
VII

Od Autora
Zamieszczone w tej książce felietony publikowałem w „Rzeczpospolitej” co 
miesiąc, od grudnia 1998 r. Niektóre z nich były reakcją na bieżące wydarze-
nia i wypowiedzi innych osób. Inne miały charakter rozważań na tematy stale 
aktualne. Pisałem o nich, gdy wydawało mi się, że mam coś nowego do doda-
nia, albo też uważałem, że pewne informacje, twierdzenia lub postaci warte 
są przypomnienia. Pewnie zabrzmi to nieco patetycznie, ale chciałem, by były 
wkładem do wspólnego działania wielu osób w Polsce, mającego na celu rea-
lizację w naszym kraju idei demokratycznego państwa prawnego. Takie pań-
stwo zaś jest nam wszystkim potrzebne po to, byśmy się nie czuli jak Józef K., 
którego sytuację w genialnym skrócie opisał Franz Ka  a w pierwszym zdaniu 
„Procesu”: „Ktoś musiał złożyć doniesienie na Józefa K., bo mimo że nic złego 
nie popełnił, został pewnego ranka po prostu aresztowany”.

Wybrałem do zbioru te felietony, które uważam za najciekawsze, grupując 
je tematycznie. Gdyby ktoś mnie zapytał, dlaczego na początku zamieszczo-
ny jest felieton o tytule: „Nie upodobnić się do przeciwnika”, odpowiedział-
bym, że spośród wszystkich, które napisałem – ten właśnie najbardziej mi się 
podoba.

Tytuł całości („Naprawdę jesteśmy trzecią władzą”) ma związek z tym, że 
większość felietonów poświęcona jest przypominaniu znaczenia władzy są-
downiczej, i udowadnianiu, że naprawdę nie jesteśmy tylko „sądownictwem”, 
lecz konstytucyjną władzą, o czym wielu ludzi, zwłaszcza polityków, chętnie 
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zapomina. Jesteśmy władzą, jakkolwiek paradoksalnie to brzmi, apolityczną, 
i dzięki tej apolityczności zapewniającą jednostce ochronę przed nadużycia-
mi władz stricte politycznych. Władzą, której siła nie polega na kształtowaniu 
rzeczywistości, lecz na kontrolowaniu ex post tego, co robią pozostałe władze 
i obywatele. Władzą niepochodzącą z bezpośrednich wyborów, i będącą przez 
to stabilnym i stabilizującym elementem mechanizmu państwowego. Wła-
dzą o szczególnym kodeksie etycznym i obyczajowym, tworzącym specyfi cz-
ny etos zawodu sędziowskiego. Władzą nieodpowiadającą przed pozostały-
mi władzami (poza czwartą – mediami i, za ich pośrednictwem, przed opinią 
publiczną), a jednak władzą odpowiedzialną.

W każdym razie taki jest modelowy kształt trzeciej władzy, do osiągnięcia 
którego musimy zmierzać. 

Lech Gardocki

Od Autora
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Co nieco o tym, co w tej książce 
i na jej kanwie

Na książkę tę, niewielką rozmiarami, ale treścią bardzo ważną, składa się 
49 felietonów ogłaszanych co miesiąc na przestrzeni 10 lat na łamach tzw. żół-
tych kartek „Rzeczpospolitej”. Autorem jej jest znakomity znawca prawa kar-
nego, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, a zarazem Pierwszy Prezes Sądu 
Najwyższego. 

Piętno czasu zawsze znaczy felietony. Jeden problem staje się gorący, inny 
stygnie, to co było tematem dnia i wywołało konieczność zajęcia stanowiska, za 
kilka dni odsuwa się na plan dalszy i nieuchronnie kryje się w cieniu zapomnie-
nia. Taka jest reguła, którą podważyć może tylko stopień ogólności tematu. Im 
mu bliżej do powszechnych wartości i idei, tym większe kiedyś jego szanse na 
przypomnienie. Na szczęście takim właśnie problemom Autor poświęcał swą 
uwagę, choć nieraz można dostrzec na felietonie ślad uciekającej chwili. 

