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W Pół Drogi
Wprowadzenie

N

awet gdy spojrzymy na to z punktu widzenia jednego pokolenia, to sytuacja którą
mam na myśli miała miejsce całkiem niedawno. Chodzi mi o te pamiętne czasy, gdy wolnorynkowcy spierali się z socjalistami o kształt i granice gospodarczej kontroli, gdy monarchiści kłócili
się między sobą udowadniając legitymacje króla
Anonima do tronu północnego Podkarpacia, a liberałowie debatowali nad istotą i granicami demokracji. Demokracji! Ileż to dyskusji musiało się odbyć
na jej temat w lokalach i w knajpach do których
uczęszczali konserwatyści. Jakżeż musiano z nich
kpić w domach anarchistów czy socjaldemokratów!
Tak. To prawda. Jeszcze kilka lat temu cały świat
idei zażarcie między sobą dyskutował. I myślałnad całą zastaną przez siebie rzeczywistością. Myśleli wszyscy- prócz nas. Wszyscy nasi oponenci w
tym czasie opracowywali swoje- najbardziej niedorzeczne plany podboju świata. My jednak milcze-

liśmy. Bądźmy szczerzy: w tym czasie, w naszych
głowach szumiała jedynie wybuchowa mieszanka
alkoholu, testosteronu i zbyt głośno puszczanej muzyki typu RAC.
Nacjonaliści w tym czasie zastanawiali się jedynie
nad tym czy: Krzyż Celtycki jest dla nas w porządku symbolem czy też nie? Reszta naszych pytań też
nie była przesadnie skomplikowana. Czy poza ruchem Skinheads można komuś zaufać czy nie? Czy
jak wybijemy siłą jakiemuś lewakowi jego poglądy z głowy to komunizm już nigdy nie wróci? Czy
konserwatyści są z naszej bajki czy nie? Czy komunizm i socjalizm to to samo? Czy ludzie z NS i NR
powinni iść razem czy osobno? Oczywiście nikt nie
wiedział dokąd byśmy mieli iść, ale najbardziej dręczyło nas pytanie: czy nasze obrzydzenie do postaci
Hitlera, jest tak duże by z marszu przekreślić te pięć
dodatkowych par rąk? Czy raczej pięści, bo przecież nasze racje musieliśmy koniecznie regularnie
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udowadniać na ulicy, tak by młodzieńcze kompleksy mogły ulecieć wraz z komuną- w postaci leżącego na ziemi „brudasa”. Powiedzmy sobie szczerze:
w tamtym czasie byliśmy niezbyt bystrymi dziećmi
wiecznie zagubionymi we mgle. Nawet wtedy gdy
szukaliśmy swojej ideowej tożsamości, krążyliśmy
po omacku wokół innych myśli politycznych. Na
szczęście: ten czas to już przeszłość.

ma jeszcze wciąż tak wiele otwartych pytań przed
sobą. Niektórzy uznają to za hieratyczność, ale
kształt i charakter stojących przed nami wyzwań, w
związku z kondycją nacjonalizmu, sprawia że dziś
musimy pełnić rolę nie tylko depozytariuszy, ale i
także animatorów nacjonalizmu.

Taką właśnie rolę przyjęło na siebie pismo, które
trzymają teraz Państwo w rękach. Chcemy być tu
Na szczęście: bo przecież gdyby tylko ktoś odpo- miejscem, w którym będą się spotykać ze sobą i dyswiednio konsekwentnie prowadził swoje poszuki- kutować różne odcienie nacjonalizmu. Nie chcemy
wania to musiał dojść w końcu do wniosku, że w tu unikać żadnych tematów, chcemy odpowiadać na
rodzinie różnych idei politycznych, nie stworzono każde, nawet najtrudniejsze pytanie, z którym ponic tak bardzo pięknego i pełnego jak nacjonalizm. winna zmierzyć się nasza idea. Polityka nie jest dla
Tylko nacjonalizm przecież jednocześnie wierzy nas przesadnie interesująca. Poprzez naszą pracę;
w jednostkę, ubogacając poprzez wpisanie jej losu chcemy rozwijać to co najbardziej kochamy- naw strukturę całego Narodu. Tylko on jednocze- szą idee. Zachęcamy państwa do lektury: krytyki i
śnie wzmacnia państwo od zewnątrz- w stosunku dyskusji. Niech ten pierwszy numer, jaki oddajemy
do największego imperium świata, by osłabić jego do Państwa dyspozycji, będzie tylko prologiem, poinstytucje w obliczu praw mieszkańców
nawet
najmniejszej wsi.
Tylko on jest w
stanie skompresować pojęcie wielkości do rozmiaru
najmniejszej instytucji społecznej. Tylko w nacjonalizmie- jako
zwykły człowiek
klęczysz jedynie
przed
Bogiem,
natomiast od razu
bez zwłoki stajesz gdy widzisz
króla, pieniądze,
państwo czy komputer. Tylko jego nie da się w żaden sposób nafasze- słańcem prawdziwego głosu nacjonalistów. Dziś już
rować kłamstwami, a jednocześnie tylko on jest w w Polsce nie słychać demokratów, którzy zamilkli
stanie z sukcesem przyjąć do wiadomości argumen- wstydząc się swojego dzieła. Wolnorynkowcy zaty drugiej strony- tylko po to by z sukcesem zbu- trzymali się w czasie, konserwatystów i liberałów
dować lepszą przyszłość dla Narodu. Elastyczny dawno już kupił system, a anarchiści dorośli; odfundamentalizm. Nacjonalizm to odpowiedź. Zako- wieszając glany i kurtki z ćwiekami do szafy. Świat
chaliśmy się w nim wiele lat temu- jednak wciąż idei zamilkł. Tym bardziej zatem nadszedł czas na
nadal się go uczymy, codziennie widząc jak wie- powrót myśli nacjonalistycznej!
le nam jeszcze brakuje, by całkowicie, w pełni go
zrozumieć. Jednocześnie: nacjonalizm jest dla nas
Redakcja W Pół Drogi
niczym dom, w którym każda cegła jest niezwykle ważna, kluczowa by cała budowla nie uległa
zawaleniu. Myśl kompletna, która paradoksalnie
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Marcin Digito

Wyrzekam się!
Mam dosyć. Naprawdę. Pierwszy raz piszę te słowa nie będąc wzburzonym, ani
zrezygnowanym do granic absurdu. Po
prostu mam dosyć, w sposób zupełnie
ludzki, spokojny, pogodzony z sytuacją,
która wydaje się być beznadziejna.

I

mpulsem do tego wyznania, oraz całej symfonii
refleksji, była afera z wytropionymi pośrodku
lasu, nazistami, którzy w akcie totalnego upadku, układali swastyki z pryncypałek, a każde wypowiadane przez nich słowo, skrzętnie rejestrowane
przez utajnionych dziennikarzy, świadczyło o wysokości, z której zrzucona została ludzka godność.
Co do samej sprawy, drogi czytelniku, jeśli dotarłeś do tego pisma to chyba nie muszę Ci tłumaczyć
dwóch rzeczy: afera została ustawiona, odegrana jak
kiepska sztuka w prowincjonalnym teatrze obwoźnym, a zarazem jest z gruntu prawdziwa, ponieważ
problem istnieje, zawsze istniał i prawdopodobnie
nigdy istnieć nie przestanie. Takie są koleje ludzkiej
ułomności.
Nie same swastyki z pryncypałek spowodowały,
że mam dość, lecz reakcja środowiska, którą można było obserwować na wszystkich frontach tej
dziecinady. Bo pomimo fatalnej kondycji tego co
z lekkim pobłażaniem można nazwać obozem narodowym, nie sądziłem, że porzucono do reszty
aparat refleksji krytycznej. Może to środowisko jest
właśnie problemem, to że wywodzi się ono z głębokiego PRL-u, z wczesnych lat ’90, taniego wina
pitego po bramach i kultywowaniu w sobie agresji jako sportu. O ile przemoc polityczną uważałem zawsze za działanie wątpliwe moralnie, choć
z potencjałem skuteczności, to prymitywne małpie
podrygiwanie, które kiedyś nosiło znamię białych
belek, dziś bawełnianych atrybutów ulicznego rozbójnika, wzbudza we mnie tylko pogardę, której się
wstydzę. Reportaż ukazujący świętowanie urodzin
austriackiego akwarelisty, spowodował falę prze-

śmiewczych komentarzy, internetowych wpisów,
które zdawały się krzyczeć toż to pejsata prowokacja!, i powtarzać swoje slogany o mężnym narodzie,
w którym narodowcy stanowią śmietankę heroizmu
i intelektualnego bohaterstwa. Głos zabierały osoby siedzące przecież mocno i od lat w tym naszym
środowisku, mówił nawet poeta, kultowy pieśniarz,
który już nie śpiewa, a który dobrze powinien zdawać sobie sprawę z sytuacji. To wzburzyło mnie
najbardziej, bowiem artysta jest zawsze człowiekiem wrażliwym, spostrzegawczym, posiadającym
nietuzinkową wyobraźnię, która w tym przypadku
postanowiła chyba przesłonić rzeczywistość. Bo
czy nie jest prawdą, że w kwietniowy dzień urodzin
Adolfa Hitlera, nasze fejsbukowe tablice są pełne
żartów, życzeń wszelkiej pomyślności i tematycznych piosenek? Ja wiem, to tylko żarty, tak jak żartem była wlepka Adama Gmurczyka „Faszyzm? My
jesteśmy gorsi?”, tak jak to wszystko zdaje się być
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tylko kiepskim żartem właśnie. A ja mam dosyć,
bo praca u podstaw kończy się w momencie kiedy
trzeba samemu nurzać się w gnoju, bo wytykając
braciom Polakom ich wady, można krążyć jedynie
pomiędzy łatką Gombrowicza lub Stanisława Cata
Mackiewicza, a obydwu nie lubię i obydwu zapewne środowisko nie czytuje.

łazienkach turlają się tylko opróżnione z zawartości sreberka i woreczki strunowe. Koncerty, gdzie
zawsze znajdzie się paru ósemkowiczów. Dostosowywanie swojej narracji do nich, bo przecież na
forach i w komentarzach bełkoczą, że wyrzekliśmy
się radykalizmu. Mówią to ludzie, którzy nigdy nie
potrafili zrozumieć, że myśl narodowo-radykalna
ma w sobie coś więcej niż samą ideę czynu. ToleroMam dość, bo każdy kto spędził w tym grajdołku wanie ich na marszach, bo zakładając, że nie treść
trochę lat, widział przynajmniej kilka razy męż- a forma przekazu Czarnego Bloku, była zła, to nie
czyzn i kobiety z wydziabanymi swastykami, czar- zapomnijmy przypomnieć, iż tam te mentalne czarnymi słoneczkami, podwójną ósemką, błyskawica- ne słoneczka były więcej niż tolerowane. Moralne
mi lub innym zakamuflowanym znakiem tajnego skarłowacenie. Wy, warci jedynie pogardy. Wy, któstowarzyszenia wyznawców pangermańskiej czy- rzy udajecie że nie widzicie, że nie istnieją rysy na
stości krwi i szybkich pomysłów na narkotykowy Waszych lustrach.
biznes. Każdy kto jest choć trochę w środowisku,
zna przynajmniej jedną osobę, która była na za- Na każdego kiedyś przyjdzie pora. Większość lumkniętym koncercie, gdzie prawe dłonie prostu- dzi, którzy w tym środowisku byli, a którzy prezenją się bynajmniej nie w rzymskim pozdrowieniu, towali sobą wyższą wartość moralną i intelektualną
bowiem rzymskość od zarania wieków pogardza- – uciekła. Uciekła bo nie była w stanie obracać się
ła tym co z nazywano germańskością, niby syno- w tej atmosferze toksyczności, nienawiści, agresji
nimem barbarzyństwa. I ja mam dość, bo każdy o i neandertalstwa. Uciekła, bo nic ich w tym środotym wie, że w środowisku są czciciele swastyki, wisku nie czekało. Bo to środowisko bez perspekAdolfa Hitlera czy innych aberracji umysłowych., tyw, bez przyszłości, bez elit, programu rozwoju i
które kończą się w najlepszym razie odżegnaniem w ogóle bez sensu. I ja mam już dosyć i nie chcę
się od twórczości malarza, gdyż wypaczył ideę albo być częścią tego środowiska. Bo nic mnie tu już nie
był Żydem i nie potrafił jej zrealizować. No i miał czeka. Bo każda szansa, która była, została zmarnojedno jądro, co sprawia, że był tylko trochę aryjski, wana. Bo sztandar upadł, został zbrukany, podeptana pewno mniej niż polscy wojownicy z BH. Lecz i ny, a na tym samym drzewcu wzniesiono wysoko
wśród nas, myślących, wykształconych, wciąż uno- ponad głowy tłuszczy, kipiącej z nienawiści, karysi się jakas aura uwielbienia nad Leonem Degrel- katurę ideału. Jak ten tłum, który gromadził się za
lem, jakby cała jego działalność zakończyła się na naszym wezwaniem na ulicach miast, by wykrzyruchu Rex i Płonących duszach. A przecież dzięki czeć swoją miłość do Boga, Honoru i Ojczyzny.
wytężonej pracy kilku tłumaczy, możemy przeczy- Tłuszcza niezdolna jest do tak wysokich uczuć jak
tać choćby Apel do młodych Europejczyków – te- miłość. Tłuszcza może tylko nienawidzić, potęgostament szaleńca, czy inną publicystykę, w tym mój wać swoją agresję, a przecież od nienawiści zawsze
ulubiony list do Jana Pawła II.
się odżegnywaliśmy, wiedząc, że jest ślepym zaułkiem. Drogą bez wyjścia i ostatecznym upadkiem.
I tego mam już dosyć, bo niezależnie od reporta- Nie dbam już o to, mam dosyć, wyrzekam się. Proży, my od dawna wiemy, że problem istnieje, tylko szę mnie wykreślić z listy, albo skreślić w ogólę.
nauczyliśmy się z nim żyć, bo niby nie przeszka- Po dziesięciu latach nie poczuwam się już do bydza jeśli tylko neandertalczycy nie pchają się przed cia częścią tzw. środowiska. Gardzę nim z podstaw
kamery. Tolerujemy ich na festiwalach, koncertach, mojego serca i ducha. Jestem nacjonalistą, spoza.
spotkaniach, konferencjach i marszach. No bo kto Jestem nacjonalistą, który neguje nacjonalizm śrosię odważy albo będzie widział w tym sens, powie- dowiska. Ten tekst, to tylko nóż, którym odcinam
dzieć im że nie są mile widziani, albo żeby po pro- swoje mentalne więzy, od czegoś w czym tkwiłem
stu – odeszli w podskokach. Lepiej udawać, że ich przez dekadę. I głęboko wierzę, że W Pół Drogi,
nie widzimy, że ich nie ma. Lepiej samemu stwo- tez nie jest pismem środowiskowym, że jest spoza,
rzyć wyobrażenie środowiska, w którym oni nie że wyrzeka się powiązań z tym bagnem, które trzewystępują. Umysły przeżarte hipokryzją, spotkania ba zostawić daleko za sobą, by w końcu zobaczyć
sportowe firmowane straight edge, na których w wschodzące słońce.
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Bartosz Biernat

Porozmawiajmy o Idei...
Wywiad
z Aleksandrem
Krejckantem
byłym
Kierownikiem
Głównym ONR
- Obóz Narodowo-Radykalny, którego jesteś
Kierownikiem Głównym coraz głośniej i mocniej
zwraca się ku religii katolickiej jako fundamentu podmiotowości organizacyjnej. Czy widzisz to
jako symbiozę katolicyzmu z ideą narodowo-radykalną, czy bardziej jako jedną z gałęzi wyrosłych z Kościoła Chrystusowego?
- Rzeczywiście, od dłuższego czasu postępuje
wplecenie katolicyzmu w jego tradycyjnym ujęciu,
w organizacyjną tożsamość i formację. Wynika to,
w moim odczuciu, ze świadomego wyboru części
osób zarządzających ONR-em, którym od dawna
nie wystarczała pusta identyfikacja subkulturowa
i płytki, pozbawiony transcendencji, nacjonalizm.
Jednak zaznaczam, że nie wygląda to tak, że teraz
rozliczamy kogokolwiek z obecności w kościele na
niedzielnej Mszy Świętej. Odbywa się to w sposób
dobrowolny, z delikatnym sugerowaniem i zachęcaniem osób, które przejawiają zainteresowanie
sprawami duchowymi. Jest to na tyle subtelne, że
osobiście będąc człowiekiem, który określiłby się

mianem chrześcijańskiego deisty nie odczuwam
tego, jako jakiegoś rewolucyjnego zwrotu. Mój
pogląd na relacje między katolicyzmem a narodowym radykalizmem najpełniej oddaje stwierdzenie,
że katolicyzm jest dla nas, jako narodu, naturalny
i w sposób, często nawet nieuświadomiony, determinuje nasze myślenie, społeczne konwenanse, język, kulturę oraz przede wszystkim moralność. Siłą
rzeczy, narodowy radykalizm pozostaje w łączności z katolicką filozofią i nauką społeczną, więc ta
symbioza funkcjonuje. Natomiast jako potencjalne
zagrożenie postrzegam typowe w naszym młodym
ruchu, popadanie w przesadę i ostentacyjny katolicyzm, który z tym właściwym, nie ma nic wspólnego. Całkowicie zgadzam się ze zdaniem Jana Korolca – „Będąc katolikami jesteśmy przeciwnikami
wprowadzania tzw. polityki katolickiej, polegającej
na głośnym deklamowaniu frazeologii katolickiej.
Polityka narodu katolickiego musi być katolicka
z ducha, a nie ze swego szyldu.” Uważam, że największą krzywdą, jaką moglibyśmy zrobić nacjonalizmowi i katolicyzmowi jednocześnie to uzurpo-

9
wać sobie rolę, jaką pełni Kościół Katolicki. Trzeba
pamiętać, że nacjonalizm kieruje się perspektywą
ziemską, ten w wydaniu katolickim nie zapomina o
perspektywie wyższego rzędu, jednak nie może odgrywać podwójnej roli plebana i sołtysa, gdyż są to
po prostu oddzielne porządki. W praktyce postrzegam to jako przestrogę dla tych, którym wydaje się,
że nacjonalizm katolicki mógłby kiedykolwiek stanowić sojusz tronu i ołtarza. To po prostu sprzeczne
z samym katolicyzmem, jako że Jezus powiedział
„oddajcie cesarzowi co cesarskie, a Bogu co boskie”. Jest jednak rzeczą konieczną, żeby społeczeństwo było z ducha katolickie, bo tylko takie
społeczeństwo ma możliwość obrony przed zakusami fałszywych religii, materializmu, nihilizmu i
moralnego relatywizmu.
- Odwołujecie się katolickiego ducha, który ma
przenikać Naród w przyszłym wolnym państwie.
Czy ma to być jedynie duch, czy jednak realnie
chcecie wprowadzać w życie Katolicką Naukę
Społeczną?
- Fundamentem jest duch. Człowiek, który jest pozbawiony możliwości obcowania z Prawdą jest łatwym celem dla zła. To jest kwestia niezbędna dla
przyszłego społeczeństwa, także z perspektywy
ziemskiej. Tylko naród kierujący się dobrem i sprawiedliwością jest wstanie zapewnić swoim członkom godne i wartościowe życie. W mojej ocenie
narodowy radykalizm jest w pełni komplementarny
z KNS, więc siłą rzeczy można powiedzieć, że tak,
chcemy wprowadzać ją w życie. Pamiętać trzeba,
że KNS nie jest programem politycznym, czy nawet zbiorem postulowanych reform, tylko refleksją
filozoficzno-społeczną, która oferuje fundament
pod konkretne rozważania szczegółowych zmian.
Poza encyklikami, inspiracją mogą być dla nas prace bp. Kettelera, które stosunkowo niedawno zostały przetłumaczone na język polski. W ostatnim
czasie zacząłem poszukiwać też po lewej stronie
społecznego katolicyzmu i uważam za niezwykle
wartościowe myśli Jacquesa Maritaina i szczególnie Emmanuela Mouniera. Katolicki personalizm
to antropologiczna podstawa dla rozważań katolickich nacjonalistów, która chroni przed popadaniem
w zachwyty nad fałszywymi ideologiami, tak popularnymi w ostatnim czasie wśród niektórych nacjonalistów.

