
Spis treści 

Zamiast wstępu: między wielkością a zanikiem – s. 11 

Nierządem znów Polska stoi – s. 19 

Liberałowie przeciwko wolności – s. 25 

Dwie Polski – s. 39 

Heroje kontra klany – s. 47 

Kijów zdeptany a sprawa polska – s. 55 

Smoleński zbuk – s. 61 

Gwałt modernizacyjny – s. 65 

Za podmiotowość – naszą i Jej – s. 71 

Więzienia CIA, czyli witajcie w republice buraczanej – s. 79 

Renta neokolonialna, czyli ile jeszcze Polak zapłaci – s. 81 

Dobijanie państwa – s. 89 

Czy czeka nas krach międzynarodowego systemu walutowego? – s. 93 

Zatrzymana rewolucja – s. 111 

Republikańska alternatywa – s. 121 

Kryzys NATO i Polska między wielkością a niebytem – s. 129 

Memento Belli – s. 139 

Stare elity w miejsce nowych? – s. 147 

Etatyzm bez państwa – s. 153 

Turboliberalizm vs. hiperdemokracja – s. 161 

Państwo prawa kruszeje w zgiełku – s. 177 

Jego Wysokość Andrzej Lepper – s. 183 

Nowy, lepszy republikanizm – s. 191 

Sędziowscy sojusznicy Kaczyńskiego – s. 197 



Kryminalizowanie PiS-u nie odbuduje państwa prawa – s. 203 

Nowy europejski i światowy ład już powstaje – s. 211 

Zimna wojna 2.0 – s. 217 

Atomowa próba polskiej wyobraźni – s. 223 

Nie można (bezkarnie) odrzucić realizmu politycznego – s. 227 

Po pierwsze: Drugi Obieg – s. 231 

Koronawirus: szary nosorożec, nie czarny łabędź – s. 235 

Teoretyczne przywództwo w czasach prawdziwego kryzysu – s. 239 

Filozofów nam trzeba. Właśnie teraz – s. 249 

To nie awaria, to system – s. 253 

Republikanizm – idea antysystemowa? – s. 257 

Debata bez debaty – s. 261 

Jak rosnąca frekwencja niszczy polską demokrację – s. 265 

Niespełniony sojusznik Hitlera wciąż ma się czego uczyć o sobie – s. 271 

Dlaczego gramy w cudze gry na Białorusi – s. 277 

Przypisy – s. 291 

 