Z wszystkich zebranych w tej książce felietonów przebĳ a przekonanie 
i Autora, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, i znakomitej większości 
sędziów, że sądy naprawdę są trzecią władzą. Dlatego też ten bardzo trafny 
tytuł książki. Dobrze byłoby, gdyby nie tylko tak zwany szary czytelnik, ale 
i politycy, szczególnie ci wykazujący nieukrywaną w ostatnich dwóch latach 
niczym niehamowaną inklinację do zawłaszczania państwa, przeczytali, na 
czym polegają korzyści z respektowania zasady niezawisłości sądów, ergo, 
z pogodzenia się z istnieniem monteskiuszowskiego podziału władzy. Nie-
stety zbyt optymistycznie brzmią dzisiaj słowa Autora napisane w felietonie 
z 20 stycznia 2003 r., że niewielkie są niebezpieczeństwa ze strony władzy wy-
konawczej i ustawodawczej podejmowania prób ograniczania władzy sądow-
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niczej. Jak sam Autor w innym felietonie celnie podniósł, ostatnimi czasy pol-
ski parlament, podnosząc i zacieśniając granice wymiaru kary za niektóre 
przestępstwa, zawęził swobodę sędziowskiego orzekania, pozbawił sądy pra-
wa dostosowywania kary do rzeczywistego stopnia winy i osobowości spraw-
cy. Niestety proponowany nowy kodeks karny, wracający do tradycji prawa 
PRL, utrwali i pogłębi tę niedobrą tendencję.

Władza wykonawcza od jesieni 2005 r. również nie darzy miłością idei 
niezawisłości sądów. Minister Sprawiedliwości próbował już zapewnić sobie 
decydujący wpływ na funkcjonowanie Krajowej Rady Sądownictwa, dopro-
wadził do pozbycia się ławników – ludzi, na których jak na razie władza wy-
konawcza nie ma wpływu – z większości sądów, zdobył prawo oddziaływania 
na dobór składów sędziowskich dzięki zręcznie pomyślanym zmianom prawa 
o ustroju sądów powszechnych, uczynił z prokuratury, nie tylko powszechnej, 
ale i w łonie IPN, posłuszne i przydatne narzędzie w realizacji niebezpiecznej 
dla porządku prawnego polityki karnej. To tylko kilka przykładów wyjętych 
z długiego szeregu posunięć, mających na celu „zdyscyplinowanie” sądowni-
ctwa. Jakby zaś ich ukoronowaniem było żądanie premiera, aby sądy bardziej 
„kierowały się racją stanu” niż suchą literą prawa.

Nikt rozsądny nie utożsamia niezawisłości sądów z samowolą i beztroską. 
Niezawisłość sądów to prawo do orzekania wolnego od nacisków, bez wzglę-
du na to, od kogo one by pochodziły. I tu dochodzimy do roli mediów, owej 
„czwartej władzy”, o której mowa bardzo wiele w książce. Spośród licznych 
mądrych i godnych zapamiętania myśli Autora przypomnę tylko jedną: każda 
władza czerpie legitymizację z jakiegoś źródła. Media natomiast jako czwar-
ta władza, żadnej formalnej legitymizacji nie potrzebują; dziennikarzem może 
praktycznie zostać każdy, co ma swoje wady, ale na pewno nie może być ina-
czej, jeżeli media mają być wolne. Niestety, sprawując nieodzowną w państwie 
demokratycznym społeczną kontrolę, beztrosko nieraz próbują narzucić pro-
kuratorom, policji, sądom własny obraz sprawy. To zresztą nie tylko beztro-
ska. To z zasady brak poczucia odpowiedzialności. 

W książce jest sporo problemów, które z pewnością zainteresują Czytelni-
ka. Mowa w niej o granicach i sensie kryminalizacji, relacjach między mediami 
a sądami, sztuce umiejętnej legislacji, poczuciu odpowiedzialności za wyda-
wane decyzje, o nadużywaniu prawa, o kunszcie posługiwania się wykładnią 
prawa i problemie tzw. wykładni kreatywnej, o wymaganiach etycznych wo-
bec sędziów, a także o licznych niefortunnych, czasem wręcz żałosnych, po-
mysłach ustrojowych i legislacyjnych. To tylko przykłady. Wprowadzenie do 
książki nie może bowiem służyć za jej streszczenie.

Jest to mądra książka, napisana lekkim piórem, przy zachowaniu precy-
zji myśli, z wielką erudycją, dowcipnie, nieraz z sarkazmem i cienko snutą 
ironią. 

Stanisław Waltoś

Co nieco o tym, co w tej książce i na jej kanwie