- Gdzie oprócz KNS szukałbyś inspiracji dla nacjonalizmu?
- Biorąc pod uwagę obecny poziom intelektualny
polskiego nacjonalizmu patrzę na kwestię inspiracji dwutorowo. Z jednej strony, jestem pełen obaw
widząc, jak postępuje erozja i świadome odrzucanie
dorobku historycznej myśli nacjonalistycznej, a w
tę przestrzeń wklejane są także historyczne myśli
ukształtowane w innych tradycjach, porządkach
myślenia o narodzie i państwie. Uważam, że taka
dekonstrukcja jest działaniem szkodliwym i pozbawionym głębszej refleksji filozoficznej. Nie chciałbym, aby polski nacjonalizm stał się polski tylko z
nazwy. Od prawie 30 lat, pomimo zmiany warunków politycznych, kolejne pokolenia nacjonalistów
nie są wstanie wzbić się na poziom, który pozwalałby wejść polskiemu nacjonalizmowi w XXI wiek na
poziomie ideowo-politycznym. Umiemy wykorzystywać z powodzeniem narzędzia, jakie daje nam
technika, umiemy też docierać z postulatami do szerszego grona odbiorców (choć w niezadowalającym
stopniu), część środowiska ma aspiracje polityczne,
jednakże względem poważnej analizy rzeczywistości przegrywamy rywalizację z lewicą i prawicą. Tę
pustkę nieporadnie uzupełniamy tym, co możemy
przenieść z zewnątrz. Tak nie powinno być w ruchu
aspirującym do bycia intelektualnie samodzielnym
i przede wszystkim mającym ambicję dawać odpowiedzi poprzedzone analizą faktów i procesów
zachodzących we współczesnym świecie. Z drugiej
strony, osobiście nie zamykam żadnej ścieżki, która intelektualnie rozwija. Nie widzę jednak możliwości, żeby pozwolić na brak wskazywania, co
i kiedy należy czytać w przypadku osób niewyrobionych intelektualnie i ze słabą formacją ideową.
Większości ludzi w naszym środowisku wystarcza
to, co określamy „pakietem podstawowym”, czyli
zestawem kilku książek, zeszytów szkoleniowych i
wykładów. Jest dla mnie rzeczą oczywistą, że tacy
ludzie nie mają szans na stanie się współczesnym
Mosdorfem, Reuttem, Zaleskim, Gluzińskim itd.
tylko jednym z tych, znanych ze starych zdjęć, anonimowych bohaterów stojących w trzecim szeregu
z dłonią wzniesioną w kierunku słońca. Pokuszę
się więc o stwierdzenie, że w odpowiednio wyselekcjonowanym gronie chętnie skonfrontowałbym
się z żywotną myślą współczesnej lewicy i liberalizmu. Jednak nie po to, żeby bezwolnie akceptować
narzucany dyskurs, ale żeby w opozycji tworzyć
własne odpowiedzi. Niestety, w naszym środowi-
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sku jest bardzo mało osób, które miały styczność,
na poziomie intelektualnym, z tym, co kształtuje
współczesny świat. Dużo się mówi, rzuca terminami typu marksizm kulturowy, ale prawdopodobnie
mało która z tych „mądrych głów” miała styczność
z myślą Gramsciego i Lukacsa czy reprezentantów
„Szkoły Frankfurckiej”. Pewnie dlatego odpowiadamy receptami rodem z poprzedniego wieku albo
nawet z wieku XIX. Nasza sytuacja jest podobna do
sytuacji, w jakiej znaleźli się konserwatyści w drugiej połowie XIXw. i pierwszej części XXw. – żyjemy starymi, częściowo zdezaktualizowanymi koncepcjami, zaczytani w biografiach ludzi wybitnych,
ale żyjących w innej epoce, zupełnie nie rozumiejąc
współczesnego świata. Obyśmy nie skończyli jak
konserwatyści, których dynamiczna rzeczywistość
kształtowana przez „Wielkie Narracje” socjalizmu
i ówczesnych nacjonalizmów zredukowała do folkloru, ciekawostki dla wybranych. Pisząc te słowa
przypomina mi się ekranizacja powieści Giuseppe Tomasiego di Lampedusy „Lampart” i postać
księcia Fabrizio di Salina, którego dramat polegał
na tym, że rozumiejąc, iż stare bezpowrotnie odeszło, nie miał siły, żeby współtworzyć nowe czasy.
Mimo tej gorzkiej obserwacji nadal uważam, że w
jakiejś perspektywie stać nas na jakościowo zadowalający wysiłek intelektualny, który pozwoli nam
rzucić wyzwanie współczesnemu światu. Mam to
szczęście, że w moim rodzinnym mieście powsta-

ła, z inicjatywy dawnych działaczy MW, formuła
klubu dyskusyjnego „Reorientacje”, która zamiast
żyć przeszłością lub kopiować zachodnich nacjonalistów zadaje sobie trud wchodzenia w intelektualną wojnę z tym, czym dzisiaj żyje świat. Atmosfera i treść tych cyklicznych spotkań, to nie tylko
wytchnienie od bieżącej działalności, ale przede
wszystkim nadzieja na lepsze jutro.
- W ogłoszonej stosunkowo niedawno Deklaracji Ideowej ONR możemy przeczytać, iż „Członkiem Narodu polskiego jest każdy, kto poczuwa
się do bycia Polakiem, odczuwa przywiązanie
do polskiej tradycji i historii oraz jest uznawany przez wspólnotę narodową za rodaka. Potępiając rasizm biologiczny, postulujemy zachowanie stanu homogeniczności etnicznej, który
sprzyja utrzymaniu pokoju społecznego i stabilności państwa”. W związku z ostatnią dyskusją w nacjonalistycznej społeczności chciałbym,
byś spróbował zdefiniować naród, a co za tym
idzie — spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy
podtrzymujecie zdanie o narodowej tożsamości
kulturowej? A jeśli tak, to, jak skomentowałbyś
argumenty kolegów wiążących naród jedynie z
przynależnością rasy czy krwi?
- Pozwolę sobie wyjść od tego, co zaproponowaliśmy w Deklaracji Ideowej, jako że zawarte tam
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sformułowania oddają w 100% to, co uważam. W
pierwszej części zaznaczyliśmy, że kluczowa jest
autoidentyfikacja, swego rodzaju świadomy wybór,
deklaracja. Tym samym za podstawowy wyznacznik uważam akt woli wyrażany przez przyjęcie polskiej tradycji, kultury i historii jako swojej. Jest to
o tyle istotne, że równolegle za Polaka nie uznaję kogoś, kto urodził się w Polsce, żyje tu, nawet
mówi po polsku, płaci podatki, sprząta po psie, ale
nie utożsamia się z wymienionym dziedzictwem.
Takich ludzi uważam za obywateli polskich, etnicznego pochodzenia polskiego, ale nie za Polaków.
Dalej, napisaliśmy, że osoba identyfikująca się jako
Polak musi być także uznawana przez resztę wspólnoty za Polaka. To oznacza, że dopóki dana osoba
nie przestanie być postrzegana jako obca nie jest
Polakiem. Mamy do czynienia z procesem. Chciałbym to mocno podkreślić, bo jestem przekonany,
że naród nie jest tylko bytem funkcjonującym w
konkretnym momencie historycznym, tylko wspólnotą podlegającą stałemu rozwojowi. Przykładowo
– współcześnie Polacy pochodzenia tatarskiego nie
są traktowani jako obcy, bo przez wieki zintegrowali się z resztą wspólnoty i ta wspólnota także
zaakceptowała ich jako swoich. Miarą witalności
narodu jest jego zdolność do inkluzji. Naród o charakterze ekskluzywnym to przejaw słabości kulturowej wspólnoty. W kolejnym zdaniu za kluczowe,
a zupełnie pomijane w analizach naszej DI, uważam dwa słowa: „zachowanie stanu”. Ponownie,
mówimy o procesie. Mam świadomość, że stan, z
którym mamy do czynienia od 1945 roku w Polsce jest czymś, z czym nie mieliśmy do czynienia
przez X wieków istnienia polskiej państwowości. I
nie ma najmniejszych powodów, aby sądzić, że ten
stan nie ulegnie zmianie w przyszłości. Osobiście
podtrzymuję zdanie o tym, że naród to fenomen
kulturowy, stale podlegający procesom wewnętrznym i zewnętrznym, który nie musi wiązać się z etnicznym pochodzeniem i naród polski zawsze był
czymś więcej niż tylko wspólnotą etniczną.
Co do przeżywającej ostatnio renesans perspektywy rasowej, to uważam, że to błąd wynikający z
miernych podstaw intelektualnych i przygotowania
merytorycznego. Nie uważam za rozwijające dyskutować z ludźmi, którzy swoje argumenty ubierają
w prymitywne memy i slogany. Europa ma problem
z imigrantami i jest nieskuteczna w asymilowaniu
przybyszów. Jest to jednak wynik słabości Europy na poziomie aksjologicznym, kulturowym, czy
wręcz cywilizacyjnym. Nie widzę jednak możli-

wości, żeby teraz w jakiś magiczny sposób zniknęli ludzie rasy czarnej, którzy zamieszkują Francję, Wielką Brytanię, Hiszpanię, Włochy i Niemcy.
Zresztą nie chodzi tylko o inne rasy, bo przecież to
biali muzułmanie wiązani są w powszechnej świadomości z islamskim terroryzmem. Nawet Polska
w jakiejś perspektywie czasowej, będzie musiała
uporać się z powrotami Polaków, którzy wyemigrowali do Europy Zachodniej, założyli tam rodziny z
nie-Polakami i prędzej czy później, przynajmniej w
części, zechcą wrócić do Polski. Człowiek rozważny musi znaleźć rozumowe rozwiązania wyzwań,
jakie stoją przed Polską i Europą, a nie zamykać się
w gettcie swoich urojeń o białej Europie, która to
nie ma nic wspólnego z nacjonalizmem.
- Dopuszczasz w takim razie istnienie wielorasowego narodu w Europie?
- Nie tyle, co dopuszczam, bo moja wola nie ma
tu znaczenia, tylko uważam, że już mamy do czynienia z wielorasowymi narodami w Europie, przynajmniej w jej zachodniej części. Można dyskutować, czy to dobrze, czy źle, ale sam fakt istnienia
wielorasowych narodów pozostaje dla mnie faktem
obiektywnym. Nie znaczy to, że uważam, że konflikty na tle rasowym nie funkcjonują lub że w dającej się przewidzieć perspektywie czasowej znikną.
Jednak tego rodzaju konflikty rzadko kiedy wynikają tylko ze względu na rasę. Ich podstawowym
fundamentem są kulturowe, ekonomiczne i edukacyjne różnice oraz nadawanie politycznego znaczenia rasie, wszystko to antagonizuje grupy o odmiennym kolorze skóry. To jest prosty mechanizm – jeśli
wybranej cesze towarzyszy wartościowanie albo
decyduje ona o nierównym dostępie do dóbr, pozycji, możliwościach rozwoju to rodzi to konflikt, ale
jego istotą nie jest sama cecha, tylko irracjonalna
decyzja o nadaniu jej praktycznych konsekwencji.
- Czy rasa nie stanowi jednak jednego z elementów tożsamości narodowej?
- W mojej opinii, we współczesnych czasach, w Europie i Ameryce Północnej – nie. Podkreślam jednak, że zawężam obszar, na którym rasa przestaje
mieć znaczenie do obszaru będącego historycznie
pod wpływem cywilizacji łacińskiej. Jako śmieszne
oceniam, kiedy ktoś deklaruje się jako katolik i jednocześnie podnosi do rangi kluczowej rasę. To jest
materializm w czystej postaci. Poza naszą cywiliza-
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cją sytuacja ma się inaczej i mam tego świadomość.
Przykładowo, w Japonii od wieków funkcjonuje
pojęcie „gaijin” (człowiek z zewnątrz), które jest
powszechnie stosowane, a w Europie, w dobie politycznej poprawności uchodziłoby za rasistowskie.
Jedynie upływ czasu zweryfikuje czy tradycyjne
wspólnoty pochodzenia i krwi okażą się trwałe, czy
odejdą w zapomnienie w zglobalizowanym świecie.
- Prymat narodu nad państwem to fundamentalny postulat polskiego nacjonalizmu antagonizujący go często z prawicą. Na naszej scenie
ideowej możemy zaobserwować mniejsze lub
większe odrzucenie projektu III RP. Jakie jest
Twoje zdanie na temat legitymacji władzy obecnego państwa?
- Myślę, że nie będę tu oryginalny. III RP to nie jest
normalne państwo, poczynając od okoliczności powstania, przez krzepnięcie instytucjonalne, po efekt
finalny. Już sam fakt tego, że główną osią sporu
politycznego, od ponad 25 lat, jest stosunek do III
RP dobitnie pokazuje, że jest to twór, który trudno
nazwać państwem polskim. Pochodzenie władzy
politycznej i ekonomicznej we współczesnej Polsce
to pokłosie zgniłego kompromisu zawartego przez
część opozycji ze stroną komunistycznych pragmatyków. Już u swego zarania nie było to państwo
wolne i suwerenne, tylko kawał sukna rozdzierany
przez grupy wpływu. Uważam, że mamy do czynienia z domkniętym systemem, gdzie role zostały już dawno temu przypisane i próg wejścia dla
potencjalnej siły, która chciałaby czy to rewolucyjnie, czy ewolucyjnie zmienić charakter III RP, jest
czymś więcej niż tylko 5% progiem wyborczym.
Nasze ogłupione społeczeństwo w swojej masie nie
dostrzega tego, że wybory to tylko ułuda, igrzyska
pozorów. To jest chyba główny problem – władza
w III RP nie potrzebuje szerokiej legitymizacji, bo
nasi rodacy są pozbawieni obywatelskości, troski o
dobro publiczne i zwyczajnie nie przykładają wagi
do tego, co się w państwie dzieje. Jednocześnie
system bardzo sprawnie gra emocjami, tematami
„metapolitycznymi”, które rozpalają wyobraźnię i
antagonizują społeczeństwo, które poświęca swoją
energię na wirtualne spory, kiedy w prawdziwym
życiu zdegenerowani „reprezentanci ludu” robią, co
chcą, bez żadnej kontroli i oporu społeczeństwa.
- Zgodzę się, że współczesne państwo nie po-

