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Europa wolnych narodów

Dyskusji o kształcie Unii Europejskiej nierozdzielnie towarzyszy debata o 
tym czym są europejskie wartości. Czy są to cechy wspólne dla narodów na-
szego kontynentu? Czy są to cechy wynikające z tradycji tych narodów i przyj-
mowane jako powszechne? Czy są to cechy pożądane przez europejskie elity?

Są bardzo różne konsekwencje zdefiniowania owego europejskiego kano-
nu i mają ogromne znaczenie polityczne i kulturowe.

Gdyby Europę ująć geograficznie, to w jej skład trzeba zaliczyć zarówno 
Rosję, Białoruś i Ukrainę a także Gruzję i Mołdawię. Czy wszystkie te kraje 
zgodziłyby się na wspólny kanon? Nawet państwa, które są w UE dzielą w tej 
sprawie ogromne różnice, a dodając do nich kraje mające problemy z demo-
kracją, sformułowanie wspólnej, geograficznej wydzielonej definicji wartości 
nie będzie możliwe. 

Czy więc może istnieje kanon historyczny? Pewnie najłatwiej jest go zde-
finiować. Do kanonu historycznego należy dziedzictwo kultury chrześcijań-
skiej, wolność osobista i narodów a także przywiązanie do demokracji oraz 
poszanowanie praw człowieka. Oczywiście, tak jak źródła kultury chrześci-
jańskiej tkwią w Judaizmie, Grecji i Rzymie, tak różnorodna będzie ta kultura 
i jej tradycje. Trudno jednak negować takie cechy tej kultury jak poszanowa-
nie własności czy np. monogamię. Nie są one tylko chrześcijańskie ale razem z 
innym prawami, uważanymi za nam naturalne, stanowią unikalny zbiór praw, 
który stał się też kanonem kultury europejskiej. Ten kanon promieniuje na 
wiele innych państw spoza Europy jak USA, Kanadę, Australię itd. 

Najnowszy sposób ustalania europejskich wartości to decydowanie o nich 
przez europejskie elity. Czym są te elity? Nie predystynuje ich do tej godno-
ści ani wykształcenie, ani życiowe doświadczenie czy szczególne zasługi. Elity 
europejskie powstają w wyniku instytucjonalnych decyzji,  dających im dostęp 
do władzy i pieniędzy, wynikający z gry najsilniejszych podmiotów w UE. Ich 
siła nie ma nic wspólnego z realnym poparciem społecznym a decyzje często 
są sprzeczne z wolą narodów. Już sam fakt, że jednoosobowe decyzje urzęd-
ników różnych instytucji potrafią zatrzymać demokratyczne rozstrzygnięcia 
całych narodów, świadczy o sekciarsko-oligarchicznym sposobie ustalania eu-
ropejskiego kanonu. Decyzje elit europejskich nie bronią konkretnych warto-
ści, bo nawet tak podstawowe jak wolność, prawo do życia, czy demokracja są 
przez nie śmiało negowane. Europejskie wartości służą raczej instytucji UE 
jako takiej, która niszczy wszelkie inne jeżeli przeszkadzają jej w rozroście 
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i dominacji. Nie jest to instytucja,  w tej sekciarsko-korporacyjnej ideologii, 
zupełnie neutralna, bo na obecnym etapie rozwoju dba o swoich głównych 
sponsorów czyli największe państwa UE kosztem pozostałych. Ta patologia 
wcześniej czy później obróci się również przeciwko  sponsorom ale dzisiaj 
korporacja żyje z nimi w symbiozie. Zapewniają oni napęd niezbędny do bu-
dowy nowego tworu. 

Na szczęście o tym, czyli ostatnim  etapie rozwoju paneuropejskiej korpo-
racji, szybko, a mam nadzieję nigdy, się nie przekonamy. Przez Europę przebie-
ga bunt narodów, które chcą powrotu do podstawowych europejskich wartości, 
szczególnie uszanowania reguł demokratycznych w podejmowaniu decyzji i 
uznaniu wolności narodów. Dążenie to, choć nie zawsze zdefiniowane w kon-
kretnych projektach, już dzisiaj prowadzi do zmian politycznych w poszcze-
gólnych krajach a wkrótce stanie się przedmiotem poważnej debaty w UE. 

Szczególną rolę w tym dążeniu muszą odgrywać ruchy społeczne. To ich 
siła i widocznie wyrażona wola pomaga w inicjowaniu debaty i budowaniu 
obozów politycznych, które wyrażają wolę społeczności. 

Duch wolności, czyli prawdziwy duch Europy przebiega przez nasz kon-
tynent i zapala ludzi do reformy UE, która wyprowadzi ją z obecnego kryzy-
su. Złudzenia europejskich elit, że przy pomocy politycznych gier i działań 
propagandowych można odebrać setkom milionów ludzi moc podejmowania 
decyzji o swoim życiu i losie państw oraz narodów, prysną jak mydlane bańki. 
Nadchodzi nowa wiosna ludów, którą przepowiedzieliśmy 15 marca 2012 r. 
w Budapeszcie na wspólnym święcie polsko-węgierskim. Wtedy było to ma-
rzenie, dzisiaj powiew tej wiosny czujemy w powietrzu. 
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