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Ź ródłem zniewolenia w  historii 
ludzkości bardzo często był im-
perializm: imperium, które pod-

bija inne kraje. To właśnie trzeba sobie 
uświadomić w kontekście Unii Europej-
skiej, która powstała jako stowarzy-
szenie imperiów kolonialnych. Francja, 
Hiszpania, Portugalia, Włochy, Belgia, 
Holandia, Niemcy –  to są wszystko im-
peria niegdyś kolonialne. Dlaczego to 
należy przypomnieć? Otóż mentalność 
polityczna, czy można to nazwać ina-
czej –  kultura polityczna, europejskich 
państw imperialnych nie przeminęła 
wraz ze zmianami politycznymi świa-
ta, ona ma swoje długie trwanie. To 
jest poczucie: my jesteśmy lepsi, my je-
steśmy powołani do tego, żeby nauczać 
tych bardziej zacofanych, żeby kierować 
nimi. Polityczna poprawność wyklucza 
dzisiaj zastosowanie tej mentalności do 
Afryki, Azji czy Ameryki Łacińskiej  – 
tam, gdzie były te kolonie przez wieki. 
Nie wolno dziś twierdzić, że kultura 
krajów afrykańskich czy azjatyckich 
jest gorsza, niższa. To jest wykluczone. 
Ale nie w  stosunku do wszystkich: ko-
lonialną kulturę polityczną jak najbar-
dziej można realizować… wewnątrz 
Europy.

Wolno powiedzieć o Polakach, o Cze-
chach, o  Litwinach, o  Węgrach czy 
o Ukraińcach: to jest „gorsza Europa”, to 
są prymitywne kraje, którymi my, natu-
ralni przedstawiciele prawdziwie euro-
pejskiej „rasy panów”, możemy i powin-
niśmy kierować, sami oni bowiem nie 
są do tego zdolni. Nie mam tu wcale na 
myśli tylko Niemców, to dotyczy „rasy 
panów” z  Belgii –  panów-ludobójców 
z Konga, rasy panów z Holandii – panów 

z  Indonezji, rasy panów z  Francji –  pa-
nów nad dziesięcioma milionami km kw. 
imperium kolonialnego, zresztą do dzi-
siaj w jakiejś formie podtrzymywanego, 
rasy panów z  Włoch –  panujących nad 
Libią i próbujących podbijać Etiopię, czy 
oczywiście panów z Hiszpanii. Itd., itp. 
Ich dawna mentalność polityczna bar-
dzo silnie kształtuje dzisiejszy imperial-
ny stosunek, imperialne relacje na linii 
Europa Zachodnia – Europa Wschodnia. 
Ta druga okazuje się ostatnim obszarem, 
na którym można realizować bezkarnie 

autorytarne fantazje o  panowaniu, na-
uczaniu i oświecaniu zacofanych miesz-
kańców prowincji europejskiej.

Zasady i  argumenty podporządko-
wania jednych krajów drugim są jedną 
z istotnych kwestii myśli politycznej na 
przestrzeni całej historii. Pytanie o pra-
womocność panowania jednych nad 
drugimi należy do najważniejszych py-
tań o  wspólnotę polityczną. Kiedy zga-
dzamy się dobrowolnie na to, żeby ktoś 
nami rządził? A  kiedy akceptujemy to 
wyłącznie w  sposób wymuszony przez 
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siłę agresora? Kiedy zgadzamy się na to 
podporządkowanie, zmanipulowani do 
tego zasadami, o  których pisał angiel-
ski filozof, prawnik i ekonomista Jeremy 
Bentham (1748–1832): należy poddać 
się suwerenowi dla naszego własnego 
dobra. Przecież dzisiaj Bruksela ma nad 
nami panować właśnie „dla naszego 
dobra”; z  tego powodu mamy przyjmo-
wać światłe rady rasy panów z Berlina, 
z Hagi, z Brukseli czy z Paryża.