trzebuje legitymizacji do rządzenia, chciałbym
jednak zapytać o to, jak wyobrażasz sobie uwierzytelnienie państwa narodowego powstałego na
gruzach III RP?
- To bardzo konkretne pytanie i będąc szczerym do
tej pory traktowałem takie rozważania za zbyt odległe, żeby poświęcić im więcej uwagi. Uważam,
że bez rewolucji myślenia, bez zmiany mentalności
społeczeństwa polskiego nie ma mowy o zmianie
systemu. Jeśli jednak kiedyś uda się na tyle zmienić naszych rodaków, że staną się społeczeństwem
odpowiedzialnym, rozumującym w kategoriach
dobra wspólnego, to jedynym słusznym sposobem
na legitymizację nowego państwa jest powszechne
referendum, w którym to naród wskaże, które z zaproponowanych rozwiązań ustrojowych najlepiej
przysłużą się wszystkim Polakom. Jednakże do
czasu, kiedy lud stanie się świadomym narodem,
nie widzę innego rozwiązania, jak tworzenie alternatywnego społeczeństwa, które na bazie sieci powiązań i wprowadzania równoległych wobec systemu rozwiązań będzie stanowić przykład i będzie
miejscem wykuwania nowej mentalności.
- W kwestiach ustroju państwa Wielkiej Polski,
Obóz Narodowo-Radykalny odrzuca liberalną
demokrację, a także wszelki totalitaryzm. Jak
widziałbyś przyszły ustrój Polski, do jakiego modelu jest Ci najbliżej?
- Nie podam tu idealnego przepisu, bo sam takiego
nie posiadam. Podzielę się jedynie moimi intuicjami i najogólniej rozumianą wizją. Od czasów studiów niezmiennie przemawia do mnie model opierający się na subsydiarności. Uważam, że władza
zawsze powinna łączyć się z odpowiedzialnością,
a tej ostatniej można nauczyć się tylko w praktyce.
Życzyłbym sobie żyć w państwie, w którym obywatele nie tylko mają bezpośredni wpływ, ale przede
wszystkim żyją sprawami publicznymi i wspólnie
troszczą się o swoje państwo. Dzisiaj jesteśmy od
takiego stanu bardzo dalecy. W praktyce funkcjonowania uważam, że powinna być jedna organizacja polityczna, do której należałyby osoby poświęcające się służbie publicznej. Wielopartyjność
to pozór wyboru, jako że w demokracji liberalnej
różnice pomiędzy partiami są niewielkie. Na czele państwa powinna stać osoba, która ze względu
na swoje przymioty osobiste cieszy się powszechnym szacunkiem i jest gwarantem sprawiedliwości.
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Na dole tej struktury powinny działać niezależne
samorządy, z których rekrutowaliby się najlepsi,
którzy kształtowaliby politykę na poziomie całego
państwa w ramach jedno-izbowego senatu, bez izby
niższej. Głosowałoby się na ludzi i ze względu na
ich osobistą jakość, a nie na szyldy partyjne. Rząd
powinien składać się ze specjalistów obdarzonych
zaufaniem społecznym, których wybiera nie całe
społeczeństwo, a ludzie posiadający odpowiednią
wiedzę i doświadczenie w sprawach politycznych,
a więc członkowie organizacji politycznej. Nie należy nikogo zmuszać do zaangażowania politycznego, ale równocześnie osoby, które nie chcą poświęcać swojego czasu na rzecz dobra wspólnego
nie powinny mieć możliwości wpływu na bieżącą
politykę. Relacje pomiędzy poziomami samorządowym, senatem, rządem i przywódcą państwa powinny opierać się na kooperacji i pełnej przejrzystości, bez miejsca na zakulisowe gry. Autonomia
samorządu miałaby podwójną rolę – z jednej strony,
samorząd byłby swego rodzaju uczelnią polityki, z
drugiej gwarantem kontroli senatu, jako że to samorządowcy mieliby prawo wyboru reprezentantów
do senatu. Senat kształtowałby ogólne polityczne
plany, które realizowałby rząd rekrutowany spośród ekspertów, zaś rolą przywódcy państwa byłoby czuwać nad zachowaniem równowagi pomiędzy
samorządem, senatem i rządem, a w razie potrzeby
zatrzymywać wszelkie niekorzystne decyzje polityczne. Takie veto mogłoby być obalone jedynie w
ramach referendum, w którym prawo udziału mieliby wszyscy członkowie organizacji politycznej.
Wszystko to wymagałoby jednak zmiany podejścia
do polityczności wśród obywateli i punktem wyjścia dla jakichkolwiek rozważań ustrojowych jest
zmiana mentalności naszego społeczeństwa — z
narodu biernych indywidualności w kierunku narodu obywatelskiego, zaangażowanego w sprawy
publiczne i rozumiejącego prymat interesu wspólnoty nad interesem jednostki. Odrzucam natomiast
mokre sny o totalnym państwie, w którym władza
opiera się na sile, a także, z drugiej strony, bezpodstawną wiarę w „ludową legitymizację” władzy.
Nie ufam zarówno oderwanej od społeczeństwa i
niekontrolowanej władzy, jak i władzy pochodzącej
z powszechnych wyborów ludzi nieposiadających
kompetencji umysłowych do współdecydowania
o sprawach istotnych. W końcu to lud skazał na
śmierć Sokratesa. Jeśli miałbym wybierać między
maszerującymi w równych szeregach północnymi
Koreańczykami a Szwajcarami wybrałbym bez wa-

hania to drugie.
- W związku z ostatnimi zmianami w Wojsku
Polskim chciałbym zapytać Cię o Twoje zdanie
na temat powszechnej służby wojskowej?
- To krok w dobrym kierunku. Jestem z tych roczników, które obowiązkowa służba wojskowa ominęła
i uważam, że źle się stało. Specyfika geopolitycznego położenia Polski zmusza nas do bycia w ciągłej gotowości. Mimo że pozornie świat zmienił się
od zakończenia „zimnej wojny” to nasze położenie
między geopolitycznymi gigantami się nie zmieniło. Naiwnością jest sądzić, że od kiedy jesteśmy w
NATO i UE, nasze bezpieczeństwo jest zagwarantowane na zawsze. Uważam, że naród, który nie jest
wstanie się sam obronić sprowadza na siebie klęskę i to na własne życzenie. Poza tym zupełnie nie
wierzę w sojusznicze gwarancje. Historia nauczyła
nas, ile warte są zapewnienia zachodnich aliantów.
Stare rzymskie przysłowie mówi: „Chcesz pokoju,
gotuj się do wojny”, myślę, że ma ono charakter
ponadczasowy w naszym położeniu geopolitycznym. Warto odnotować, że służba wojskowa ma
także pozytywny wpływ na kształtowanie charakteru człowieka i jako taka jest korzystna sama w sobie dla całego społeczeństwa. Nasz naród słynie ze
swojego zanarchizowanego charakteru, więc wzięcie w wojskowe karby może mieć tylko pozytywny
efekt.
- Pozostając w wątku militarnym, czy jesteś zwolennikiem powszechnego dostępu do broni?
- Tutaj moje stanowisko różni się diametralnie od
stanowiska ONR-u. Osobiście jestem przeciwnikiem powszechnego dostępu do broni. Uważam,
że wystarczające jest powszechne przeszkolenie
i dostęp do broni w ramach strzelnic, a w razie
konfliktu zbrojnego dostęp do magazynów broni,
które powinny znajdować się w każdym mieście.
Powszechny dostęp do broni to fanaberia, która
pozornie daje poczucie większej władzy nad sobą,
swoim otoczeniem i rzekomo poszerza wolność.
Dla mnie to trochę jak powrót do hobbesowskiego stanu natury. W dzisiejszych czasach poczucie
bezpieczeństwa powinno dawać sprawne państwo,
nowoczesna armia i opieka społeczna, a nie karabin w domu. To już nie te czasy, kiedy sąsiad mógł
przemocą zagarnąć nasze mienie czy odebrać życie. Obawiam się, że połączenie naszej narodowej
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„ułańskiej fantazji” z powszechnym dostępem do
broni przyniosłoby opłakane skutki. Wiem, że każda strona sporu ma swoje statystki i swoje argumenty na swoje tezy, jednak ja czuję się bezpieczniej,
kiedy nie ma powszechnego dostępu do broni.
- Tematem budzącym wiele kontrowersji jest
zdanie nacjonalistów na temat gospodarki. Sam
ONR przyjmował różne stanowiska w czasie
swojego powojennego istnienia. Do jakiego modelu jest Ci i ONR-owi najbliżej?
- Rzeczywiście, współczesny ONR miał przez długi czas problem z dookreśleniem się w kwestiach
gospodarczych. Mam nadzieję, że czasy liberalne
w ONR bezpowrotnie minęły. Włożyłem w to dużo
czasu i pracy, żeby działacze zrozumieli, że korwinizmy i wolny rynek to nie są recepty zgodne z
NR. W naszej Deklaracji Ideowej opowiadamy się
jasno za modelem zrównoważonym, w którym nie
ma prymatu jednego rodzaju własności nad drugim.
Uważam, że gospodarka nie powinna i nie może
być rozpatrywana jako osobna przestrzeń funkcjonowania. Wszystkie sfery aktywności wspólnoty
powinny być skierowane na wspólny wysiłek realizujący zamierzenia polityczne. Słabością obecnego państwa jest jego skolonizowanie gospodarcze przez obce państwa i korporacje. Z tym trzeba
walczyć, a nie zrobi się tego kontynuując politykę
bezwarunkowo otwartych drzwi dla kapitału zagranicznego i bez odpowiednich, systemowych zabezpieczeń dla polskich pracowników i pracodawców. Jestem gorącym zwolennikiem przywrócenia
znaczącej pozycji spółdzielczości w stosunkach
własności. Od dłuższego czasu interesuję się myślą spółdzielczą, zarówno polską, jak i zagraniczną.
Co ciekawe, rzekomo liberalny zachód, ma swoje
bardzo ciekawe rozwiązania spółdzielcze, różne
formy akcjonariatu pracowniczego i kasy spółdzielcze. Jest się od kogo uczyć i czym inspirować, ale
trzeba na to czasu i dojrzałej analizy, a nie rzucania
hasłami i pompatycznymi grafikami. Uważam, że
tylko forma spółdzielcza pozwoli przeciwstawić
się oligopolowi zagranicznego kapitału, chociażby
w sektorze spożywczym. W przyszłości państwo
powinno przeznaczyć odpowiednie fundusze na
rozwój, wspieranie konkurencyjności i budowanie
międzynarodowych relacji handlowych między
przedsiębiorstwami państwowymi a krajami rozwijającymi się. Pozwoli to zdywersyfikować dochody
z wymiany handlowej i uniezależnić się od potęż-

nych graczy europejskich, na czele z Niemcami. W
obecnej sytuacji natychmiastowe wyjście z UE spowodowałby ogromny kryzys w gospodarce, jako że
jesteśmy uzależnieni w głównej mierze od naszych
partnerów z UE i Rosji, co jest zwyczajnie niebezpieczne. Prawie 80% polskiego eksportu idzie do
krajów UE, a tymczasem importujemy z UE nieco
ponad 60%, co oznacza, że nie potrafimy zainteresować krajów rozwijających się naszymi produktami, za to chętnie od nich kupujemy. To nie jest
korzystne i pozycjonuje nas jako podwykonawców
w międzynarodowym podziale pracy. Należy skończyć z fantasmagoriami w stylu specjalnych stref
ekonomicznych i stworzyć wieloletni plan gospodarczy dla Polski, uwzględniający trendy w światowej produkcji i wymianie handlowej. Ponadto
trzeba wreszcie poważnie podejść do inwestowania
w wiedzę, a nie tylko symulować zainteresowanie
współpracą między polską nauką a gospodarką.
Nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby w Polsce powstała nasza „Dolina Krzemowa” w ramach
partnerstwa prywatno-publicznego. Za długo już
dajemy sobie odbierać wartościowe osoby, które
z braku możliwości rozwoju i godnego zarobku
szukają szczęścia na całym świecie, przyczyniając
się do rozwoju obcych państw. Sam mam kilkoro
takich znajomych, którzy tułają się po świecie, bo
w Polsce nie ma dla nich pracy – mają „zbyt wysokie kompetencje” (!). To jest prawdziwy dramat
współczesnej Polski, że osoby posiadające specjalistyczną wiedzę ekonomiczną, biotechnolodzy, inżynierowie nie mogą się tutaj rozwijać, bo struktura
zapotrzebowania na kompetencje ogranicza się do
prostego podwykonawstwa. I to w każdym możliwym sektorze. Ludzie ambitni, jeśli nie chcą skończyć w mało ambitnej pracy, muszą emigrować. To
bardzo smutne.
- Czy jesteś zwolennikiem rewizji granic przyszłego państwa polskiego, czy uważasz, iż państwo musi obejmować tylko te części, w których
znaczącą większością zamieszkuje dany naród?
- To trudny temat. Z jednej strony mamy dawne
polskie ziemie za naszymi wschodnimi granicami,
które są naszym wielowiekowym dziedzictwem.
Z drugiej, Polacy zamieszkujący terytoria naszych
wschodnich sąsiadów są stosunkowo nieliczni
(poza Litwą) i stale poddawani procesom asymilacyjnym. Uważam, że nie możemy się wyrzec tych
ludzi i to niezależnie od tego, ilu ich jest. To nasi
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rodacy i powinniśmy o nich pamiętać, wspierać
ich i wspomagać nie tylko utrzymanie, ale i rozwój
tożsamości narodowej. Zresztą rzecz nie ogranicza się tylko do Polaków na Kresach. Za naszą zachodnią granicą mieszka 2mln mniejszość polska,
pozbawiona praw na mocy hitlerowskiego prawodawstwa. Ogółem rzecz biorąc Polaków na świecie
jest ponad 60mln. Naszym obowiązkiem jest dbać
o naszych rodaków niezależnie od tego, gdzie rzuciły ich wichry dziejów. Wracając jednak do meritum, sądzę, że granice nie są niczym danym raz na
zawsze, więc nigdy nie przyjąłbym stanowiska, że
nasze granice nie mogą ulec zmianie. Z pewnością
jednak nie życzyłbym Polsce powrotu do dobrze
znanych problemów z mniejszością ukraińską. Z
uwagą przyglądam się rozwojowi sytuacji w samej
Polsce, jako że mamy do czynienia z prawdziwą
inwazją Ukraińców. Przekonamy się, jakie są zdolności asymilacyjne polskiej kultury na ich przykładzie. Z tego w przyszłości będzie można wyciągnąć
wnioski. Ogólnie rzecz biorąc temat rewizji granic
jest dla mnie tak odległy, że właściwie nieobecny.
Na tym etapie należy zadbać o to, żeby ewentualnie
kiedyś było do czego wracać, tam na wschodzie i
zawalczyć o prawa Polaków na zachodzie. I podkreślę, że nie widzę tu powodu dla żadnej symetrii.
Naszym prawem jest dbać o swoich, a jednocześnie
robić wszystko, żeby przybysze asymilowali się z
Polakami, a Niemcy wybili sobie z głowy powrót
Wrocławia i Szczecina z głów.

geopolityczne peryferia. Zaś same Niemcy, których
głos jest w UE najsilniejszy, a po decyzji Wielkiej
Brytanii tylko się wzmocni, mimo wszystko, nie
traktuje na takim samym poziomie co wymienione
imperia. Chiny już teraz są naszym drugim największym partnerem, od którego importujemy. Różnica
między Chinami a USA czy Rosją jest taka, że nie
zależy im, przynajmniej na razie, na podboju kulturowym i politycznym, a wyłącznie ekonomicznym.
Jako jedno zło traktuję USA i Rosję, dla których
Polska jest wyłącznie teatrem potencjalnego zderzenia ich wpływów, a być może i wojny. Z perspektywy nacjonalistycznej nie możemy sobie pozwolić, żeby ktokolwiek traktował nas, jak pionka
na własnej szachownicy. Wyjściem z tego klinczu i
wiem, nie jestem tu oryginalny, jest dla mnie sojusz
państw naszego regionu, rozszerzony o kierunek
skandynawski i Austrię. Szwecja i Austria są o tyle
istotne dla potencjalnego projektu, że ich gospodarki są w pierwszej dziesiątce UE, tak jak nasza. Jest
to, co jest dla mnie jasne, projekt bardzo trudny do
realizacji, szczególnie biorąc pod uwagę wzajemne
animozje państw bałkańskich, ale sądzę, że co bardziej rozumni nacjonaliści, widzą, że współcześnie
zagrożeniem są wpływy USA i Rosji, a także żerujący na wszystkich narodach regionu anonimowy
kapitalizm. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie
po rozmowach z nacjonalistami z naszego otoczenia. Siłą rzeczy, z tego „Międzymorza+” wykluczam Ukrainę, jako państwo upadłe i zapóźnione w
stosunku do reszty, a po oderwaniu Donbasu pozba- Przejdźmy do polityki zagranicznej. Opisz pro- wione swojej strategicznej, surowcowej wartości.
szę, jak odnosisz się obecnie do imperiów Stanów Uważam, że naszą uwagę, jako nacjonaliści powinZjednoczonych, Chin czy Unii Europejskiej, a niśmy skupiać na rozwoju strategicznych kontaktakże, jaki model korelacji z innymi państwami tów z kolegami z naszego regionu, a odpuścić sobie
powinni forsować polscy nacjonaliści?
kierunek zachodni, jako kompletnie stracony i posiadający własne, często sprzeczne z naszymi za- Z racji swojego położenia Polska nie ma więk- patrywania, chociażby na rolę Rosji oraz odmienne
szego wyboru, a przynajmniej tak starają się nam interesy. W każdym razie, przed nami bardzo dawmawiać politycy. Jest albo wschód, albo zachód. leka droga, żeby poznać i zrozumieć perspektywy
Przynajmniej tak było do niedawna, bo pojawie- naszych potencjalnych sojuszników. Jednakże, jeśli
nie się trzeciego gracza, w postaci Chin, zmienia się tego nie zrobi, to będziemy dalej odgrywać rolę
postać rzeczy. Nie mniej, wydaje się, że nasz wy- przypisaną do USA, Niemiec lub Rosji czy Chin. A
bór to hołd lenny wobec któregoś z wymienionych tego byśmy bardzo nie chcieli.
imperiów. Osobiście odrzucam takie stanowisko i
uważam, że nasz region stać na stopniowe przeciw- - Na koniec chciałbym Cię zapytać o ogólną ocestawienie się USA, Rosji i Chinom. Świadomie nie nę polskiego nacjonalizmu, z wyszczególnieniem
zaliczam do tego grona UE, która w świetle Brexitu jego poziomu ideowości i kierunku, w jakim wii niekończących się dyskusji o przyszłości integra- nien podążać?
cji staje się niewolnikiem własnego wewnętrznego
pluralizmu i stacza się w niebyt, czyniąc z Europy - Po prawie 11 latach działalności w ONR mam już
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ten komfort, że za sobą mam okres zawiedzionych
nadziei, rozczarowań i wygórowanych oczekiwań.
Jaki jest polski nacjonalizm - każdy, kto ma oczy
widzi. Mamy swoje liczne problemy, od rozdrobnienia i często złośliwej konkurencji, przez różne
strategie polityczne, po i to uważam za największy
problem, nędzę intelektualną. Nieliczni poświęcają
swoje życie, żeby to wszystko utrzymać w ryzach i
punktować system, ale większość pozostaje bierna
lub niedojrzała. Trudno się dziwić, że bierni i niesamodzielni intelektualnie nacjonaliści nie są wstanie
kształtować społeczeństwa, a jedynie grać emocjami, rozpalając lud na krótki okres. W mojej ocenie
mamy przed sobą wiele lat pracy nad sobą i nie da
się tego przeskoczyć. Stoję na tym stanowisku od
lat i cały czas uważam, że
żadne sukcesiki w elekcjach nie zmieniają naszej sytuacji w jej istocie,
a jest nią słabość intelektualna. Odnoszę również
wrażenie, że pomimo
widocznego wzrostu ilości ideowych nacjonalistów to nadal jest to tylko
promil i to promil, który zazwyczaj zadowala
samo poczucie, że jest się
lepszym, bo przeczytało
się kilka książek więcej.
Właściwie jedynym poważniejszym testem ideowości dla naszego środowiska były przygody wyborcze partii Ruch Narodowy. Jak to się skończyło
wszyscy wiemy. Niestety, ale konformizm wśród
nas jest czymś powszechnym i nie zmienią tego
buńczuczne deklaracje ubrane w bojowe grafiki. Jeśli sami nie jesteśmy na tyle silni, żeby oprzeć się
pokusom prywatnych ambicji, władzy, pieniędzy
to marzenia o zmianie społeczeństwa trzeba traktować jako mrzonki dla naiwnych. Za mało jest u nas
ludzi, którzy mając władze potrafią zrezygnować z
prywaty dla dobra całego środowiska. A już jako
komiczne postrzegam ubieranie w szaty wielkiej
gry na miarę Bolesława Piaseckiego kolaboracji z
demoliberalnymi środowiskami politycznymi. System demoliberalny degeneruje wszystkich, którzy
próbują walczyć z nim na jego prawach. Po osobistych doświadczeniach z wyborów wiem, że nie
mam jeszcze takiej siły, żeby oprzeć się pokusom

