, ale na gruncie wBasnoLci jest spoBecznie akcepto-

wana, propagowana, wymagana i egzekwowana.  

 Popliberalizm wolnoLP umieLciB na sztandarze. Ale popliberalna kon-

cepcja wolnoLci jest nierealistyczna etycznie27. Zdaje si7 bardziej opisywaP 

wolnoLP anioBa niQ decyzj7 czBowieka28. Popliberalna wolnoLP nie ma wiele 

wspólnego z ludzk> decyzj>. Ludzka, realna wolnoLP konkretyzuje si7 
 

26 Popliberalne poj7cie wolnoLci jest aplikowane gBównie do tego, co marksiLci nazywali kie-

dyL nadbudow>. PopliberaBowie zdaj> si7 bowiem dobrze pami7taP, Qe aplikowanie niedorzecz-

nych ideologii do tzw. bazy koSczy si7 zaBamaniem ideologicznej nadbudowy. 
27 „Specyficzne pojmowanie wolnoLci, które szeroko rozpowszechnia si7 dziL w opinii pub-

licznej, odsuwa uwag7 czBowieka od odpowiedzialnoLci etycznej. To, na czym dziL koncentruje 

si7 uwaga, to sama wolnoLP. Mówi si7: waQne jest, aQeby byP wolnym i wykorzystaP t7 wolnoLP 

w sposób niczym nieskr7powany, wyB>cznie wedBug wBasnych os>dów, które w rzeczywistoLci s> 

tylko zachciankami. To jasne: jest to forma liberalizmu prymitywnego. Jego wpByw tak czy owak 

jest niszcz>cy” (J a n  P a w e B  II, Pami12 i to4samo52 s. 42). 
28 Ojcowie liberalizmu wierzyli, Qe naturalnym stanem ludzi jest „a State of perfect Freedom 

to order their Actions … as they think fit … without asking leave, or depending on the Will of 

any other Man” (J. L o c k e. The Second Treatise of Government in Two Treatises of Government. 

Ed. P. Laslett. Cambridge: Cambridge University Press 1960 s. 287). 
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w decyzji jako – mówiBc jCzykiem liberaGów – „wolnoJK pozytywna” – 

„wolnoJK do”. Ludzka decyzja to wybór celu i Jrodków prowadzBcych do 

jego realizacji. „WolnoJK negatywna” – „wolnoJK od” (przemocy, opresji) to 

tylko konieczny, ale idealny warunek ludzkiej autonomii. CzGowiek jako byt 

przygodny, nigdy nie jest wolny od ograniczeY. Ograniczenie to conditio 

sine qua non bytu. OkreJlonoJK to warunek istnienia. Ale przede wszystkim 

ograniczenie to la condition humaine. CzGowiek jest bowiem fundamentalnie 

zale[ny zarówno od „obiectum” przyrodniczego kosmoglobu, jak i od „sub-

iectum” ludzkiej socjosfery29. 

  Popliberalizm pojmuje wolnoJK wyGBcznie jako wolnoJK negatywnB: 

„wolnoJK od” – od przemocy, od ograniczeY. Pomija teoretycznB i prak-

tycznB doniosGoJK wolnoJci „do”30. „WolnoJK do” wymaga ograniczenia „do” 

tego lub owego. Sama natura dziaGania ogranicza dziaGanie: wybór celu, 

skierowanie dziaGania w pewnym kierunku, ogranicza dziaGanie. Cel (jego 

natura) wyznacza bowiem mo[liwe Jrodki do jego osiBgniCcia. Samo dzia-

Ganie zaJ zawsze jest zdeterminowane. Po ustaniu przymusu (zaistnieniu 

wolnoJci negatywnej) nie ma bowiem pró[ni. Po wyzwoleniu z koniecznoJci 

niewoli wolnoJK zawsze wypeGnia czyn (jakieJ dziaGanie lub niedziaGanie). 

Niewolnicy marzB o wolnoJci od opresji przemocy (wolnoJK w niewoli). 

Wolni zaJ zawsze sB wolni wolnoJciB „do”. WolnoJK wolnych jest „do” 

czegoJ, co wolnoJK wypeGnia. WolnoJK wolnych realizuje siC bowiem 

poprzez wybór celu dziaGania i realizacjC sekwencji dostCpnych Jrodków 

prowadzBcych do jego osiBgniCcia. 