Przecież to nie inaczej jak dla „nasze-
go dobra” Rosja Katarzyny II anektowała 
ziemie Rzeczypospolitej, od pierwszego 
zaboru poczynając. Tak brzmiały prze-
cież zasadnicze słowa manifestów, które 
były wydawane po kolejnych rozbiorach, 
pierwszym, drugim i trzecim: „dla uspo-
kojenia”, „dla zabezpieczenia majątku”, 
„dla dobra Europy” także. Ale przede 
wszystkim dla dobra mieszkańców tego 
kraju, który nie umie sobie radzić z wła-

snymi problemami, jest zacofany. I  oto 
przychodzi ktoś z  zewnątrz, kto niesie 
nam światło i  jednocześnie spokój oraz 
ład imperialny. Musimy tylko się zgodzić 
na to, że nie my stanowimy ten ład, po-
nieważ ktoś inny wie lepiej, czy taki ład 
powinien nam odpowiadać, czy nie… To 
jest oczywiście ewidentne i  totalne za-
przeczenie wolności.

W   swojej książce Między 
nieładem a  niewolą często 
wracam do wieku XVIII 

i biorę w obronę dawną Rzeczpospoli-
tą, ponieważ już wtedy, mówiąc języ-
kiem Gombrowicza, „dorabiano nam 
gębę”. To nie jest jakiś nowy wynala-
zek naszych czasów; już wówczas po-
wstawały prace na zachodzie Europy, 
które starały się (za carskie rubelki 
i  pruskie talary) oczerniać Rzeczpo-
spolitą i poniżać jej mieszkańców. To 
trzeba przypominać. Znamienne jest, 
że tym, który najlepiej opisał owo 
zagadnienie, jest współczesny ame-
rykański uczony, Larry Wolff, który 
wydał prawie 30 lat temu książkę pod 
tytułem Inventing Eastern Europe, czy-
li „Wymyślając Europę Wschodnią”. 
Bo pojęcie Europy Wschodniej wymy-
ślono w  czasach Oświecenia –  jako 
piętno „gorszości”, którym dzisiaj 
posługują się biurokraci i  politycy, 
eksperci i  guru kulturalni z  Europy 
Zachodniej. Pojęcie to przyswojone 
zostało także przez część tzw. elit 
w  naszej części Europy, które tym 
właśnie uzasadniają swoją elitarność: 
akceptują bez szemrania i bez jakiej-
kolwiek własnej, oryginalnej refleksji 
przyjęte z zachodnich salonów wzory 
pogardy wobec „tego kraju”.

Zgodnie z  owymi wzorami trze-
ba stwierdzić, iż Europa Wschodnia 
oznacza po prostu prymitywizm 
i zacofanie w stosunku do Europy Za-
chodniej –  i  to od zawsze. Jesteśmy 
ciemną prowincją, która nigdy nie 
będzie mogła rządzić się sama i która 
zawsze wymaga kontrolerów, nad-
zorców, światłych nauczycieli albo 
lekarzy czy terapeutów z  Zachodu. 
Taki pogląd powstał w XVIII wieku, 
jako efekt ówczesnej formacji intelek-
tualnej na Zachodzie. Rzecz ciekawa, 
że książka Wolffa wydana przez bar-
dzo prestiżowe wydawnictwo Uni-
wersytetu Stanforda dopiero w  tym 
roku doczekała się tłumaczenia na 
język polski, chociaż istnieje już od 
dawna, wydano ją m.in. po rosyjsku, 
ukraińsku i w wielu innych językach. 
Przywołuję ją po to właśnie, żeby 
pokazać ten mechanizm imperialnej 
pogardy dla „wschodnioeuropejskich 
peryferii” jako dużo, dużo starszy niż 
nasza przynależność do Unii Europej-
skiej, starszy niż zabory.