oferowanym przez system. Pytanie, czy ci, którzy
marzą o sejmowych ławach w swoich sumieniach
również dokonują takiego rozrachunku, czy po prostu oszukują samych siebie i nacjonalizm wykorzystują do realizacji swoich ambicji.
Co do kierunku, w jakim powinien zmierzać polski nacjonalizm to sądzę, że potrzebujemy formacji, formacji i jeszcze więcej formacji. Zarówno w
kwestii etycznej, jak i ideowej. Wyzwaniem, jakie
stoi przed nami jest wychowanie ludzi kierujących
się pryncypiami natury moralnej i dobrze przygotowanych merytorycznie do służby publicznej.
Potrzebny jest nam duch arystotelejskiego podejścia do polityki traktowanej jako sztuki rządzenia
dla powiększania dobra
wspólnego. Takie podejście, we współczesnych
czasach, jest w swojej
istocie rewolucyjne. W
świecie, gdzie polityka
jest domeną ludzi, którzy myślą tylko o zdobyciu i utrzymaniu władzy,
szczere i bezkompromisowe poświęcenie, służba innym to heroizm.
Uważam, że w obecnej
sytuacji
powinniśmy
skupiać się na stałym i
konsekwentnym zaangażowaniu społecznym
poprzez rozmaite stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury, uczelnie, spółdzielnie, związki i
inne formy partycypacji obywatelskiej. To szczebel pośredni między „wielką” polityką a ulicznym
ruchem sprzeciwu. Nie należy się spieszyć, bo pospiech jest zawsze złym doradcą. Przykładem, jak
można się zapędzić w walce o władze jest węgierki
Jobbik, który dla wielu polskich nacjonalistów jest
wzorem, a który dzisiaj ramię w ramię z liberałami i
lewakami obchodzi Fides „od centrum”. Być może
okaże się, że to skuteczna metoda dla powiększenia
wpływów, ale zasadnym jest zapytać na ile to będzie jeszcze nacjonalizm, a w jakim stopniu kolejna
populistyczna partia. Szkoda, że w naszym środowisku tak mało ludzie rozumie, że dla osiągnięcia
stałych efektów potrzeba czasu, spokoju i przemyślanych ruchów.
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„Ponieważ odmienność cywilizacji polega w znacznej częsci na
przeciwieństwach, nie można tedy być jednocześnie cywilizowanym na
dwa sposoby (a tym mniej na sposobów kilka). Nie ma syntez cywilizacji.
Jakżeż dojść do syntezy, skoro w każdej cywilizacji inna metoda, inne
cechy i zasady? Czyż można za jednym razem pielęgnować rozmaitość
i wprowadzać jednostajność? Tłumić rozwój społeczeństwa i przyznawać
mu swobodę? Krzewić personalizm i tępić go równocześnie? Urządzanie
życia zbiorowego jednocześnie według rozmaitych metod jest absurdem.”
Feliks Koneczny „Wobec cywilizacji”
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Adam Busse

Między Dżihadem

a McŚwiatem
czyli Europa wobec wyzwań XXI wieku

D

wudziesty pierwszy wiek jest wiekiem
powszechnej globalizacji, w dłuższej perspektywie prowadzącej do wyjaławiania
poszczególnych ras, kultur, grup etnicznych i Narodów w różnych częściach świata na rzecz unifikacji
ludzkości na jedną modłę. Dzisiaj obserwujemy w
Europie zderzenie się dwóch światów, które mimo
wielu różnic mają wspólnego wroga. Jest nim nasz
kontynent i jego cywilizacja. Cywilizacja Łacińska.
Zbudowana na postawionych wiele tysięcy lat temu
fundamentach zaczerpniętych z antycznej Grecji,
Imperium Romanum oraz religii chrześcijańskiej i
jej teologii. Tymi światami, które walczą przeciwko Cywilizacji, są McŚwiat i świat Dżihadu. Oba te
światy różnią się pod wieloma względami, jednak
walczą przeciwko nam, choć pod innymi hasłami i
ideami. Leon Degrelle na kartach „Płonących Dusz”

pisał, może prorokował, iż współczesny świat, który
odszedł od Wartości, od Boga i od Jego praw runie:
„Runie, ponieważ był sprzeczny z prawami serca
oraz – odważmy się wypowiedzieć to wzniosłe słowo – z prawami Bożymi. Tylko On, tak potężny, że
aż śmiech bierze, dał światu równowagę, ukierunkował namiętności, otworzył im śluzy całkowitego
oddania i autentycznej miłości, ukazał sens naszych
dni niezależnie od życiowego powodzenia. Można
zwołać wszystkie konferencje świata, zgromadzić
głowy państw, ekspertów gospodarczych i mistrzów
wszelkiej techniki. Będą rozważać, po czym podejmą
decyzję, ale w gruncie rzeczy zawiodą, bo umknie
im to, co najważniejsze. Choroba wieku to nie choroba ciała. Ciało jest chore, bo chora jest dusza.
Ją to trzeba było i trzeba będzie uzdrowić i ożywić
za wszelką cenę. Oto prawdziwa wielka rewolucja,

19
którą trzeba przeprowadzić. Rewolucja duchowa.
Albo bankructwo epoki. Zbawienie świata spoczywa w woli dusz, które mają wiarę.”1
Tytuł niniejszego tekstu, który ukaże się w pierwszym numerze półrocznika Trzeciej Drogi, nawiązuje do tytułu przetłumaczonej na język polski
rozprawy amerykańskiego uczonego i politologa
Benjamina Barbera pt. Dżihad kontra McŚwiat2.
W artykule zostaną przybliżone ideologie światów
Dżihadu i McŚwiatu i ich stosunek do świata Zachodu. Będzie też mowa o wyzwaniach, przed którymi stoi Europa w XXI wieku.
Na początek warto zdefiniować, czym jest McŚwiat.
Termin McŚwiat pochodzi z wspomnianej wyżej
pracy Barbera i oznacza określenie jednego ze stylów życia we współczesnym świecie. McŚwiat w
znaczeniu definicyjnym ma bardzo wiele wspólnego z procesami globalizacji, McDonaldyzacji i
amerykanizacji kultury (co opisywał George Ritzer3). Jak można opisać, czym jest McŚwiat? Jest
to rzeczywistość wirtualna zawdzięczająca swoje
istnienie postępowi technologicznemu i transnarodowym tworom politycznym, ekonomicznym bądź
społecznym. To ideologia zasadniczo wpływająca

na przekształcanie ludzkich dusz wraz ze współczesnym wyścigiem szczurów i pogonią za zyskiem,
który to zysk generują multipleksy, centra handlowe, transnarodowe korporacje finansowe, sieci restauracji szybkiej obsługi i telewizja z coraz liczniejszymi telesklepami4.
Siłą McŚwiata jest globalny rynek, który – jak pokazałem na powyższych przykładach – podporządkowuje ludzkość swojemu funkcjonowaniu. Rynek
globalny nie może być ograniczany przez partykularne grupy ludzi, ani społeczeństwa obywatelskie,
ani polityków, ani jakiekolwiek wspólnoty polityczne czy społeczne o charakterze globalnym. Dlaczego? McŚwiat sam niszczy partykularne grupy ludzkie, do których powstania przecież sam prowadzi.
Czyniąc z obywateli konsumentów zabija w nich
poczucie odpowiedzialności obywatelskiej, wskutek czego stopniowo odbiera znaczenie i uniemożliwia funkcjonowanie dawnym strukturom politycznym. Uniemożliwia powstanie jakichkolwiek grup
globalnych obywateli czy struktur władzy równoważnych z globalnym rynkiem, ponieważ mogłyby
one ograniczyć wpływy McŚwiata. Także dlatego,
iż tworzy globalne zbiorowisko ludzi podobnych
do siebie, którzy są odizolowani partykularnymi
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potrzebami konsumenckimi. W związku z powyższym nie powstaje żadne poczucie wspólnoty ani
odpowiedzialności społecznej.
Jak wygląda społeczeństwo McŚwiata? Społeczeństwo McŚwiata jest konsumpcyjne, jego tożsamość
nie opiera się na patriotyzmie, narodzie, religii,
rodzinie czy kulturze, tylko na generacji zysku,
wtórnych potrzebach i zachciankach generowanych
przez konsumpcjonizm. Najważniejszą wartością
w McŚwiecie jest informacja i jej przekazywanie.
Parafrazując Barbera, społeczeństwo McŚwiata
przebywa przede wszystkim przed telewizorem,
w centrach handlowych, kosztem przebywania w
szkole czy bibliotece i troski o wspólnotę lokalną
oraz wartości rodzinne, co w dalszej konsekwencji prowadzi do wyniszczenia rodzimej kultury i jej
unifikacji w imię globalnej wioski. McŚwiat ceni
sobie infantylizm jako stan umysłu i filozofię życia zgodną z duchem konsumpcjonizmu, w których
słowo kultura staje się równoważne ze słowem konsumpcja4. W McŚwiecie na znaczeniu traci słowo
pisane i mówione, gazeta i książka są coraz częściej
odsuwane na bok, a powszechnie promuje się inne
formy przekazu – obraz, filmy, płyty, kasety. To pokazuje, iż w globalistycznym świecie ważniejsze
od słów stały się obraz i muzyka, co jest zgodne
z teorią Piotra Sztompki mówiącą o fotospołeczeństwie jako formie społeczeństwa komunikującej się
jedynie za pomocą szeroko rozumianego obrazu.
McŚwiat jest szkodliwym zjawiskiem dla kultury,
gdyż poprzez globalistyczne ujednolicenie niszczy
kultury wysokie, lokalne i rodzime na rzecz kultury masowej. Promuje konsumpcję, zabawę i ciągłą rozrywkę, promowaną przez media masowego
przekazu (telewizję, radio, kino, Internet) kosztem
tradycyjnych form kultury. Wartości społeczeństwa
i jego zachowania biorą się z oglądania filmów, seriali czy sitcomów wzorowanych bądź pochodzących z Hollywoodu, gdzie stają się wyznacznikiem
sposobów życia. Wówczas społeczeństwo zaczyna
żyć w taki sam sposób jak bohaterowie amerykańskich produkcji filmowych.

zasługuje na nic innego jak polemikę, tak samo
jak porównanie islamskiego fundamentalizmu do
nacjonalizmu, będącego dla Starego Kontynentu
jedyną alternatywą wobec świata Zachodu i jego
„cywilizacji” (zwanej „Cywilizacją Zachodnią”5)
czy stwierdzenie, że postępuje zmierzch idei państwa narodowego i wobec tego trzeba ulepszyć demokrację. Krytyczna analiza poglądów Barbera na
ten temat wymaga odrębnego tekstu, więc nie będę
się podejmował tych rozważań.

Świat Dżihadu oparty jest na fundamentach religii
muzułmańskiej, związany jest szczególnie z jej radykalnymi nurtami – charydżyzmem, salafizmem
i wahhabizmem. Krótko scharakteryzuję każdy z
tych nurtów islamu. Charydżyzm to najmniejszy z
trzech głównych nurtów islamu, powstał w drugiej
połowie VII wieku, gdy część zwolenników Alego
zraziła się uważając, że jedynym środkiem rozstrzygającym sukcesję po proroku Mahomecie będzie
walka. Charydżyci wyznają egalitaryzm i surową
etykę nieuznającą rozróżnienia między wiarą i czynami. Uważają, że tylko głęboko wierzący i prawy
wyznawca islamu może zostać kalifem oraz interpretują Koran w sposób dosłowny. W XIX wieku
powstał ruch reformatorski w łonie islamu sunnickiego, zwany salafizmem, który postulował odrodzenie religii islamskiej poprzez powrót „do jego
pierwotnych źródeł”. Wcześniej, bo w XVIII wieku
powstał inny nurt, zwany wahhabizmem. Ten nurt
opiera się na fundamentalizmie islamskim. Nauki
wahhabickie stały się z biegiem czasu podstawą
teologiczną i ideologiczną dla wielu radykalnych
organizacji terrorystycznych takich jak Al-Kaida,
Boko Haram, Al-Shaabab czy Państwa Islamskiego.
Już sam fakt, że choćby te nurty odrzucają wszelkie
ideologie takie jak patriotyzm czy nacjonalizm, powinno być argumentem przeciwko równaniu przez
Barbera nacjonalizmu z islamizmem, co bardzo
często z niewiedzy (lub jej świadomości) czynią
celebryci krytykujący antyimigranckie nastroje polskiego społeczeństwa. Świat Dżihadu jest niebezpieczny tak i dla McŚwiata, jak i Europy. Dlaczego? Dlatego, iż McŚwiat tak samo jak i nowoczesne
Drugim światem, który wskazuje Barber w swojej
wartości „Cywilizacji Zachodu” prowadzą poprzez
publikacji, jest świat Dżihadu. Niemniej w tym wyswoją ideologię do wyjałowienia młodego człowiepadku zdefiniowanie świata Dżihadu w nacjonalika z jego kulturowej, cywilizacyjnej czy narodowej
stycznym rozumieniu będzie dalekie od stwierdzeń
tożsamości, pozbawia go elementarnych wartości,
autora Dżihadu kontra McŚwiatu, ponieważ do
na których mógł kształtować swój światopogląd
tego świata on zalicza tradycję i tradycyjne wartona współczesny świat. Nie ma wobec tego żadneści, mające przybierać formę skrajnego nacjonaligo punktu odniesienia o charakterze narodowym,
zmu i religijnej ortodoksji. Taka interpretacja nie
duchowym czy metafizycznym. W związku z tym
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czuje się zagubiony i szuka alternatywy duchowej
dla tego stanu rzeczy. To z tym czynnikiem wiąże
się wzrost konwersji wielu białych Europejczyków
na islam, ponieważ w rozumieniu młodego człowieka islam zapewnia kanon niezmiennych zasad
i wartości, którymi powinien się kierować i je realizować w życiu, pozwala odnaleźć na nowo sens
życia. Inną sprawą pozostaje to, że jest to islam
wahhabicki/salaficki, pod którego sztandarami walczą islamiści w Nigerii czy na Bliskim Wschodzie,
co wyjaśnia też sporą liczbę europejskich ochotników walczących w szeregach Państwa Islamskiego
bądź odpowiedzialnych za zamachy terrorystyczne
w Europie na przestrzeni ostatnich kilku lat.
Ernst Junger w latach 20. i 30. XX wieku, kiedy
tworzył, napisał w jednym z tekstów następujące
słowa: „Nadciąga epoka brutalności, której nie
możemy sobie wyobrazić, już nawet w niej trwamy.
W obliczu zdarzeń wszelka debata stanie się pianą,
ponad tym całym gąszczem frazesów, które męczą
nas bezowocnością, ponad kramarzami, literatami i
słabeuszami wtargnie w nową Europę wezwanie do
czynu, rwąca fala z grzywą koloru krwi. Gdyż pokój
nie jest dziełem tchórzy, ale miecza.”6 Nie sposób
nie przyznać racji niemieckiemu nacjonaliście patrząc na obecną sytuację w Europie, której przyszło
nam dożyć, a obok której nie wolno przejść obojętnie.
I to jest prawdą, że żyjemy w wieku przełomowym
dla naszej Cywilizacji. XXI wiek to wiek dynamicznych i gwałtownych przemian, które możemy
obserwować. Z czym zmaga się Europa obecnie?
Problemów jest wiele. Niekontrolowany napływ
obcych rasowo i cywilizacyjnie imigrantów z Trzeciego Świata, wzrost zamachów terrorystycznych
w Europie (dokonanych przez islamistów na przestrzeni ostatnich kilku lat), wzrost wskaźnika przestępczości, tworzenie się gett i brak asymilacji „kolorowych” przybyszów z rdzenną ludnością, co generuje konflikty etniczne, islamizacja (w jej ramach
m.in. wzrost konwersji białych Europejczyków na
islam) oraz przejmowanie przez islam próżni duchowej powstałej wskutek wieloletniej polityki
prowadzonej przez lobby rewolty 1968 roku. To są
równolegle rezultaty wieloletnich procesów, które
zachodzą i mają swoje ujście zewnątrz. Europa natomiast jest kontynentem, w którym mają miejsce
również wewnętrzne procesy, które spowodowały,
że dzisiaj stoi na krawędzi autodestrukcji. Rewolta
majowa 1968 roku i jej pseudowartości, wytwarza-