 WolnoJK dziaGania to w rzeczywistoJci swoboda wyboru celu dziaGania 

i dysponowanie Jrodkami prowadzBcymi do jego osiBgniCcia. Postulowana 

popliberalna wolnoJK absolutna to caGkowita dowolnoJK (niezdetermino-

wanie) celu i dowolnoJK Jrodków dziaGania. Cel dziaGania jednak nie mo[e 

byK absolutnie dowolny, po pierwsze bowiem musi byK zdeterminowany, 

okreJlony, po drugie zaJ wybór celu zawsze jest ograniczony: przez kultu-

rowy i indywidualny obraz rzeczywistoJci oraz przez indywidualne charak-

terologiczne dyspozycje, np. maGodusznoJK. DowolnoJK Jrodków dziaGania 

jest ograniczona z racji kulturowego i indywidualnego obrazu rzeczywistoJci 

 

29 O pojCciach kosmoglobu i socjosfery zob. M. W C g r z y n. Unia Europejska jako globalny 

gracz. Szanse i zagro;enia dla Polski. W: J.M. F i s z e r  (red.). Polska w Unii Europejskiej. 

Aspekty polityczne, mi@dzynarodowe, spoAeczno-gospodarcze i wojskowe. Warszawa: Instytut 

Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk  2009 s. 217-265.  
30 I. B e r l i n. ‘Two Concepts of Liberty’ in his Four Essays on Liberty. Oxford: Oxford Uni-

versity Press 1969 s. 118-172. 
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oraz przez indywidualne charakterologiczne dyspozycje, np. skEpstwo i 

przez ograniczonoFG materialnych zasobów stojEcych do dyspozycji 

dziaKacza. JeMeli wiNc przez wolnoFG absolutnE rozumiemy caKkowitE 

dowolnoFG (niezdeterminowanie) celu i dowolnoFG Frodków dziaKania, to tak 

pojNta wolnoFG absolutna jest dla czKowieka praktycznie nieosiEgalna i teo-

retycznie niemoMliwa. 

 Popliberalna koncepcja wolnoFci jest takMe nierealistyczna prakseo-

logicznie. Popliberalizm ufundowany na zasadzie transgresji normy (norma-

lizacji ekscesu) nie tylko bowiem nie uznaje obowiEzywania powinnoFci 

moralnej, ale wydaje siN takMe negowaG istnienie powinnoFci prakseo-

logicznej, instrumentalnej. „Wszystko mogN”, mogN wiNc jechaG z GdaVska 

do Torunia przez Zakopane. JeMeli jednak chcN celu, np. zdEMyG na kon-

ferencjN, to powinienem chcieG Frodków prowadzEcych do celu. Wtedy 

jednak nie czyniN tego, czego chcN, ale to, co muszN, aby cel osiEgnEG. 

Popliberalizm popadKby w sprzecznoFG z wKasnymi zaKoMeniami i postula-

tami (autoherezjN), gdyby przyjEK, Me cel dziaKania i struktura rzeczywistoFci 

wyznaczajE powinnoFG ludzkiemu dziaKaniu. PowinnoFG – nawet prakseo-

logiczna – jest bowiem ograniczeniem postulowanej niczym nieograniczonej 

swobody dziaKania. PowinnoFG, nie tylko moralna, ale takMe prakseologiczna, 

podwaMa dogmat (etyczny ideaK, spoKeczny oraz polityczny cel) poplibera-

lizmu – promocjN absolutnej, niczym nieograniczonej wolnoFci jednostki. 

Dlatego naleMy stwierdziG, Me popliberalne pojNcie wolnoFci jest para-

doksalne. Prowadzi bowiem do teoretycznych wniosków i spoKecznych, 

praktycznych skutków sprzecznych z sobE i z przyjNtymi zaKoMeniami. 

Dzieje siN tak dlatego, Me popliberalne pojNcie wolnoFci jest wewnNtrznie 

sprzeczne, niedorzeczne oraz oczywiFcie faKszywe
31. 