Zdj. górne: Pojmani w niewolę autochtoniczni mieszkańcy Konga, których Belgowie maso-
wo wykorzystywali jako darmową siłę roboczą przy zbiorach kauczuku. Fot. Wikimedia
Zdj. dolne: Tubylcze kobiety zmuszone były do niewolniczej pracy w niemieckich kolo-
niach w południowo-zachodniej Afryce. Fot. Wikimedia
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Polska wieku XVIII wydobywała się 
z sytuacji kryzysowej częściowo istotnie 
zawinionej przez siebie, ale przecież win-
ni byli nie tylko sami obywatele Rzeczy-
pospolitej. Wszak np. tzw. potop szwedz-
ki, który bardzo osłabił kraj, był jednak 
zewnętrznym czynnikiem. Polacy wy-
dobywali się stopniowo z  tego kryzysu 
własnymi siłami. Tu trzeba przypomnieć 
koniecznie myślicieli polskich, nie tylko 
tych paru dość powszechnie znanych, 
którzy ten proces samonaprawy Rzecz-
pospolitej tworzyli i  opisywali. Komu 
dzisiaj mówi coś nazwisko Skrzetuski? 
Może jeszcze tym, co czytali i pamiętają 
Potop Sienkiewicza, ale mnie nie chodzi 
o  tego historycznego zresztą bohatera, 
Mikołaja Skrzetuskiego, który przekradł 
się ze Zbaraża do króla Jana Kazimie-
rza, ale o  Wincentego Skrzetuskiego 
(1745–1791), pedagoga, pisarza, pijara, 
autora znakomitych podręczników do 
historii myśli politycznej, prawa i ustro-
ju w latach 70. i 80. XVIII wieku. Notabe-
ne, Józef Piłsudski 120 lat później jeszcze 
uczył się z tych podręczników i bardzo je 
dobrze wspominał. Jego pisma zawierają 
na najwyższym poziomie europejskim 
sformułowaną odpowiedź na ową impe-

rialną strukturę myślenia politycznego 
zachodnich elit, zgodnie z  którą nasza 
część Europy musi być podporządkowa-
na światlejszym sąsiadom, światlejszym 
radom płynącym czy to z  Berlina, czy 
z  Petersburga, czy z  Paryża. Już wtedy 
została, m.in. przez Skrzetuskiego wła-
śnie, zakwestionowana w myśli polskiej 
koncepcja tego podziału na narody, któ-
re muszą być oświecane, nawracane, by 
tak rzec, na nowoczesność, i na te, które 
nawracają, które jakoby mają natural-
ne prawo do kontroli innych, gorszych, 
słabszych, głupszych…

W   swym niezwykle popular-
nym dziele, wydanym w roku 
1773  w  Warszawie, Mowy 

o  głownieyszych materyach politycznych, 
Skrzetuski pisał tak: „żaden Naród nie 
ma prawa przymuszać drugich do przy-
ięcia tego, co ku ich doskonaleniu chce 
czynić. Byłoby to albowiem gwałt czynić 
przyrodzoney wolności. Aby przynie-
walać kogo do przyięcia łaski, potrzeba 
mieć nad nim Zwierzchność; Narody 
zaś są zupełnie wolne y niepodlegające 
nikomu. Nauka przeciwna otworzyłaby 
bramę wszystkim zaślepienia szalonego 
wściekłościom, y niewyliczonym nie-

nasyconey chciwości pozorom. (…) Iest 
więc dla Narodów powinność, aby się 
przykładały do doskonałości innych, ale 
mocy przyniewalania nie maią y mieć 
nie mogą. Podbijanie dzikich Narodów 
dla onych polerowania, iest pozór rów-
nie niesprawiedliwy iak śmieszny”.

Każdy naród ma zatem prawo do nie-
podległości, a jak na początku XV wieku 
profesorowie Uniwersytetu Krakowskie-
go bronili owego prawa wobec urosz-
czeń papieskiego i  cesarskiego uniwer-
salizmu/imperializmu, tak w  II połowie 
XVIII wieku profesorowie szkół Komisji 
Edukacji Narodowej bronili tego samego 
prawa przeciw uroszczeniom oświece-
niowych racjonalizacji imperialnej eks-
pansji.