jące tzw. „cywilizację Zachodu”, doprowadziły do
stopniowego wykorzeniania religii chrześcijańskiej
i opartych na jej kanonie tradycyjnych Wartości z
życia publicznego na rzecz szeroko rozumianej sekularyzacji. Zamykanie bądź przekształcanie kościołów w domy kultury, skateparki, muzea czy
kluby dyskotekowe, odwoływanie jasełek i publicznych form świętowania Wielkanocy czy Bożego Narodzenia przez wzgląd na możliwą obrazę
światopoglądów mniejszości religijnych (żydów,
muzułmanów, buddystów) i ateistów, zastępowanie tychże Świąt jej zniekształconymi, świeckimi
formami (np. w Wielkiej Brytanii w miejsce Świąt
Bożego Narodzenia zostały wprowadzone tzw. „Zimowe Święta”), publiczne wyśmiewanie Wiary
w mediach masowego przekazu przez różnej maści celebrytów, zastępowanie katolickiej teologii
i jej wytycznych dla wiernych różnymi formami
alternatywnych duchowości zaczerpniętych m.in.
z Dalekiego Wschodu, postępująca globalizacja i
amerykanizacja kultury, prowadzące do stworzenia nowej inżynierii społecznej. Inżynierii, w której człowiek staje się jedynie konsumentem dóbr,
do czego sprowadza się jedyny sens życia – w imię
sloganu „work, buy, consume, die!”. Inżynierii, w
której głównym materialistycznym bożkiem staje
się pieniądz podniesiony do rangi Mamony, a świątyniami stają się centra handlowe. Konsumpcyjny
styl życia powoduje szereg negatywnych zjawisk,
przynosi degradację ludzkiej godności, marnotrawstwo kupionych dóbr, mających stworzyć warunki
harmonijnego rozwoju człowieka, niesprawiedliwy
ich podział i powstającą wskutek tego dużą dysproporcję zamożności pomiędzy poszczególnymi
warstwami społecznymi i całymi Narodami, zniszczenie środowiska naturalnego oraz dehumanizuje
jednostkę ludzką w myśl idei klienta masowego.
W ujęciu globalnym konsumpcjonizm jest ściśle
powiązanym zjawiskiem z procesem globalizacji,
ponieważ wyjaławia inne rasy, grupy etniczne i Narody z ich lokalnych, regionalnych tożsamości na
rzecz próby ujednolicenia kultury w myśl kultury
masowej, zamerykanizowanej.
„Globalna wioska” w XXI wieku jest faktem, i wobec tego Europa stoi dzisiaj na rozdrożu. Z jednej
strony muzułmańska imigracja i jej następstwa, z
drugiej „cywilizacja Zachodu” i jej konsumpcyjny, zglobalizowany styl życia. McŚwiat i Dżihad.
Te światy w chwili obecnej zdominowały Europę
Zachodnią i ją niszczą na różne sposoby. Przed laty
Julius Evola, włoski filozof i tradycjonalista inte-
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gralny tak pisał o Europie: „Europa to dziś wielki
organizm poddany szarlatańskim zabiegom, ciało
wypełnione i wstrząsane strachem, bezwartościowe, którego krwią jest złoto, mięśniami maszyny i
fabryki, a skórą gazetowy papier – to bezkształtna
istota poruszająca się pod wpływem niepewnych i
nieprzewidywalnych zawirowań, które wchłoną każdego, kto odważy im się przeciwstawić, czy choćby
uwolnić się spod ich mocy.” W „Orientacjach” z
kolei tak pisał o amerykanizmie, który zdominował „wyzwoloną” po 1945 roku zachodnią Europę:
„Amerykanizm oddziaływuje poprzez zaostrzanie
i sprowadzenie do absurdu tego wszystkiego, co
sama Europa wybrała, przybrały w nim formę te
same motywacje, które poruszały Europejczyków
od czasów Rewolucji Francuskiej. Ale prymitywizm,
mechanicyzm i brutalność są zarówno po jednej jak

i po drugiej stronie. W pewnym sensie amerykanizm
z naszego punktu widzenia jest groźniejszy od komunizmu, stanowiąc swego rodzaju Konia Trojańskiego. Kiedy atak przeciwko wartościom tradycji
europejskiej następuje w formie bezpośredniej i
jawnej, właściwej ideologii bolszewickiej i stalinizmowi, budzą się jeszcze jakieś reakcje, pewne linie oporu, chociaż słabe, zostają jednak utrzymane.
Odmiennie mają się rzeczy, kiedy to samo zło działa
w sposób bardziej wyrafinowany i przekształcenia
dokonują się nieodczuwalnie, w sferze obyczajów i ogólnej wizji życia, jak to jest w przypadku
amerykanizmu. Poddając się z lekkim sercem tym
wpływom pod znakiem demokracji, Europa przygotowuje się już do ostatecznej kapitulacji, tak, iż do
jej upadku niepotrzebna nawet będzie żadna katastrofa militarna. Na drodze „postępu” osiągnie, po
zasadniczym kryzysie społecznym, ten sam punkt.
Powtórzmy to raz jeszcze: nie można zatrzymywać

się w pół drogi. Amerykanizm, czy tego chce, czy
nie, w sposób oczywisty pracuje na rzecz swojego
wroga – kolektywizmu.”7
Dla nacjonalistów europejskich ważnym zadaniem
jest zniszczenie „cywilizacji Zachodu”, zbudowanej
na materializmie, nihilizmie i globalizmie, oczywiście nie dla samej idei negacji czy zniszczenia, tylko
po to, by stworzyć warunki potrzebne do odrodzenia Cywilizacji Łacińskiej. „Cywilizacja Zachodnia”, konsekwentnie reprezentowana od dziesiątek
lat przez Stany Zjednoczone Ameryki i ideologię
Unii Europejskiej, zmieniła totalnie filozofię życia,
przewartościowała wszelkie pojęcia, zaczęła walczyć z Tradycją w imię „postępu” oraz w dalszej
konsekwencji doprowadziła do odebrania Narodom
bezpośrednich pryncypiów władzy na rzecz po-

nadnarodowych instytucji, które wyzyskują nasze
Narody. Wartości Cywilizacji Łacińskiej winny być
zdeponowane u nacjonalistów tak, by w odpowiedniej chwili zostały odrodzone i przyniosły nadzieję umęczonej przez islamizm i globalizm Europie.
„Cywilizacja Zachodu” nie powinna być traktowana jako model, którego powinniśmy bronić, ponieważ nie jest w żadnej mierze kontynuacją Wartości
odziedziczonych przez nasz kontynent. Wiadomym
jest fakt, iż historia nie znosi próżni, skoro „cywilizacja Zachodu” przestanie istnieć, to prędzej czy
później w tę próżnię wejdzie inna cywilizacja. Derek Holland w swoim podręczniku dla Politycznego Żołnierza wskazał: „Nie możemy dać się jednak
zastraszyć. Walka o odwrócenie tej sytuacji będzie
nadzwyczaj ciężka i niewdzięczna. Ciężka, gdyż
wrogowie cywilizacji nie rozluźnią swego dusicielskiego uścisku, dopóki nie zmusimy ich do tego;
niewdzięczna zaś dlatego, że nikt nie chce słyszeć
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o tym, iż katastrofalna fala przypływu wyłania się i
zagraża samej istocie życia. Nasze narody chowają
głowę w piasek i oszukują same siebie, że wszystko będzie w porządku. Na nieszczęście dla takich
ludzi żyjemy w realnym świecie, gdzie szczęśliwe
zakończenia nie są automatycznie wprowadzane do
scenariusza. Nie ma dobrych wróżek, które pospieszą nam na pomoc, pomachają swymi magicznymi
różdżkami i uczynią wszystko na powrót doskonałym. Jeśli europejskie narody mają przeżyć, to będą
musiały podjąć walkę. Jeśli jednak nie mają woli,
aby to uczynić, to lepiej, aby zaczęły modlić się o
szybką i łagodną śmierć, gdyż nic innego już im nie
pomoże.” Tak, obowiązkiem każdego nacjonalisty
jest walka. Walka o odwrócenie tego stanu rzeczy
i odrodzenie Cywilizacji Łacińskiej. A nacjonalizm
XXI wieku winien dziś stanowić awangardę świata
Tradycji, Wiary, wierności i ideałów.
Przypisy:
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Marcin Madej

Misjonarz Europy
Nie ma chyba osoby w Kościele, która w ostatnim czasie
cieszyłaby się tak wielkim zainteresowaniem biskupów,
duchowieństwa, lecz przede wszystkim laikatu. Nazywany przez niektórych „celebrytą”, daleki jest od oczekiwania pochwał i okrzyków uwielbienia. Konsekwentnie i z
pokorą wypełnia swoją misję, jaką Bóg zlecił mu przed
laty, wskazując Rzym jako nowe miejsce pracy. Człowiek
z końca świata, „misjonarz Europy”, roztropny przewodnik wskazujący na Chrystusa.

J

eżeli ktoś domyślił się w tym momencie, że
chodzi o kogoś innego niż Roberta kardynała
Saraha, musi poważnie zainteresować się jego
postacią, zgłębić życiorys i poznać „Czarnego Kardynała”, który z Europą wspólnego ma więcej niż
mogłoby się wydawać. Kardynał Sarah zabłysnął
w świecie wydając wywiad przeprowadzony z nim
przez Nicolasa Diata „Bóg albo nic”. Wielu ludzi
poruszyła historia małego Afrykańczyka z biednej
gwinejskiej wioski, gdzie misja duchaczy1 ledwo
rozpoczęła swoją działalność, który teraz stoi na
czele Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, na straży liturgii Kościoła.
Kardynał zachwyca nie tylko bystrością umysłu,
trzeźwością oceny rzeczywistości, niezwykłą mądrością, której użyczył mu sam Mistrz Liturgii i
Pierwszy Liturgista Kościoła. Od Czarnego Kardynała bije prostota serca, szczerość, wiara i… cisza. Ten znany hierarcha bardziej ceni sobie bycie
sam na sam z Bogiem w ciszy serca niż udzielanie
wywiadów wszystkim wokół, zwracanie uwagi na
swoją osobę i szukanie zaszczytów. Zasłynął jako
propagator milczenia na modlitwie, liturgii sprzed
reformy Pawła VI oraz jej piękna estetycznego,
które za Benedyktem XVI uznał „nie za dekorację”,
lecz za „warunek konstytutywny liturgii”. Zwróćmy jednak uwagę na inne wypowiedzi kard. Saraha, które w ostatnich miesiącach absorbują uwagę
coraz większej ilości ludzi. Kardynał znany jest ze

swojego wołania do Europy, zbudowanej na fundamencie cywilizacji łacińskiej i religii chrześcijańskiej. Raz po raz przestrzega ją przed zbliżającym
się upadkiem. W jednej z wypowiedzi stwierdza
Dla wielu ludzi Bóg umarł. To myśmy Go zabili, jesteśmy mordercami Boga, a nasze kościoły są Jego
grobami. Znaczna część wiernych przestała chodzić
do kościoła, żeby oszczędzić sobie zapachu gnicia
Boga, ale tak postępując człowiek już nie wie ani
kim jest, ani dokąd zmierza. Następuje swoisty powrót do pogaństwa i bałwochwalstwa.

Słowa te, choć szokujące parafrazą słów Friedricha Nietschego każdego katolika, mogą nie poruszyć opoki serca coraz częściej spotykanego tzw.
Patrioty – Antyklerykała, który w Kościele szuka
wroga racjonalnego myślenia. Słuchaj zatem, Polaku, który być może nazywasz siebie nacjonalistą,
słów „Czarnego Kardynała”, który niczym niestrudzony misjonarz uczy Europę jej prawdziwych
wartości. Słuchaj, polski nacjonalisto, abyś odczytał dobrze znaczenie tego chwalebnego miana, szukając w nim znaczenia chrześcijańskiego - miłości,
nie bezbożnego szowinizmu i nienawiści. Słuchaj,
Europejczyku, Misjonarza, posłanego do Ciebie z
krańca świata! Zawstydź się głęboko, że przybysz
z Gwinei pokazuje Ci, jak daleko tkwi Twój kontynent we współczesnym kolonializmie.2 Przypomnij
sobie, szlachetny Polaku, Papieża, który tak wiele
1. Duchacze, Zgromadzenie Ducha Świętego pod wycierpiał również od naszych rodaków. Nazywaopieką Niepokalanego Serca Maryi Panny – zgro- ny z przekąsem Niemcem, okazał się swoją mądromadzenie zakonne założone przez Klaudiusza Poul- 2. Robert kard. Sarah, wystąpienie podczas kongrelart des Places w 1703 roku
su Europa Christi, Warszawa 19 – 23 X 2017
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ścią zyskać obywatelstwo świata. Wykpiony przez
niedoszłą koronowaną głowę księcia Karola, na
żart z jego nazwiska pokornie odpowiedział zapewnieniem, że „Nawet szczury mogą śpiewać”. Ten
bez wątpienia najwybitniejszy żyjący współcześnie teolog katolicki stanowi klucz do zrozumienia
myśli kard. Saraha, choć właściwie jest na odwrót
– Sarah uznając Benedykta za Mistrza, jako Jego
wzorowy uczeń kontynuuje wielkie dzieło Ratzingera, raz po raz sięgając do tej olbrzymiej skarbnicy, jaką są chociażby wykłady papieskie Benedykta
XVI. Słynny „wykład ratyzboński”3, za który na
Papieża spadł deszcz krytyki wielkich tego świata
i pogróżek ze strony muzułmańskich głów niezdolnych do polemiki z tak światłym umysłem. Teolog,
powołując się na niezwykłą dysputę (podzieloną
na części) między bizantyjskim cesarzem Manu-

mym sporze cesarz porusza temat świętej wojny w
islamie. I tutaj padły słowa przez jednych uznane
za obrazę wyznawców jednej z największych religii monoteistycznych, przez innych za niepoprawne
politycznie, a przez świadomych słuchaczy z otwartymi umysłami właściwie zrozumiane jako cytat.
„Pokaż mi, co przyniósł Mahomet, co byłoby nowe,
a odkryjesz tylko rzeczy złe i nieludzkie, takie jak
jego nakaz zaprowadzania mieczem wiary, którą
głosił”. Cesarz kontynuuje, tłumacząc szczegółowo powody, dla których rozpowszechnianie wiary
przemocą jest czymś nierozumnym. Przemoc jest
niezgodna z naturą Boga i naturą duszy. „Bóg nie
cieszy się z krwi, a nierozumne postępowanie (syn
logo) jest sprzeczne z Bożą naturą. Wiara rodzi się z
duszy, nie z ciała.6 Ktokolwiek miałby doprowadzić
drugiego do wiary, potrzebuje zdolności dobrego

elem II Paleologiem (27 VI 1350 - 21 VII 1425)
a wykształconym Persem, reprezentującym świat
muzułmański wskazuje podstawowy problem niezgodności założeń myślowych obu religii, który uniemożliwia owocny dialog i dochodzenie do
wspólnych wniosków. Zachęcam do zapoznania się
z treścią zarówno tekstu samej rozmowy jako tekstu
źródłowego4, jak i wykładu papieskiego5. W siód-

przemawiania i właściwego rozumowania, bez
przemocy i gróźb... Aby przekonać rozumną duszę,
nie potrzeba silnego ramienia ani żadnej broni, ani
żadnych innych sposobów grożenia danej osobie
śmiercią...”