 

  

PODSUMOWANIE 

 

 Popliberalizm to zespóK arbitralnych i logicznie sprzecznych przekonaV, 

których indywidualna afirmacja nie jest aktem poznania i racjonalnej de-

cyzji, lecz aktem irracjonalnej wiary, opierajEcym siN na spoKecznej presji 

pKynEcej z kulturowej „oczywistoFci” oraz spoKecznej, konformistycznej 

autolegitymizacji popliberalizmu jako kultury wspóKczeFnie hegemonistycz-

 

31 Logiczny status popliberalnego pojNcia wolnoFci – niestety – raczej zwiNksza niM zmniejsza 

jego propagandowE noFnoFG, spoKecznE atrakcyjnoFG i kulturowy wpKyw. 
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nej. Popliberalizm jest ideologiF absolutyzujFcF (tj. deifikujFcF) niektóre 
elementy doczesnoOci: wolnoOR (pozytywnie limitowanF cenzurF popraw-
noOci politycznej) i indywidualnoOR (odrTbnoOR) poszczególnych jednostek 
oraz czas, a w zasadzie jego spoWecznie stymulowanF cyklicznoOR jako tzw. 
„nowoOR” lub „modT”. Dlatego mo[na mówiR o popliberalizmie jako Owiec-
kiej religii. Jest to jednak religia subiektywnego irracjonalizmu. GWówna 
narracja popliberalnej religii bowiem – transgresyjny, normalizujFcy wszelki 
eksces, uniwersalnie inkluzyjny logos – jest zasadniczo arbitralna, nie-
dorzeczna, paradoksalna i absurdalna. AlogicznoOR i arbitralnoOR logosu 
popliberalnej religii wolnoOci uniemo[liwia – z jednej strony – wykrysta-
lizowanie siT dogmatyki popliberalnej, a z drugiej strony wyklucza racjo-
nalnF dyskusjT z wyznawcami tej nowej globalnej i Owieckiej (ateistycznej 
vel agnostycznej) religii32. (Warunkiem minimalnym racjonalnoOci jest bo-
wiem poszanowanie przez dyskutantów w rozmowie podstawowych praw 
logiki klasycznej).   
 Popliberalizm skWada siT z komponentu transgresywnego (etyka poplibe-
ralna) i mesjanistyczno-ekstatycznego (aksjologia/pedagogika popliberalna): 
„CzyniT, co chcT – z supozycjF: i to jest dobre. I mogT wszystko, jestem 
bowiem ponad dobrem i zWem”. Religie ekskluzywne etycznie stawiajF 
wymagania i normami okreOlajF granice ludzkiego dziaWania. Popliberalizm 
jest moralnie uniwersalnie inkluzyjny. JedynF reguWF ograniczajFcF normT 
spoWecznF jest polityczna poprawnoOR. Transgresywnie pojTty postulat wol-
noOci umo[liwia bowiem dowolne (ad hoc) ksztaWtowanie – np. za pomocF 
kampanii medialnych – treOci i zakresu „norm” poprawnoOci politycznej. 
Dlatego polityczna poprawnoOR jest „normF nomadycznF”, mobilnF, czyli… 
modF. 
 
 

KIERUNKI DALSZYCH BADAf 
 
 Popliberalizm jest obecnie dominujFcF subkulturF zunifikowanych globa-
lizacjF spoWeczegstw Zachodu. Jest istotnF treOciF ich spoWecznej „wiTzi” 
(unio33). Przy tym unio popliberalna jest poligenetyczna (atomizujFca i ani-
 

32 „Liberalism is understood as the immanent salvation of man and the society” (E. V o e g e -
l i n. The New Science of Politics. W: The Collected Works. Vol. 5. Columbia–London: University 
of Missouri Press  2000 s. 230). 

33 Zarys teorii unio i poli jako podstawowych i analogicznych aspektów caWoOci spoWecznych 
(zbiorowych jednostek spoWecznych) zob. W T g r z y n. Polska w Unii Europejskiej s. 145-150.  
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hilizuj6ca ca9o;ci spo9eczne). Unio bowiem to jest to, co wspólne uczest-

nikom spo9ecznych ca9o;ci. W popliberalizmie jednak to, co wspólne – 

np. skrajny indywidualizm wynikaj6cy z postulatu absolutnej wolno;ci – jest 

tym, co dzieli, atomizuje i niszczy ca9o;ci spo9eczne (grupy, rodziny, spo-

9eczePstwa). Dlatego pierwszym kierunkiem dalszych badaP powinno byR 

rozwaSenie socjologicznych skutków kultury i kultu popliberalnej wolno;ci 

dla struktury i dynamiki spo9eczePstw. Popliberalizm wydaje siU bowiem 

doktryn6 i praktyk6 spo9ecznie g9Uboko dysfunkcyjn6 i w konsekwencji 

antyspo9eczn6. Antyspo9eczne skutki popliberalizmu wyraWnie dzi; widaR we 

wskaWnikach demograficznych krajów Europy. 