Koncepcja taka została zakwestiono-
wana nie tylko przez Wincentego Skrze-
tuskiego, ale przez innych znakomitych 
myślicieli ówczesnych: księży Hieronima 
Stroynowskiego czy Franciszka Saleze-
go Jezierskiego. Przypominam ich, bo 
dzisiaj te nazwiska praktycznie nikomu 
nic nie mówią, choć ich prace nie stra-
ciły na aktualności. Naprawdę warto 
sięgnąć do tej bardzo dojrzałej refleksji 
w obronie wolności i niepodległości nie 

Holenderscy żołnierze na Sumatrze podczas trwającej z przerwami od 1873 do 1904 r. wojny pomiędzy Królestwem Niderlandów 
a sułtanatem Acehu. Fot. Wikimedia
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tylko Polski konkretnie, ale wszystkich 
tych narodów, społeczeństw, wspólnot, 
które są traktowane na sposób kolo-
nialny przez samozwańcze centrum cy-
wilizacji, która już wtedy uznaje się za 
jedyną dopuszczalną wersję Oświecenia. 
Wyznawcy owej imperialnej ideologii, 
a  raczej wyraziciele z  gruntu koloni-
zatorskiej mentalności, przeciw której 
protestowali nasi myśliciele już 
w  wieku  XVIII, dziś twierdzą 
z całą butą, że dopóki cały świat 
nie zostanie nawrócony na ich 
ideologię („emancypacji”), kru-
cjata owej ideologii –  celowo 
używam tego określenia –  swo-
ista krucjata, a  może należałoby 
powiedzieć „antykrucjata”, ze 
względu na jej radykalnie anty-
chrześcijański charakter i cel, nie 
będzie zakończona.

Z   tym doświadczeniem, 
z  tymi koncepcjami 
mierzyli się –  z  powo-

dzeniem – nasi przodkowie już 
w wieku XVIII. Potrafili dokonać 
autokorekty systemu, bardzo 
mądrej, przynoszącej w  konse-
kwencji konstytucję, pierwszą 
w  Europie, a  drugą po Stanach 
Zjednoczonych (niespełna 4  lata 
po niej). I  to był właśnie rzeczy-
wisty powód, dla którego pań-
stwowość polska została wtedy 
zniszczona. Rzeczpospolita nie 
upadła! Przestała istnieć nie dla-
tego, że na to zasłużyła, lecz dla-
tego, że została militarnie zgwał-
cona przez sąsiednie imperia: 
dlatego, że się podnosiła z upad-
ku! To bowiem było niebezpiecz-
ne dla sąsiadów, którzy chcieli 
Polski całkowicie im podporząd-
kowanej, niezdolnej do samo-
dzielnego rozwoju. Polski skolonizowa-
nej. Skoro okazało się, że Rzeczpospolita 
jest w  stanie wrócić na ścieżkę samo-
dzielnego rozwoju, dokonać ustrojowej 
autokorekty i  jednocześnie odpowie-
dzieć na zakusy imperialne ówczesnej 
kultury politycznej naszych sąsiadów, to 
uznano, że taka Polska jest zbyt groźna 
i trzeba ją zlikwidować najpierw jako sa-
modzielny byt państwowy, a potem jako 
samodzielny byt narodowy.