I wreszcie kwintesencja sporu cesarza z Persem:
Decydującym stwierdzeniem w tej argumentacji
przeciwko nawracaniu przemocą jest to, że nie3. Wykład wygłoszony 12 września 2006 roku przez działanie zgodnie z rozumem jest czymś sprzeczpapieża Benedykta XVI na Uniwersytecie Ratyzboń- nym z naturą Bożą. (…) dla cesarza, bizantyńskim - Wiara, rozum i uniwersytet – wspomnienia i czyka ukształtowanego przez filozofię grecką, to
refleksje
4. Dysputa cesarza z Persem wydana została przez skie, wyd. WAM, Kraków 2017
prof. Theodore’a Kohury’ego (Monachium).
6. W cudzysłowie cytaty z samego tekstu sporu.
5.Benedykt XVI, Poznanie Prawdy/ wykłady papie-
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stwierdzenie jest oczywiste samo w sobie. Ale dla
nauczania muzułmańskiego, Bóg jest całkowicie
transcendentny. Jego wola nie jest związana żadnymi naszymi kategoriami, nawet kategorią racjonalności. (…)

siebie. Europa staje się zagrożeniem dla innych ludów, ponieważ w jaki sposób w nihilizmie, w kryzysie antropologicznym ma poszukiwać prawdy?
(…) Współcześnie ludzki umysł staje się swoim
własnym idolem. 7

Czerpiąc z XV wiecznego sporu i jego znakomitej
XXI wiecznej analizy zauważamy, na czym polega potężne zderzenie cywilizacji europejskiej, zbudowanej na pewnym, hellenistycznym, następnie
schrystianizowanym i zrośniętym nierozerwalnie
z krzyżem fundamencie wiary i rozumu z niebezpiecznym napływem cywilizacji muzułmańskiej,
tej, która Boga uważa za całkowicie transcendentny i nieuporządkowany byt działający według chaotycznej konwencji, nie zakładającej nawet objawienia się człowiekowi. Przeciwnie jest z grecko
– chrześcijańskim ujęciem Boga, który wypowiada
logos, rodzi Słowo, Syna Bożego i objawia Go ludziom jako Swoje odbicie. Logos – Chrystus - jako
słowo, nauka, rozum idealnie odpowiada potrzebie
poznania jedynej Prawdy, Boga, tak dobrze widocznej w filozofii greckiej. Europa barbarorum?
Co jest więc problemem współczesnej Europy?
Czyż nie zatracenie apologetycznej postawy Manuela II Paleologa? Być może chodzi o zaprzestanie
działalności misyjnej w imię „wolności jednostki”,
która nijak ma się do prawdziwego rozumienia
wolności, jako prawa do wybierania jedynie dobra,
wiecznego dobra? A co jeżeli w ślepym sekularyzmie zaszliśmy tak daleko, że nie odczuwamy już
potrzeby obecności Boga w społeczeństwie?
Nie wiedząc, skąd przychodzi, Europa nie może
wiedzieć, czego chce, nie może rodzić dobrych
owoców i [może] stanowić zagrożenie dla samego

Diagnoza Kardynała Roberta Saraha wydaje się
być przerażająca, jednak tchnie realizmem, który winien obudzić sumienia zarówno Polaków jak
i wszystkich Europejczyków oraz zachęcić ich do
poznawania własnego dziedzictwa, które jest im
odbierane na ich własne życzenie. Odrzucając klasyczne kształcenie, chrześcijańskie wychowanie i
filozofię grecką w myśli współczesnego człowieka
stajemy się barbarzyńcami i jesteśmy niebezpieczni
dla innych. Spójrzmy na najstarszą córę Kościoła,
Francję, gdzie wyburza się świątynie, profanuje świętości. Obyśmy jako naród nie zasłużyli na
określenie o wiele gorsze od Wandali, jakiego domaga się sytuacja na Zachodzie. Uczmy się mądrości od Logosu, nie szukajmy jej we własnym umyśle, który bez doświadczenia przodków i mądrości
płynącej z poznania nadprzyrodzonej, odwiecznej
Prawdy, jest jak ślepy przewodnik po odmętach
myśli. Przede wszystkim zajrzyjmy do Benedykta
XVI, Wielkiego Współpracownika Prawdy, który,
milcząc w cichości klasztoru, coraz dobitniej głosi
ustami gwinejskiego Kardynała swoją hermeneutykę ciągłości, niczym Akwinata, bez zazdrości użyczając swojej mądrości, której bez obłudy się nauczył. Słuchajmy wezwania do Europy i odkryjmy
na nowo misję Przedmurza Chrześcijaństwa, która
zdaje się być dzisiaj aktualna o wiele bardziej niż
kiedykolwiek wcześniej.

7.Robert kard. Sarah, wystąpienie podczas kongresu Europa Christi, Warszawa 19 – 23 X 2017
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Rasa - Tożsamość - Cywilizacja
„Etniczność musi pozostać jednym
z decydujących fundamentów
koncepcji Narodu”

„Nam Polakom ciężko jest mówić
o jakiejś etniczności czy rasie polskiej”

Z Witoldem Dobrowolskim
rozmawia Dawid Kaczmarek

Z

anim przejdziemy do tematu naszej rozmowy, chciałem chwilę czasu poświęcić na omówienie listopada roku 2017 i
tego co Wasze środowisko wtedy przygotowało.
Po pierwsze: konferencja pod hasłem „Europa
Przyszłości”, którą zorganizowaliście w Warszawie dzień przed Marszem Niepodległości. Mógłbyś nam powiedzieć coś więcej na temat tej inicjatywy? Jaki jej był główny cel? Czy prelegenci
byli dobierani według jakiegoś określonego klucza ideowego? Inicjatywa zakończyła się sukcesem? Możemy spodziewać się kolejnych edycji w
przyszłości?

- To była już druga edycja konferencji „Europa
Przyszłości” (poprzednia miała miejsce w kwietniu). Ideą przewodnią tej inicjatywy jest próba odpowiedzi na pytania o to jaki los czeka Europę w
wymiarze ekonomicznym, kulturowym, etnicznym
w świetle upadku Okcydentu, w jaki sposób nacjonaliści mają się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, która może nadejść i czy są w stanie zatrzymać
trwający rozkład cywilizacyjny. „Europa przyszłości” w założeniu ma charakter międzynarodowy
i zakłada wymianę myśli nacjonalistów europejskich. W listopadowej edycji wśród prelegentów
byli obecni rosyjscy etnonacjonaliści, ukraińska
działaczka Korpusu Narodowego, przedstawiciel
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estońskiego nurtu Nowego Nacjonalizmu, a nawet
Amerykanin ze środowiska Alternatywnej Prawicy.
Jak oczywiście wiesz o konferencji było bardzo głośno w mediach ze względu na zaproszenie na udział
w niej czołowego działacza amerykańskiej sceny
Alt-Right Richarda Spencera, który ostatecznie nie
pojawił się ze względu na silną presję różnych środowisk na rząd (co ciekawe głównie żydowskich,
które rozpoczęły tą nagonkę). Ze względu na poglądy Spencera, który raczej sympatyzuje z Rosją
Putina i jest pod pewnym względem pod wpływem
Dugina, szybko rozpoczę�������������������������
to pi��������������������
ętnowanie nas, organizatorów jako V kolumny rosyjskiej w Polsce. Co
zabawniejsze równocześnie atakowano nas jako
„banderowców” za zapraszanie ukraińskich nacjonalistów. Sama inicjatywa okazała się sukcesem,
który zaskoczył nas samych, aż 160 osób przybyło z całej Polski by przed marszem wziąć udział w
tym metapolitycznym wydarzeniu. Wśród nich było
również wielu gości zza granicy, Czesi, Litwini,
Niemcy, Szwedzi, Hiszpanie i inni. Z każdą konferencją mamy coraz więcej doświadczenia organizacyjnego, które chcemy wykorzystywać w kolejnych
konferencjach i edycjach „Europy Przyszłości”. Już
teraz mogę zapowiedzieć, że w okolicach 1 maja w
Warszawie przy okazji marszu będzie organizowana przez nas konferencja podejmująca tematy go-

spodarcze, pracownicze i społeczne, na którą serdecznie zapraszam.
- Po drugie: Czarny Blok zorganizowany już
bezpośrednio na Marszu Niepodległości. Z tego
miejsca, pomimo pewnych różnic, muszę bardzo
pogratulować dopięcia na ostatni guzik organizacyjnych kwestii z nim związanych, bo to naprawdę zrobiło na mnie w Warszawie spore wrażenie. Jednak skąd w ogóle wziął się ten pomysł?
Co chcieliście za jego pośrednictwem pokazać?
I wreszcie pytanie, które pewnie już wiele razy
było Wam zadawane, ale jest ważne także dla
profilu naszej gazety: tak więc co dalej z Czarnym Blokiem? Co planujecie zrobić z potencjałem jaki narodził się na fali tego wydarzenia?
- Dzięki! To był wspólny wysiłek grup szturmowych i autonomicznych, bez zjednoczenia się i
przeprowadzenia tej inicjatywy razem nie byłoby to
możliwe. Pomysł pojawił się z���������������������
dosy���������������
ć prostej przyczyny. Odkąd władzę przejęło Prawo i Sprawiedliwość, zakończyły się tradycyjne niemal zamieszki
podczas Marszów Niepodległości. Bunt społeczny,
na którym wyrósł Marsz został ostatecznie zagospodarowany przez PiS. Organizatorzy stali się
niezdecydowani i bierni, wielokrotnie z naszej strony staraliśmy się w jakiś sposób naciskać na nich,
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by wykorzystali brak ulicznych walk i rozpoczęli
organizację wielu około-marszowych inicjatyw
promujących nacjonalizm. Podobne naciski istniały także w samym środowisku organizatorów, ale
wszyscy byliśmy ignorowani, zaś Marsz stał się już
tylko wyłącznie spacerem z punktu A do punktu B
i na dodatek zaczął tracić już ostatki charakteru nacjonalistycznego. Ledwie parę lat temu Marsz organizatorzy promowali paleniem tęczy, a obecnie
obawiają się już nawet nazywania w materiałach
promocyjnych tej imprezy „narodową”, teraz to
już tylko manifestacja „patriotyczna”. Dla nas jako
nacjonalistów zatracenie tego charakteru i brak nawet prób wykorzystania potencjału Marszu było nie
do pomyślenia, wielu z nas było zaangażowanych
mocno w organizację Marszu w poprzednich latach.
Autonomiczni Nacjonaliści stanowili bardzo dużą
część Marszu Niepodległości w 2009 roku w Warszawie, a w kolejnych dwóch latach byli jednym z
głównych ogniw chroniących Marsz przed antyfaszystowskimi bojówkarzami. To oni też w 2014
roku na Błoniach Stadionu Narodowego odpierali
ataki policji, która zaatakowała zwykłych manifestantów bez żadnego powodu. Usłyszeli wtedy od
jednego z organizatorów ze sceny, że są ćwierćmózgami. Ze względu na tą stagnację i ugrzecznianie
Marszu środowiska szturmowe i autonomiczne postanowiły zorganizować Czarną Kolumnę, która
miała przywrócić manifestacji pierwotny charakter
i wykorzystać udział wielu zwykłych manifestantów do promocji radykalnego nacjonalizmu. Przed
rozpoczęciem się Marszu rozdano w tłumie kilkaset
ulotek dotyczących Szturmowców, oraz odkłamywania mitów na temat radykalnego nacjonalizmu i
jego symboliki . Czarna Kolumna przemaszerowała
z hasłami paneuropejskimi, by podkreślić wspólny
wysiłek nacjonalistów z całej Europy w ochronie
swojego dziedzictwa, kultury, historii, tożsamości
jak i etniczności. Warto wspomnieć na bardzo liczne pozytywne reakcje współmanifestantów. Wiele
starszych jak i młodych osób podchodziło do czarnego bloku, by pogratulować haseł na transparentach, członkowie Straży Marszu gratulowali inicjatywy. Czarna Kolumna okazała się być konieczna.
Co dalej z Czarnym Blokiem? Chcemy przede
wszystkim uniknąć działania „od marszu do marszu”, które stało się pewnym syndromem w szeroko pojętym środowisku. Na tą chwilę skupiamy się
więc na organizacji inicjatyw i aktywizmu w najbliższych miesiącach, a przed nami jest naprawdę
dużo pracy jak i pewnej zdrowej presji w wyniku

sukcesu Czarnej Kolumny.
- Jak pewnie się domyślać, nie bez przyczyny zacząłem od tematu Marszu Niepodległości i Czarnego Bloku. Transparenty jakie mieliście tam
spowodowały wiele kontrowersji w mediach na
całym świecie; a ich obecność przyczyniła się do
powrotu nieśmiertelnej dyskusji w naszym środowisku nt. Rasy i tożsamości. Jej właśnie chciałem poświęcić ten wywiad. Na samym początku;
proszę powiedz w jaki sposób reprezentowane
przez Ciebie środowisko w ogóle definiuje pojęcie „rasy”? Jakie znaczenie jej przypisujecie?
Jak należy rozumieć lansowane przez Was pojęcie: „etnonacjonalizmu”?
- Podejmując temat pojęcia rasy trzeba wpierw
zaznaczyć fakt istnienia cenzury politycznej, jaka
funkcjonuje w środowiskach naukowych podejmujących ten temat. Nie mam na myśli patologii,
która rozwija się np. w Północnej Ameryce gdzie
samo pojęcie rasy znika z opracowań naukowych, a
przodujące są prace udowadniające dosłownie brak
istnienia różnic rasowych. „Ras nie ma, jest tylko
rasizm!” mieli szokować społeczeństwo zachodni genetycy we wrześniu zeszłego roku. Chodzi o
zaniknięcie całej gałęzi nauki zwanej antropologią
fizyczną, zajmującą się różnicami fizycznymi między rasami, bardzo popularną przed wojną także w
Polsce i praktykowaną przez wielu naukowców do
lat 60-tych, także w PRL (obecnie w sposób ograniczony jest stosowana w archeologii). Antropologia
fizyczna została jednak wykorzystana przez III Rzeszę w sposób pseudonaukowy i polityczny, co doprowadziło do skompromitowania całej gałęzi nauki, tak jak II Wojny Światowa miała skompromitować nie tyle nacjonalizm, a całą prawicę która przyjęła stanowisko defensywne po 1945. Pozbawieni
dzisiaj tej mającej ogromny potencjał dziedziny i
otoczeni cenzurą w środowiskach naukowych, na
wiele pytań związanych z rasą nie jesteśmy w stanie
odpowiedzieć. Pozostaje obecnie jedynie dziedzina genetyki i badań nad haplogrupami, a więc nad
wspólnym pochodzeniem etnicznym. Ta zarysowuje widoczny bardzo podział pochodzenia Europejczyków względem grup etnicznych zamieszkujących wokół Europy. Czym jest dla nas rasa? Jest to
pochodzenie biologiczne, stan biopsychiczny, jeden
z głównych elementów przynależności do danego
narodu, kręgu kulturowego i duchowego. Tak też
rozumiemy etnonacjonalizm. Rasa, czy pochodzenie nie jest najważniejszym i jedynym elementem
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przynależności do narodu, lecz pozostaje jednym
z jego fundamentów jak kwestia kulturowa, metafizyczna, tradycjonalistyczna. Bez jednego z tych
elementów cała układanka się rozpada. Dlatego
na klasyczne już pytanie o możliwość dopuszczenia przedstawicieli innych ras jak np. Murzynów
do stania się Polakami odpowiadamy negatywnie.
Oczywiście pojawia się wielu złośliwych stwierdzających o tym, że przecież do rasy białej zaliczają się ludy bliskowschodnie, lub że ktoś posiada
domieszkę krwi niemieckiej, czeskiej i czy to go
pozbawia możliwości bycia Polakiem? Rzeczywiście biała rasa nie ogranicza się jedynie do Europejczyków, lecz jest faktem istnienie typów rasowych
charakterystycznych
wyłącznie dla Europy.
Są one wytworem tysięcy lat ewolucji i właśnie
dlatego należą równie
dobrze do naszego dziedzictwa jak nasza historia i tradycja i tak samo
warto je chronić przed
próbami inżynierii społecznej, której skutkiem
może być wymazanie
innych ras na rzecz mieszańców. Pośród samych
Europejczyków
płynność narodowa jest o
wiele łatwiejsza właśnie
ze względu na wspólne
pochodzenie i wspólne
typy rasowe. Dlatego łatwiej będzie się człowiekowi pochodzenia niemieckiego zaadoptować w polskiej kulturze, aniżeli czarnoskóremu o innej mentalności z totalnie odmiennego kręgu kulturowego.

dycję innym rasom, które przez to znalazły się pod
wpływem europejskiej cywilizacji. Wynikło z tego
przejęcie mentalności, wielu zachowań, zwyczajów
od Europejczyków, które doprowadziły nierzadko
do zabijania członków własnego ludu, by narzucić
im zachodni sposób życia. Do takiego ekstremalnego zwalczania tradycji dochodziło przykładowo w
Japonii. Pojawiały się również sytuacje, gdy w XIX
wieku Indianie porzucali własne zwyczaje starając
się kulturowo upodobnić możliwie do białych, dalej czarnoskórzy w północnych stanach, gdzie nie
obowiązywało niewolnictwo żyli niemal jak biali
studiują�����������������������������������������
c, pracuj��������������������������������
ąc, współtworząc europejską, anglosaską w tamtym przypadku kulturę. A biali obywatele i czarni niewolnicy na południu w ramach
swoich
społeczności
tworzyli kulturę znacznie odmienną. Tak więc
tam gdzie sięgała władza
i cywilizacyjny wpływ
Europejczyków,
tam
mieliśmy do czynienia z
kręgiem kultury europejskiej. Narzuconej, często
bardzo
powierzchownej, ale jednak. Równocześnie nikt „ucywilizowanego”
Indianina,
czy czarnoskórego, bez
względu na to jak by nie
chciał odciąć się od swoich korzeni nie nazwałby
Europejczykiem czy białym. Łatwo się domyślić, że
w codziennym życiu stale im o tym przypominano.
Tak więc nie było problemu by przedstawiciel innej
rasy współtworzył kulturę europejską, rozwijał ją,
był po prostu jej częścią, jednak już jej twórczym
- Jak w taki sposób rozumiana „rasa” wiąże się
fundamentem -Europejczykiem nigdy nie był. Jest
zatem z pojęciem „cywilizacji”? W jakiej relato ważne zwłaszcza dziś w obliczu katastrofy decji do niej pozostaje termin: „tożsamości”? Jaki
mograficznej i kryzysu imigracyjnego.
macie stosunek do obecnej cywilizacji europejskiej? Jaką ją definiujecie? Jak warunkujecie - No właśnie. Jeśli chodzi o Europę to nie ulega
możliwość przynależności do europejskiego krę- żadnej wątpliwości, że jesteśmy obecnie świadgu cywilizacyjnego? Jak odnosicie się do koncep- kami jej ogromnego kryzysu. Jaka jest Wasza
cji związanych z koniecznością przywrócenia do diagnoza w tej sprawie? Co leży u jego podstaw?
życia tak zwanej Cywilizacji Łacińskiej?
Erozja systemu wartości? Brak niewzruszonego
fundamentu etycznego? Czy może właśnie zamęt
- Tutaj trzeba zwrócić uwagę na pewną kwestię. Gdy
i nieuporządkowanie w kwestiach etnicznych?
biała rasa, a konkretnie Europejczycy stworzyli imperia kolonialne narzucili równocześnie swoją kul- - Wydaje się że wszystko o czym wspomniałeś jest
turę, system polityczny, często również religię i tra- tu przyczyną. Kierunek Europy w stronę totalnego
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zatracenia rozpoczął się wraz upadkiem Berlina w
1945 roku, gdy wpływy demoliberalne i komunistyczne zdominowały kontynent. Do tego momentu
można mówić o niemal równej rywalizacji nurtów
nacjonalistycznego, komunistycznego i liberalnego
między sobą, która to miała się zakończyć nową
epoką w dziejach Europy. III Rzesza czy Włochy
Mussoliniego miały szanse stać się swoistym fundamentem i patronem nowych dziejów. Jednak nadzieje zostały przekreślone wraz z atakiem armii