 BadaP wymagaj6 takSe mechanizmy transformacji normy kulturowej i spo-

soby aplikacji spo9eczePstwom „norm” politycznej poprawno;ci oraz rytua9y 

popliberalnej religii, w tym celebracje „;wi6t” popliberalnych, np. love pa-

rade. Interdyscyplinarnego opracowania wymagaj6 takSe ideologie poszcze-

gólnych denominacji religii popliberalizmu, np. w postaci fallicznych i wa-

ginalnych kultów charakterystycznych dla ruchów mniejszo;ci seksualnych 

oraz spo9eczne, ekonomiczne i polityczne oraz cywilizacyjno-kulturowe 

skutki ich propagowania. 

 Popliberalizm jest dzi; g9ównym Wród9em wewnUtrznej anarchii spo9ecz-

nej i chaosu miUdzynarodowego. Wolno;R popliberalna jako naczelna zasada 

(arche) kultury prowadzi do atrofii wewnUtrznego 9adu spo9eczePstw. Pozory 

wewnUtrznego 9adu w spo9eczePstwach popliberalnych utrzymuje jedynie 

ma9e zawansowanie procesu „reformacji popliberalnej”, która polega na – 

zwi6zanej z rozwojem nowych technologii komunikacji elektronicznej – 

indywidualizacji „politycznej poprawno;ci”: masowej jednostkowej indywi-

dualizacji (subiektywnego dookre;lenia) indywidualizmu kulturowego. Je;li 

jednostki, nie media bUd6 w skali masowej decydowa9y o tre;ci mobilnej 

normy „politycznej poprawno;ci”, to spo9eczePstwa popliberalne strac6 

zdolno;R samosterowania i autokontroli.   

 Popliberalizm wydaje siU now6 globaln6 religi6 „mesjanistyczn6” (prome-

tejsk6) z ambicjami uniwersalistycznymi i silnym pierwiastkiem misyjnym 

(niewahaj6cym siU przed nawracaniem niewiernych mieczem34). Dlatego dal-

szych35 badaP wymaga takSe rola popliberalizmu na wieloreligijnej i wielo-
 

34 M. W U g r z y n. Afganistan, czyli czy NATO jest jeszcze sojuszem wojskowym. Portal 

Geopolityka.org, czwartek, 20 paWdziernika 2011. http://www.geopolityka.org/analizy/1119-

afganistan-czyli-czy-nato-jest-jeszcze-sojuszem-wojskowym. 
35 Wp9yw „freedomizmu” – amerykaPskiej odmiany popliberalizmu – na stosunki miUdzy-

narodowe zarysowany zosta9 w: W U g r z y n. Religia – toAsamoBC – polityka s. 119-122. 
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kulturowej arenie miBdzynarodowej, gdzie popliberalizm prezentuje siB jako 

jedynego i jedynie sKusznego arbitra w sporach politycznych i miBdzy-

kulturowych, a jest on nie bezstronnym sBdziO, lecz stronO sporu. Pop-

liberalizm sprawuje dziQ na Zachodzie ideowy „rzOd dusz”. Jest nawet bliski 

uzyskania statusu ideowego „rzOdu Qwiatowego”. Dlatego sam powinien staV 

siB przedmiotem wielu interdyscyplinarnych badaW. 
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POPLIBERALISM: OUTLINE OF AN ANALYSIS OF A CULTURE 

S u m m a r y   

 The subject of the text is a new type of culture in which freedom is the highest, the most 

important and ultimate goal of life for individuals and societies (popliberalism). The text 

examines popliberalism, understood as a sociological phenomenon, as the mainstream of con-

temporary mass culture (opposed to liberalism as a philosophical doctrine). Analyses have the 

following structure: first, the author has defines three important aspects of popliberalism: (1) the 

ideas, which promotes (popliberal ideology), (2) activities which propagates (popliberal morality 

and ethics), and (3) discusses the attitudes and behavior patterns that popliberalism recommends 

(popliberal axiology and pedagogy). The author also shows how the social effects of the principle 

of permanent transgression characteristic for popliberalism are functionally offset by the absurdly 

essence of popliberal ideology: consistent, programmed inconsistencies and paradoxical essence 

of popliberal doctrine and practice. At the end, author presents an analysis of the popliberal 

concept of freedom. 
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