Oczywiście w  ostatecznym efekcie 
chodziło dużo bardziej o zwykłą grabież 
Rzeczypospolitej niż o  oświeceniowe 
ideały. Te ostatnie stawały się „przy-
krywką”, jak byśmy dziś powiedzieli, 
dla tej grabieży, oszukańczym jej uza-
sadnieniem. To jest zresztą odwieczny 
temat i  dylemat historii myśli politycz-
nej, który także znajduje odzwierciedle-
nie w  niemal każdym rozdziale książki 
Między nieładem a  niewolą. Bo przecież 
już w  dyskusji, którą prezentuje Platon 

jest istota polityki, jak ją widzi Machia-
velli, który porzuca całkowicie odniesie-
nia moralne dla świata polityki. To oczy-
wiście znajduje także odzwierciedlenie 
w  kwestii zaborów Rzeczypospolitej. 
Caryca Katarzyna, król Fryderyk Wil-
helm, cesarz Józef II stosowali zgodnie 
z zaleceniami Machiavellego przepiękne 
uzasadnienia ideologiczne dla grabieży 

nazwanej łagodnie rozbiorami.
Przy okazji warto się zastano-

wić, czy rzeczywiście w interesie 
Prus były wszystkie dokonane 
zabory. Zabór Wielkopolski to 
był dla Berlina oczywisty interes 
geopolityczny, łączyła ona bo-
wiem Śląsk, który Prusy co dopie-
ro zabrały Austrii, z  Pomorzem 
Zachodnim. Ale wiemy przecież, 
iż III zabór przyniósł Prusom 
wschodnie Mazowsze i  Podla-
sie, z  Warszawą i  Drohiczynem 
(zachodnie i  północne Mazow-
sze, z Płockiem, zajęły Prusy już 
w  II  rozbiorze). Po III rozbiorze 
w  królestwie pruskim połowa 
ludności mówiła po polsku. To 
był prawdziwy kłopot dla pań-
stwa: połowa ludności nie posłu-
giwała się językiem niemieckim, 
lecz obcym, na dodatek polskim!

Ten kawałeczek, ta kadłu-
bowa Polska, która została po 
II  rozbiorze, w  zasadzie nie po-
winna była przeszkadzać ani 
Rosji, ani Prusom, ani Austrii, 
która zresztą w  II rozbiorze nie 
brała udziału. Mała Rzeczpo-
spolita, w  której już zagrabio-
no wszystko, co było potrzebne 
sąsiadom do zaspokojenia ich 
geopolitycznych apetytów, mo-
gła być przydatna jako państwo 
buforowe między zaborcami, 

bo oni też mogli wziąć się za łby i – jak 
wiadomo –  wzięli się ostatecznie. Ale 
bufor jest przydatny tak długo, jak dłu-
go chce pozostawać tylko buforem. Za-
borcy odczuwali strach, że Polska, ta 
niegodna istnienia bestia, się odrodzi! 
Dobry był bufor bierny, podporządko-
wany terapeutom, którzy przychodzili 
z Berlina, z Petersburga czy z Wiednia, 
by nas leczyć. Leczyć z majątków, z sa-
modzielności, z  kultury –  taka Polska 
mogłaby istnieć. Ale uzasadniony był 
pogląd, że Polacy zechcą wrócić do tra-
dycji i znaczenia, upomnieć się nie tylko 
o swoje miejsce w Europie, ale o prawo 
głosu w sprawie Europy jako całości. Su-
werenne prawo głosu, które Polska ma 
takie samo jak Niemcy, jak Austria, jak 
Rosja, jak każdy inny kraj europejski. 
Taka Polska byłaby jednak w  mniema-
niu imperiów niebezpieczna, nawet jeśli 
byłaby nieduża –  lepiej zatem było zli-
kwidować ją w całości.

w Państwie, pojawia się pytanie: na czym 
ma polegać ta sprawiedliwość w polity-
ce? Jeden z występujących w owym dia-
logu bohaterów mówi: sprawiedliwość 
służy silniejszemu, to właśnie o to cho-
dzi, żeby móc nagrabić, żeby zabrać, jak 
mam ochotę, bo przecież jestem silniej-
szy. Inny dodaje wtedy w owym dialogu: 
no dobrze, ale jeszcze lepiej jest robić to 

właśnie, ale zarazem udawać, że grabi 
się i gwałci – dla dobra tych, których się 
rabuje i gwałci. Część obstaje przy tym 
stanowisku, że lepiej otwarcie grabić, 
ale są tacy, którzy kontrują: nie, na tym 
polega sztuka polityki, żeby udawać, że 
robi się to dla dobra, w imię powszech-
nej sprawiedliwości.