Hitlera na Polskę, sojuszem III Rzeszy z ZSRR i
ogromem zbrodni dokonanych na naszym i innych
białych narodach przez hitlerowców. Patronem został więc liberalizm i komunizm, z czego ten drugi
przegrał z tym pierwszym, ale już na polu głównie ekonomicznym i to znacznie później. Faszyzm,
nacjonalizm zostały w powszechnej opinii skompromitowane ludobójstwem dokonanym przez hitlerowców, idąc dalej również prawica jako taka, o
czym wcześniej wspominałem, znalazła się trwale
na pozycjach defensywnych względem liberałów.
Historię napisali zwycięzcy, więc nie było mowy o
tym, żeby demokracja amerykańska stała się trwale
skompromitowaną ze względu na mające zaledwie
kilkadziesiąt lat wcześniej ludobójstwo amerykańskiego wojska na Filipińczykach. Liberalizm nie
został skompromitowany, mimo że liberałowie w

Rumunii byli katami własnego narodu. Nie wspominając o masowych zbrodniach aliantów podczas
samej II Wojny Światowej jak i zbrodniach ich
czerwonych sojuszników. Ta defensywa prawicy na
Zachodzie i spustoszenie do jakiego doprowadził
komunizm niszcząc całe pokolenia, doprowadziła
do powolnej zapaści. Wraz z upadkiem nacjonalizmów charakter etniczny zaczął tracić na znaczeniu, Europa Zachodnia stała się pod względem
politycznym głównym naprawiaczem własnych
„zbrodni”, o czym świadczyć miała
niedługo po wojnie rozpoczęto pospieszna i nieprzemyślana dekolonizacja Afryki, która na stałe zdestabilizowała ten kontynent. W Europie kapitaliści zaczęli ściągać odmiennych
etnicznie i kulturowo pracowników,
którzy stawali się tanią siłą roboczą.
To były pierwsze pokolenia imigrantów na Zachodzie, którzy rzeczywiście przyswajali kulturę europejską,
ich potomkowie mieli dopiero ją odrzucić w wyniku wyobcowania. Samo
chrześcijaństwo ucierpiało również.
Walka z Kościołem i wiernymi w
państwach Żelaznej Kurtyny z jednej
strony, z drugiej strony Kościół Katolicki przyjął pozycję defensywną
biorąc przykład z prawicy politycznej i tym samym rozpoczęła się stopniowa marginalizacja religii w życiu
politycznym jak i codziennym, co za
tym idzie ucierpiała moralność Europejczyków. Dawne mity, czasy heroicznej chwały, imperiów, dominacji Europejczyków na świecie, krucjaty w obronie chrześcijaństwa
stały się oficjalnie powodem do wstydu. Syndrom
nieustannego wstydu i chęci naprawy „zbrodni”
wobec innych ras doprowadzał stopniowo do coraz
większych patologii. W XX wieku było to faworyzowanie czarnoskórych marksistów w Rodezji i
RPA, a w momencie czystek etnicznych na białych
odwracanie wzroku, a obecnie otwarte wspieranie
masowej imigracji do Europy wraz z akceptowaniem wszelkich zachowań „skrzywdzonych przez
Europejczyków” imigrantów. Te wszystkie wymienione rzeczy, rewolucja kulturalna 1968 roku i
idący za nią marksizm kulturowy, zatracanie tożsamości, kultury europejskiej, tradycji i europejskiego ducha widoczne już we wszystkich możliwych
dziedzinach są wynikiem przegranej rywalizacji
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nacjonalizmu z liberalizmem i komunizmem.
- Jak podchodzicie do tematu napływu na kontynent europejskich imigrantów pochodzących
spoza europejskiego kręgu kulturowego? Czy
uważacie że do pewnego stopnia jest to proces
planowany i celowo spełniający interesy jakiejś
konkretnej grupy? Czy może jest to po prostu
pewnego rodzaju zjawisko związane z rozwinięciem się tendencji społeczno-politycznych, co do
których jako nacjonaliści musimy po prostu wypracować jakieś określone podejście?
- Uważamy że trwający od lat napływ imigrantów
obcych kulturowo i etnicznie do Europy jest niczym
innym jak cichym ludobójstwem Europejczyków.
W obliczu tragicznej demografii białych tą tendencję można rozpatrywać wyłącznie jako celową
podmianę etniczną Europejczyków na obcych. Żyjemy w przełomowych czasach, gdy jeszcze mamy
czas na to by się przed nią bronić, jednak jeśli nie
dojdzie do drastycznych zmian jeszcze za naszego
życia, może być za późno. Widzimy że na naszych
oczach Biała Europa stała się już niemal utopią,
białymi pozostaje tylko część państw Europy. Zachód już ugiął się pod masową imigracją, miliony
kolorowych mają duże perspektywy zdominowania
tamtejszych społeczeństw w ciągu wieku. Ocalenie
Europy jako całości z całym jej dorobkiem, tradycją, tożsamością zdaje się być już poza zasięgiem.
Bez ekstremalnych metod i nade wszystko przebudzenia się Europejczyków możemy być pewni że
to co nam znane, pierwiastek europejski na Zachodzie zostanie zastąpione. Pytanie pozostaje czym?
Na pewno masowa imigracja spełnia interes grup
liberałów i kapitalistów. Z jednej strony to na nich
będą głosowali nowi kolorowi obywatele zastępujący rdzennych, z drugiej strony widzimy to już
w parlamencie UE, gdzie dochodzi do otwartych
aktów wrogości wobec idei państw narodowych,
a międzynarodowe korporacje bezwstydnie posiadają w nim własnych niewybieralnych przedstawicieli narzucających wszystkich obywatelom UE, a
więc 500 milionom ludzi, wolę kierowaną zyskiem.
Równocześnie kulturowi marksiści, nowa lewica
na podstawie inżynierii społecznej dąży dosłownie
po trupach ofiar zamachów terrorystycznych i etnicznych starć do budowy multikulturalnej utopii. Jako nacjonaliści musimy wypracować w tej
kwestii jasne stanowisko i cele. Odrzucić wszelkie
kompromisy w sprawach imigrantów i nie godzić
się na żadną ich liczbę. Wydawałoby się że Prawo

i Sprawiedliwość zablokowało liczby narzuconych
imigrantów Polsce przez UE, ale w rzeczywistości
nie robią nic by powstrzymać i tak rosnącą liczbę
imigrantów z Bliskiego Wschodu i Azji ściąganych
przez polskich pracodawców i międzynarodowe
korporacje. Musimy przeciwdziałać temu w każdy
możliwy sposób, równocześnie podnosząc bardzo
silnie kwestie społeczne i ekonomiczne. Dążenie do
obrony Polski i Europy przed imigrantami to jedno,
musimy zwracać uwagę na zapewnienie godnego
życia Polakom. Kryzys demograficzny jest kwestią
którą polscy nacjonaliści powinni zajmować się
najsilniej. Dlatego wstydem jest, że projekt 500+
wyszedł ze strony środowisk skompromitowanej
prawicy, a nie ze strony nacjonalistów mających
być przecież najbliżej społeczeństwa.
- Jakie jest Wasze podejście w stosunku do szeroko pojętego świata Islamu? Czy ze względu na
bezsprzeczny fakt należenia do innego kręgu kulturowego/rasowego uważacie go za jednoznacznie negatywny i wrogi naszym staraniom a także szeroko rozumianej cywilizacji europejskiej?
Czy może jednak dostrzegacie pewne wspólne
płaszczyzny ideowe i możliwości osiągnięcia porozumienia pomiędzy tymi dwoma (jakby to się
wydawało przeciwstawnymi sobie jakościami)?
-Dalecy jesteśmy od islamofobii i wszelkiej prymitywnej, emocjonalnej krytyki świata Islamu.
Uważamy to za szkodliwe i niegodne nacjonalisty.
Wielokrotnie jako Szturmowcy wypowiadaliśmy
się pochlebnie o ruchach radykalnie islamskich zarówno szyickich jak Hezbollah, czy sunnickich jak
Hamas. Z sympatią spoglądamy na sprawę palestyńską, a także na Iran, który jest przecież Republiką Islamską. Możemy dyskutować oczywiście,
czy islam w pewnej zeuropeizowanej formie jak
np. wśród Tatarów jest częścią naszego kręgu cywilizacyjnego i kultury, jednakże gdy już mowa jest
o masowej imigracji z Afryki i Bliskiego Wschodu
odpowiedź jest oczywista. Stopniowa islamizacja
w zachodniej Europie jak i w Rosji w wyniku imigracji jest faktem. Pustkę po cofającym się coraz
mocniej chrześcijaństwie zastępuje Islam i nie powinno być to zaskoczeniem. Człowiek z natury jest
istotą duchową, religijną, pragnącą utożsamiać się z
wielkimi ideami. Jednak w momencie społeczeństw
zdominowanych przez bezideową papkę Islam staje
się często nawet dla białych alternatywą. To potomkowie pierwszych afrykańskich i bliskowschodnich
imigrantów we Francji zaczęli masowo nawracać
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się na islam czując się wyobcowanym w multikulturowych potworach jakimi się stały dawne potęgi europejskie. Tak więc religijną walkę Islamu z
chrześcijaństwem obecnie bezsprzecznie wygrywa
w Europie Islam, Kościół Katolicki pod rządami
obecnych hierarchów nie ma szans na odrodzenie
religii katolickiej. Dlatego jako Europejczycy musimy w takim obliczu tworzyć własne alternatywy,
jeśli nie ma możliwości oparcia na religii chrześcijańskiej należy się oprzeć na wielkich ideach
narodowych i paneuropejskich. Islam dla nas nie
jest alternatywą, jest on obcy naszej cywilizacji
i kulturze, która w przeszłości wchodziła z nim
wielokrotnie w konflikty. Uległość byłaby klęską.
Dlatego należy zwalczać imigrację i idące za nią
patologie. Równocześnie prymitywne uderzanie w
islam, gdy równocześnie imigranci islamscy jak i
chrześcijańscy z Bliskiego Wschodu niewiele się
różnią między sobą swoich zachowaniem, mentalnością jak i dokonywanymi przez siebie przestępstwami pozostawić należy środowiskom tak
zwanym gimbo-patriotycznym. Tym bardziej gdy
de facto nie tyle Islam w Europie, czy imigranci są
wrogiem. Wrogiem są demoliberałowie, którzy ich
do Europy sprowadzili krzywdząc zarówno ich jak
i rdzennych Europejczyków. Jako zwolennicy separatyzmu rasowego uważamy, że rdzenni mieszkańcy Bliskiego Wschodu powinni żyć i funkcjonować
w swoim kręgu kulturowym. To jedyna droga do
harmonii między naszymi cywilizacjami.
- Jak już wspomniałem na samym początku,
Czarny Blok i związane z nim późniejsze kontrowersje sprawiły, że w naszym środowisku na
nowo rozgorzała dyskusja na temat spraw związanych z tożsamością narodową oraz z wymaganiami, które jej dotyczą. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Co dokładnie stoi za etniczną
koncepcją Narodu, którą promuje Wasze środowisko? Jak definiujecie ten etniczny, czy też
rasowy „komponent” (warunek uznania?) narodowości?

narodowych i nieudana próba zafałszowania przedwojennej tradycji narodowej. Nam to nie zaszkodziło, a podziały w środowisku w tej kwestii się
jeszcze bardziej umocniły. Nasz etniczna koncepcja
Narodu jest stosunkowo prosta. Jak wspomniałem
już wcześniej, żeby przynależeć do narodu należy spełniać kilka warunków, kulturowy, duchowy,
tożsamościowy, jak i etniczny. W przypadku Polaków jak narodu europejskiego jest więc oczywiste,
że Polak musi więc być etnicznie Europejczykiem.
Tak jak Kenijczyk nie zostanie Polakiem, tak i Polak nigdy nie zostanie Japończykiem. Krew jest
więc jednym z fundamentów do przynależności do
innego ludu.
- Postulat dotyczący tego by pochodzenie było
istotnym warunkiem uznawania polskiej narodowości wydaje się być jak najbardziej słuszny
i myślę że jest on do zaakceptowania dla znacznej większości polskich nacjonalistów. Jednak z
drugiej strony warto zadać pytanie: co w sytuacji gdy dana osoba posiada przodków, którzy
byli członkami innej wspólnoty narodowej europejskiej (sytuacja w przypadku Polski bardzo
częsta), lub poza europejskiej (wbrew pozorom
takie sytuacje też się w Europie zdarzają). Czy w
takiej sytuacji dana osoba jest pozbawiona prawa do uznania swojej polskości? Wszak warunek dotyczący pochodzenia (krwi) nie jest w stu
procentach zachowany. Jak należy postąpić w
takim przypadku? Jak do tego podchodzi Wasze
środowisko?

- Jak również wcześniej wspomniałem, między narodami europejskimi ze względu na wspólny korzeń jak i wspólny kręg kulturowy łatwiejsza jest
płynność narodowa. Jest to widoczne przykładowo
w zachodniej Ukrainie, gdzie bardzo wielu Ukraińców wywodzi się z polskich rodzin. Tak też ze
względu na wspólne typy rasowe Europejczyków
trudno przecież odgadnąć wprost z jakiego narodu
się wywodzi inny Europejczyk. Czasem poznamy
kobietę po urodzie słowiańskiej, Szweda po cha- Nie powiedziałbym, że rozgorzała dyskusja. Za- rakterystycznych cechach Nordyka itd. ale w więkmiast dyskusji mieliśmy do czynienia z próbą za- szości przypadków będzie to bardzo trudne. Gdy
mknięcia ust drugiej stronie i zwalczania etniczne- zaś mamy do czynienia z kimś pochodzącym spoza
go pojmowania narodu w środowisku narodowym. Europy natychmiast widzimy różnice fizyczne, któDeklaracje części organizatorów Marszu Niepodle- re sprawiają że traktujemy taką osobę jako gościa,
głości, atak na Mateusza Pławskiego z Młodzieży intruza, lub obcego. Oczywiście najbardziej konWszechpolskiej, a w końcu antyrasistowska dekla- trowersyjnym tematem w środowisku jest sytuacja
racja nie pozostawiają co do tego złudzeń. Jedyne osoby w takiej wychowanej w kulturze europejskiej,
co osiągnięto to kolejne kompromitacje środowisk które urodziły się w wyniku związków mieszanych.
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Czy taka osoba będzie Polakiem? Po pierwsze należy zadać sobie pytanie czy taka osoba jest przez
innych uznawana za Polaka, za Europejczyka? Czy
pojawiają się już tym momencie głębokie różnice
zdań? Jeśli tak to już pojawia się problem. Taka
czarnoskóra osoba będzie postrzegana również
jako obca z samego wyglądu jako rdzenny Afrykańczyk. Oczywiście pod spełnieniem pewnych
warunków taka osoba może mieć polskie obywatelstwo, utożsamiać się więc z polskim państwem,
działać na jego rzecz i wspierać polski naród. Uznanie jednak takiej osoby za Polaka jest przekroczeniem pewnej granicy, która 100 lat temu nie miałaby znaczenia, ale w obecnej chwili gdy mamy do
czynienia z cichym ludobójstwem Europejczyków
i tragiczną sytuacją demograficzną nie możemy sobie pozwolić pod żadnym pozorem na przesuwanie
granic definicji narodowości, inaczej sami kopiemy
sobie grób. W takiej sytuacji nie możemy również
tolerować mieszanych związków i zdawać sobie
sprawę, że rodzice dzieci mieszanych robią w rzeczywistości własnym dzieciom ogromną krzywdę.
Nie będą mogły one utożsamiać się w pełni ani z
grupą etniczną matki ani ojca, równocześnie będą
się czuły zawsze w jakiś sposób wyobcowane w
polskim społeczeństwie. Idąc jeszcze dalej - dzieci
z mieszanych związków są dużo bardziej narażone
na choroby genetyczne, co potwierdzają poważne
badania naukowe. Na podstawie wydarzeń związanych z Marszem Niepodległości mogliśmy być
również świadkami sytuacji, gdy prawicowe portale zaczęły wręcz rywalizować w uznawaniu Murzynów za Polaków. Zaczęło się od Bawera Aondo-Akaa a skończyło się na czarnoskórym turyście,
który w samych szortach przypadkowo znalazł się
na obchodach Powstania Warszawskiego. Było to
ewidentnym dowodem na to, że raz przekroczoną
granicę będzie się przesuwało dalej.

definicję Polaka, która w Waszej publicystyce
wydaje się być utożsamiona w sposób jednoznaczny z koncepcją etniczną?
- Tak naprawdę my wcale nie wprowadzamy etnicznej koncepcji Narodu na polskie warunki.
Takie koncepcje były popularne już przed wojną
pośród przedstawicieli zarówno endecji jak i narodowych-radykałów. Popławski, Mosdorf, Reutt
otwarcie czynnik etniczny przyjmowali jako równy kulturowemu i równie decydujący. Sam Dmowski nie ignorował tej tematyki i pisał o różnicach
biologicznych, rasowych, psychicznych między
narodami europejskimi. Jako Szturmowcy od początku zakładaliśmy konkretną linię ideologiczną,
czyli czegoś czego brak nawet największym organizacjom nacjonalistycznym w Polsce. Musieliśmy
więc również odnieść się do koncepcji Narodu, a z
racji tego że z jednej strony ideologię Nacjonalizmu
Szturmowego, którą rozwijamy uważamy za bezpośrednią kontynuację narodowego-radykalizmu,
to odwołaliśmy się między innymi do koncepcji etnicznych RNR-Falangi. Z drugiej strony w obliczu
wspomnianego już wcześniej kryzysu imigracyjnego i demograficznego nie ma możliwości zaakceptowania przez nas innej definicji. Etniczność musi
pozostać jednym z decydujących fundamentów
koncepcji Narodu. Próby forsowania innych koncepcji ignorujących tak ważny element jak etniczny nie można rozpatrywać inaczej niż pierwszego
ideologicznego kroku w stronę kapitulacje wobec
marksizmu kulturowego.