W ówczas rozwija się wątek 
usprawiedliwienia niespra-
wiedliwości, cynicznej gry 

interesów i  wywyższania polityki siły. 
Rozwija się najdoskonalej u Machiavelle-
go w rozważaniach w Księciu, jego głów-
nym dziele. Machiavelli właśnie taką 
„receptę” zostawia następnym pokole-
niom: trzeba siłą realizować swoje inte-
resy, ale jednocześnie trzeba tak opra-
wiać w piękne słowa tę bezwzględną siłę 
i brutalność interesów, żeby powstawało 
wrażenie działania w imię dobra wspól-
nego. Połączenie siły i  udawania, siły 
i  manipulowania, siły i  propagandy, to 

Halford John Mackinder (1861–1947), wybitny geograf, 
ekonomista i politolog, jeden z twórców geopolityki. 
Fot. Wikimedia
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I  tu można wysnuć analogie do na-
szych czasów. III RP jest przecież silniej-
sza niż okrojona Polska po drugim rozbio-
rze, także militarnie, i choć nie jesteśmy 
potęgą, to deklarując samodzielność, 
niezależność, budzimy niepokój i  złość 
w  imperialnych stolicach, pobudzona 
została furia –  dziś postępowych  – ko-
lonizatorów, którzy chętnie nazywają 
siebie: emancypatorami. Zatem próbuje 
się nas spacyfikować, stosując kamuflaż 
ideologiczny znany już w starożytności 
i  zalecany przez Machiavellego. Co za-
tem robić, jak się bronić?

R ozwiązaniem może być projekt 
Trójmorza i oparcie go najpierw 
na istniejącym już rdzeniu, czyli 

na Grupie Wyszehradzkiej. Przypomnę, 
że to nie jest nowa koncepcja –  w  my-
śli polskiej, ale również w anglosaskiej. 
W 1919 roku przedstawił ją twórca geo-
polityki Halford Mackinder (1861–1947), 
wybitny geograf, ekonomista i politolog, 
określając teren między Morzem Bałtyc-
kim a  morzami Adriatyckim i  Czarnym 
jako najważniejszy obszar w  Eurazji. 
Uważał, iż mocarstwa anglosaskie, Wiel-
ka Brytania i  Stany Zjednoczone, jeżeli 
chcą utrzymać ład światowy po I wojnie 
światowej, muszą stworzyć i  wesprzeć 
blok państw Trójmorza, i  związać go 
sojuszami ze sobą, czyli z Anglią i USA. 
Chodziło o zablokowanie możliwość bez-
pośredniego porozumienia Rosji z Niem-
cami, bo ono zniszczy wszystko to, czego 
miał chronić ład po Wielkiej Wojnie, ład 
wersalski – i stworzy połączoną tyranię 
tych dwóch państw posiadających wiel-
kie tradycje despotyzmu.

W  świadomości polskich elit obozu 
patriotycznego koncepcja Trójmorza jest 
mniej lub bardziej zakorzeniona, ale prze-
cież także w  świadomości elit politycz-
nych państwa niemieckiego czy państwa 
rosyjskiego, choć oczywiście ich punkt 
widzenia, ich punkt oceny Trójmorza jest 
inny niż nasz. Jeżeli rozwinie się ta oś 
wokół krajów wyszehradzkich w pewien 
blok państw, które będą umacniały swo-
je znaczenie, które połączą się w dodatku 
systemem infrastrukturalnym autostrad 
i  kolei dogodnym dla siebie, a  nie tylko 
służącym tranzytowi na linii Moskwa-
-Berlin-Bruksela-Paryż, to nasz region 
stanie się graczem politycznym, którego 
nikt nie będzie mógł lekceważyć i które-
go bardzo trudno będzie zdominować.

Do tej pory projekty europejskie re-
alizowały to wszystko, co było zgodne 
z  interesem Berlina –  właśnie na zasa-
dzie prawa silniejszego –  jednak poja-
wiła się realna perspektywa wyjścia 
z niemieckiej dominacji. Amerykanie za-
inwestowali na razie może nie tak dużo, 
ale jednak miliard dolarów, w  projekt 
przekształcenia Trójmorza z  idei w rze-
czywistość. Żeby ten region odgrywał 

Bestsellery prof. Andrzeja Nowaka

Cena detaliczna pakietu 224 zł
Dla czytelników „Wpisu” 149 zł

ZAmówieniA: 12/260 32 90, 12/254 56 04, 12/254 56 31  
 lub e-mail: handlowy@bialykruk.pl. Przy zamówieniu powyżej  

200 zł koszty przesyłki (16 zł) ponosi wydawnictwo. 

456 str., 19,5 x 24 cm,
twarda oprawa 

Cena 86 zł

Prof. Andrzej Nowak wkracza w czwar-
tym tomie epokowego dzieła „Dzieje 
Polski” w okres największej świetno-
ści Rzeczypospolitej. Oczywiście nie 
brakuje problemów, wojen, buntują 

się lennicy, na wschodzie złowieszczo 
rysuje się sylwetka Moskwy dążącej 
do osiągnięcia imperium, ale Korona 

i Wielkie Księstwo Litewskie wciąż 
rosną w siłę. Tak samo zresztą, jak i dy-

nastia Jagiellonów. Ten proces zwień-
czy Unia Lubelska w 1569 r.

368 str., 16,5 x 23,5 cm,
twarda oprawa 
Cena 69 zł

Prof. Andrzej Nowak ponownie podjął 
temat wojny polsko-bolszewickiej 
1920 r. i wielkiego polskiego zwycię-
stwa nad czerwonym apokaliptycznym 
potworem, zagrażającym całej chrze-
ścijańskiej cywilizacji europejskiej. 
Autor w pasjonujący sposób opisuje 
militarne i polityczne zmagania Polski 
z Imperium Rosyjskim na przestrzeni 
wieków. Pozycja obowiązkowa dla 
każdego patrioty!

384 str., 16,5 x 23,5 cm,
twarda oprawa 

Cena 69 zł

Napisana pięknym, literackim językiem, 
świetnie zilustrowana książka jednego 

z najwybitniejszych intelektualistów 
europejskich. Prof. Andrzej Nowak 

dowodzi, że człowiek pogubił się 
w rozumieniu świata, polityki, prawa, 

wojny, pokoju i siebie samego. To efekt 
koncepcji uznających Boga za przeszko-
dę w realizacji ziemskich celów. „Jeżeli 

przyjmiemy – pyta Autor – że ludzie 
są tak różni, to jak zatem człowiek 

może być miarą wszystkiego?”.
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w Europie rolę jeśli nie równorzędną, to 
w  każdym razie równoważną w  swych 
prawach z Berlinem i Paryżem, jest nie-
stety niedopuszczalne dla omawianej tu 
mentalności imperialno-kolonialnej. Dla 
rasy panów pozostajemy naturalną ko-
lonią. Przypomnę choćby niemieckiego 
ambasadora w  Polsce Arndta Freytaga 
von Loringhovena, który reprezentuje tę 
rasę rzeczywiście w  sposób idealny, bo 
przecież jego ród zakładał Zakon Kawa-
lerów Mieczowych, niosący „cywilizację 
i  kulturę” na terenie dzisiejszej Łotwy, 
Estonii i  Białorusi już 800  lat temu. Le-
dwo zaczął urzędowanie w  Warszawie, 
rozpoczął pouczanie szczycących się 
zaledwie ponadtysiącletnią historią Po-
laków od tego, czym jest równość i de-
mokracja. To, że jego ojciec był do końca 
jednym z  najwierniejszych adiutantów 
Adolfa Hitlera, nie ma już większego 
znaczenia. Ważniejsza wydaje mi się ta 
głębiej zakorzeniona tradycja imperial-
nego „Kulturträgerstwa”.

Trudno odpowiadać za swoją rodzi-
nę, za przeszłość swego rodu, ale wia-
domo, że nie jest łatwo zerwać z  tak 
silną i  trwałą tradycją. Można to zrobić 
i  jest przykład jednego z  synów Hansa 
Franka, który poświęcił swoje życie na 

to, żeby w  jakimś sensie odpokutować 
zbrodnie ojca i  zadośćuczynić na tyle, 
na ile to możliwe. Dawał i daje przykład 
szlachetnego zerwania ze złą tradycją 
(bo przecież możemy mieć i dobre, i złe 
tradycje). Niestety nie widzę w polityce 
dzisiejszego państwa niemieckiego wy-
łącznie chęci prawdziwego zerwania 
z imperialnymi tradycjami I, II i III Rze-
szy – choć nie raz z wyjątkową bezczel-
nością przedstawiciele tego państwa 
ośmielają się wręcz występować w  roli 
nauczycieli rozrachunku ze złą przeszło-
ścią i pouczać z tej pozycji Polskę.

Z erwanie ze złymi tradycjami 
rasy panów zostało ograniczo-
ne w niemieckiej polityce histo-

rycznej do Adolfa Hitlera i nazizmu. Jed-
nak z  punktu widzenia Polski i  innych 
wschodnich sąsiadów Niemiec trzeba 
zauważyć i podkreślać, że ta tradycja ma 
dużo głębsze korzenie; chodzi nie tylko 
o  ludobójstwo, którego symbolem naj-
straszniejszym jest Auschwitz, ale o tra-
dycję systematycznej, brutalnej koloni-
zacji, podporządkowania imperialnemu 
panowaniu tych, których uważa się za 
niższych, za gorszych, za podrasę – Sło-
wian, Żydów, Cyganów, „wschodnich 
barbarzyńców”.

To jest ten aspekt niemieckiej tradycji, 
który powinniśmy im przypominać dla 
rzeczywistego dobra Niemców i dla dobra 
Europy. Dla dobra Niemców w tym sensie, 
że skoro nam przypomina się wyimagino-
wane najczęściej złe aspekty naszej histo-
rii, to my mamy takie samo prawo przypo-
minać Niemcom, Francuzom, Holendrom, 
Belgom, kanclerz Merkel, premierowi 
Rutte, premierowi Verhofstadtowi: „gdzie 
jest twoje zmierzenie się z tradycją ludo-
bójstwa w twoim własnym kraju? Gdzie 
jest zmierzenie się przez ciebie z  twoją 
tradycją mentalności rasy panów?”.

To właśnie zarzucam tym politykom: 
niedostrzeganie przez nich samych wła-
snej mentalności rasy panów i wciąż od-
nawiającą się chęć kolonizowania innych, 
„gorszych”. Jednakże w imię innej trady-
cji, a mianowicie tradycji wolności i nie-
podległości narodów, powinniśmy przy-
pominać, że nikt we wspólnej Europie nie 
może być stawiany do kąta jako uczeń czy 
pacjent, zacofany „wschodniak”. Mamy 
obowiązek egzekwować prawo równości. 
Chodzi tu o równość nie tylko między po-
szczególnymi grupami społecznymi, ale 
przede wszystkim między narodami – to 
jest sprawa nadrzędna.

 

Ruiny Zamku Wysokiego (Visegrádi Fellegvár) w Wyszehradzie na wzgórzu Sibrik nad Dunajem, gdzie w XIV w. odbywały się spotka-
nia królów Węgier, Czech i Polski. Nazywane były zjazdami wyszehradzkimi, do ich tradycji nawiązują spotkania Grupy Wyszehradz-
kiej. Fot. Wikimedia
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