- Bez względu na to czy ktoś się zgadza ze stanowiskiem Waszego środowiska w omawianych
przez nas tutaj tematach, czy też nie to jednak
uważamy że jakikolwiek rozwój ideowy i intelektualny i tak jest zjawiskiem jak najbardziej
pozytywnym i trzeba go wspierać w każdy możliwy sposób. Z uwagi na to chciałem zapytać: czy
- Jeśli jednak mielibyśmy dyskutować nad celoplanujecie może jakieś nowe inicjatywy w celu
wością wprowadzania etnicznej koncepcji Narodalszego, szerszego propagowania swojego spodu w polskich warunkach to drugą całkiem rozsobu myślenia? Możemy się spodziewać np. jasądną koncepcją w tym temacie wydaje się dla
kiś konferencji w tym temacie? Czy może jednak
nas kulturowa koncepcja narodu (konstrukty tapóki co zostajecie przy publicystyce, za pośredkie jak obywatelska koncepcja narodu nigdy nie
nictwem zinów i portali internetowych?
były brane pod uwagę w naszym środowisku),
która definiuje członków wspólnoty narodowej - Oczywiście. Fundamentem obok naszej działalnopoprzez przede wszystkim ich pewnego rodzaju ści stricte społecznej jest działalność metapolityczłączność kulturową, etyczną i cywilizacyjną. Ja- na. Dlatego można się spodziewać z naszej strony
kie jest Wasze zdanie na ten temat? Jak byście szeregu różnych inicjatyw podczas których będzieodpowiedzieli na zarzuty dotyczące tego że w my promować Nacjonalizm Szturmowy. Mamy w
zasadzie nie jest możliwe wyznaczyć biologiczną

35
- Również dziękuję. Chciałbym pozdrowić wszystkich czytelników i równocześnie zachęcić do codziennej aktywności. Trenujmy, czytajmy, rozwijajmy się duchowo, fizycznie, intelektualnie. Przekuwajmy słowa w czyny. Prezentujmy nasze idee
- Dziękuje za wywiad. Z całą pewnością ta rozgodnie. Każdy nacjonalista który żyje i funkcjonuje
mowa była niezwykle interesująca, zarówno dla
w ten sposób jest w obecnych czasach na wagę złomnie jak i dla naszych czytelników. W ramach
ta. Żyjemy w przełomowych czasach i to od nas zautrwalonego zwyczaju, ostatnie słowa w tym wyleży czy będziemy w stanie zmienić kierunek dziewiadzie należą do Ciebie:
jów i jak nas osądzą przyszłe pokolenia.
planach konferencje, spotkania kulturalne, szkolenia ideologiczne, a także debaty na wzór Waszego
klubu dyskusyjnego w Krakowie, który jest świetną
inicjatywą, wartą rozwijania.

Z Bawerem Aondo-Akka
Rozmawia Filip Paluch

B

awer Aondo-Akka, teolog, chestertonista, aktywista pro life. Studiował na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie gdzie
obronił pracę doktorską „Realizacja naturalnej
i nadprzyrodzonej roli i misji osób niepełnosprawnych w Kościele i społeczeństwie.
- Identyfikujesz się jako Krakus?
- Tak, urodziłem się w Krakowie 32 lata temu i zawsze z Krakowem byłem związany. Przez pewien
okres czasu mieszkałem w Wieliczce, ale to w tutaj
chodziłem do szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, a także na studia. Kocham to miasto, choć
wielu może się wydawać, że to wyrażenie wyjało-

wione, puste nic nie znaczące pojęcie, ale dla mnie
ma to znaczenie również duchowe. Chodząc po Starym Mieście widzę budynki, które mają po tysiąc
lat i czuję całą tę historię i tradycję Polski. To jest
w Krakowie cudowne, że nigdy, nawet w okresie
zaborów, nie oderwał się kulturowo i duchowo od
Polski. Chcę tu mieszkać do końca życia.
- Bawerze, o ile się nie mylę, poznaliśmy się trzy
lata temu na I Konferencji Gospodarczej im.
Adama Doboszyńskiego w Krakowie w 2015 r.
Nie miałeś wtedy żadnych obaw żeby uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez nacjonalistów?
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- Nie! Żadnych obaw! Szczególnie, że już wcześniej
byłem na spotkaniu Obozu Narodowo-Radykalnego. Mój przyjaciel kiedy usłyszał, że chcę iść na
konferencję powiedział „-Bawer! Oni czarnych nie
lubią!”, ja jednak uważałem że trzeba to zobaczyć
z bliska i samemu się przekonać, bo to co usłyszy
się w mediach często jest nieprawdziwe. Zawsze
staram się sprawdzać informacje, szczególnie takie,
które mówią o kimś źle. Chesterton też słyszał od
swoich przyjaciół, że katolicyzm jest wstrętny, że to
paskudni papiści, ale on postanowił się nad tym zastanowić, zadać pytanie – dlaczego ten Kościół jest
tak atakowany? To doprowadziło go do rozumowego poznania prawdy o Kościele i przekonania się,
że jest on inny niż w opowieściach jego przyjaciół
i pozostałych Anglików. Dzięki temu się nawrócił.
To może niezbyt trafione porównanie, ale chodzi o
metodę – żeby badać zawsze, na ile się da, dany
temat. Wypracowywać swoją własną opinię. Zresztą przecież zarówno ONR czy Trzecia Droga, czy
nacjonaliści, to nie jest temat zamknięty. Oceniać
można piłsudczyków z dwudziestolecia międzywojennego, czy też Endecję, bo to już historia zamknięta. Ale jeśli ja coś powiem niesprawdzonego
o Trzeciej Drodze czy ONR, to ja tych ludzi mogę
zranić. To jest żywy ruch, dlatego czuję się w obowiązku takie rzeczy badać dogłębniej. Kiedy byłem
na Konferencji Monarchistycznej też nic złego mi
się nie stało. Na początku ludzie, owszem, filtrowali mnie wzrokiem i ja wiem czemu. Pewnie sobie pomyśleli: „kurczę, może to ktoś z Wyborczej?”.
Potem ich zapytałem o mój kolor skóry, co o tym
myślą i oni mi odpowiedzieli, że nie widzą w tym
żadnego problemu, bo dla nich polskość to nie kolor
skóry. Był tam tez Pan Jerzy Boży, bardzo miło to
wspominam. Ale wniosek jest jeden: zawsze trzeba
samemu zgłębiać temat, albo przez czytanie, albo –
jeszcze lepiej, przez spotkanie, fizyczne spotkanie z
drugim człowiekiem. Dlatego nie bałem się przyjść
na Konferencję Gospodarczą im. Adama Doboszyńskiego. Zresztą skoro wiedziałem, że będą tam
ludzie, dla których autorytetem jest Adam Doboszyński, który przyjaźnił się przecież z G. K Chestertonem, to muszą się na nich wzorować. Chesterton był zawsze przyjacielem zwykłego człowieka,
ja staram się go w tym naśladować. Jeśli ktoś ma za
idola Marksa, to będzie postępował jak on: będzie
antysemitą, eugenikiem itd. Ktoś kto ma za idola
Chestertona będzie się starał na nim wzorować. Będzie antyeugenikiem, patriotą, będzie szlachetnym
człowiekiem kochającym zwykłych ludzi. Dlatego

się nie bałem.
- Dzięki temu spotkaniu nawiązaliśmy ze sobą
kontakt, co pozwoliło na zaproszenie Cię, w roli
gościa, na Nacjonalistyczny Klub Dyskusyjny, z
prelekcją o myśli G.K Chestertona. Uważasz siebie za chestertoniestę?
- Tak, oczywiście, uważam się za chestertonistę,
choć wiele mi brakuje do takich znawców tematu
jak np. Maciej Wąs, który był prelegentem na ostatnie Waszej konferencji. Uważam się za pasjonata
i staram się zgłębiać tą myśl, propagować ją i nią
żyć. Bo czym innym jest mówić i myśleć o idei,
a czym innym jest żyć ideami, o których mówisz,
myślisz i które masz w sercu.
-

Jak wiesz, Twoja obecność na NKD była powodem wielu niepochlebnych komentarzy. Organizatorom zarzucano ocieplanie wizerunku i wyrzeczenie się idei nacjonalistycznej. Jak wtedy to
odbierałeś?
- Mówiąc szczerze, nie zrobiło to na mnie wrażenia. Przecież w około 40 mln narodzie pojawi się
niemalże zawsze grupka osób, która będzie miała
poglądy nielogiczne i niekonsekwentne. Poglądy,
które nie przystają do rzeczywistości. Nie ruszyło
mnie to, aczkolwiek kiedy w sieci pojawiły się komentarze o mojej przepięknej małżonce, to dopiero
wtedy poczułem się dotknięty.
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- Jesteś Polakiem?
- Tak. Jestem Polakiem.
- Co to dla Ciebie znaczy?
- Bycie Polakiem to w istocie dwie sprawy. Po
pierwsze istotny jest bierny patriotyzm. Kiedy do
mnie zadzwoniłeś w sprawie wywiadu, zacząłem
się zastanawiać nad tym czym jest polskość i patriotyzm. Co to w ogóle znaczy dla mnie bycie biernym
patriotą? Dla mnie to taka osoba, która płaci podatki, dba o otoczenie, czy jak próbują nam niektórzy
wmówić – sprząta po psich kupkach. To patriotyzm
w wymiarze gospodarczym, dbanie o ekologiczny
wymiar naszej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, ale może być też obecny ten element czynny
patriotyzmu, co dla mnie oznacza kultywowanie pamięci o np. Żołnierzach Niezłomnych, choćby poprzez przypinki. Pamiętanie o naszych narodowych
wieszczach, o Mickiewiczu, Kościuszce, Emilii
Plater, całej naszej niepodległościowej tradycji.
Ważne jest żeby to pokazywać, choćby w rocznice
wybuchu Powstania Warszawskiego, być obecnym
na uroczystościach, okazywać swój patriotyzm
w sieci. Czynny patriotyzm to jest coś głębszego,
obecność na pochodach, marszach, prelekcjach czy
spotkaniach z kombatantami. Jedynym z takich
elementów jest dla mnie Marsz Niepodległości.
Kultywowanie pamięci o tych ludziach i wydarzeniach w wymiarze czynnym. To że będziemy płacić
podatki i sprzątać psie kupki, to nie wystarczy. Tak
robią wszyscy, nawet turyści, studenci z Erasmusa. Oni też płacą podatki, kupują polskie produkty,
też są uczciwi i dbają o ekologię, niektórzy nawet

bardziej niż my! Ale czy to oznacza, że są oni patriotami polskimi? Oczywiście, że nie. Dlatego tak
ważny jest ten element czynny – uczenie się kultury polskiej, czucie z nią łączności, uważanie jej
za swoją. Bardzo cenię kulturę angielską, byłem w
Zjednoczonym Królestwie kilka razy, ale ostatecznie jest ona dla mnie obca, co nie znaczy, że zła.
- Porozmawiajmy o pojęciu nowoczesnego narodu. Funkcjonuje wiele koncepcji na to czym jest
„naród”. Począwszy od koncepcji obywatelskie,
oznaczającej, że do wspólnoty zostaje się włączonym przez decyzję administracyjną, po koncepcje etniczne rasowe, skończywszy na pojmowaniu narodu przez kulturę i tożsamość. Wyróżnia
się pojęcie pentagramu narodowościowego, który składa się z pięciu elementów: logos (język,
którym się posługujemy i to jak przez niego
postrzegamy świat), genos ( wspólni przodkowie i krew), ethos (system wartości, etyka), epos
(wspólna historia i pamięć) i topos (przestrzeń
geograficzna, krajobraz i jego wpływ). Która z
tych koncepcji jest Ci najbliższa, który czynnik
sądzisz, że jest decydujący?
- To niezwykle ważny temat, szczególnie dzisiaj i w
końcu zaczynamy go poważnie traktować. Sądzę,
że ten pentagram pojęć przedstawia sumę najistotniejszych czynników, z których każdy jest ważny,
choć mniej akcentował bym ten wymiar genetyki.
Jestem mulatem, ktoś mógłby mi zarzucić – i tak
się niestety dzieje, że nie jestem Polakiem, bo mój
tata pochodził z Nigerii. Co z tego, że ja mieszkałem od urodzenia w Polsce, w Krakowie, i nigdy
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nie byłem w Afryce. Przyjąłem kulturę polską jako
swoją, chociaż ciężko mi nawet mówić, że ją przyjąłem, przecież się w niej urodziłem i wychowałem.
Urodziłem się w kulturze polskiej, uważam ja za
swoją i jestem Polakiem. Nie akcentuję tego aspektu genetycznego, ale staram się zrozumieć ataki na
mnie, ponieważ prościej jest człowiekowi zrozumieć to czym jest Polska i polskość, jeśli zobaczy
zdjęcia swoich przodków, którzy od pokoleń byli
Polakami. Dzięki temu może bardziej zakorzenić
się w polskości poprzez rodzinne tradycje. Poznałem ludzi, których przodkowie byli np. powstańcami styczniowymi i to powodowało u nich dumę.
Tak samo jeśli ktoś mieszka na wsi i zajmuje się
uprawą ziemi, może odwołać się do rodzinnych tradycji, do tego, że jego ojciec, dziadek i pradziadek
także zajmowali się uprawą roli. Można powiedzieć, że to jest przaśne, z pewnością by tak powiedzieli lewicowcy i neobolszewia z partii Razem,
że to jest zacofane, że teraz jest multikulturalizm, a
Polska i te tradycje są przeżytkiem, że polskość to
tylko papier. Dla mnie to coś głębszego. Papier jest
mniej istotny, pierwsze dowody osobiste wymyślili zresztą Sowici, żeby inwigilować i kontrolować
społeczeństwo. Wracając: łatwiej poznać wymiar
duchowy Polski, jeśli mam przodków Polaków. Ale
są przecież historyczne uwarunkowania naszego
kraju, które powodują problem. Gdyby zrobić eksperyment i nałożyć na siebie zmieniające się granice Rzeczypospolitej, zobaczymy jak wielka to była
plątanina. Gdzie tą etniczność, ten genos, wymiar
genetyczny, znaleźć? Szczególnie w Europie Środkowej było tyle wojen, byliśmy pozbawieni swojego bytu państwowego przez zabory, ludzie się mieszali, zakładali rodziny. Jeśli by tylko uwzględniać
element genetyczny, to rzeczywiście Pan Tusk, czy
inne osoby niepochlebnie się wypowiadające o Polsce, byłyby bardziej Polakami niż ja. Dlatego dla
mnie bliższy jest wymiar duchowy i kulturowy. To
moja kultura, kultywuję ją, chcę żyć w Polsce i chcę
dla niej pracować.

bym wygłosił prelekcję. To jest jedna z możliwości:
śpiewanie pieśni patriotycznych. Każdy naród to
robi, w każdej epoce. Ludzie chcą być razem, to ma
wymiar psychologiczny, łączenie się ze wspólnotą w społeczeństwie, ze współobywatelami, to ma
też wymiar duchowy. Wszyscy jesteśmy ludźmi i
tak jakby powiedział Chesterton, wszyscy możemy
grać w grę zwaną narodami. To nie oznacza agresji wobec innych, tylko okazywanie sobie wzajemnie szacunku poprzez tradycję i kulturę. Kolejnym
elementem są marsze. Kiedy byłem w programie
Warto rozmawiać u Jana Pospieszalskiego, był taki
człowiek, Murzyn, który mówił, że on tego nie rozumie, bo dla niego wywieszenie flagi w zupełności
wystarcza. Taki pogląd to niezrozumienie kontekstu historycznego u nas. U nas wojna się nie skończyła w 1945, potem nie byliśmy wolni. Na golgocie wschodu straciliśmy dużą część naszej elity
intelektualnej. Nazizm też nas wyniszczył i w okres
powojenny wchodziliśmy bardzo poranieni. Jako
mesjanista mówię, że to cud, iż przeżyliśmy jako
Polacy. W życiu staram się być optymistą i to piękne, że mamy swój Marsz Niepodległości, którego
nie powinniśmy negować. To coś dobrego, skoro
ludzie młodzi, ale też osoby w różnym wieku, czarnoskórzy, Murzyni, Mulaci tacy jak ja, Azjaci, idą
w tym marszu to powinno być powodem do radości.
To jest działanie narodowotwórcze, konsolidujące
wspólnotę. Nie zgadzam się z tym, że wywieszenie
flagi wystarczy. Gdyby ktoś Amerykanowi powiedział, żeby nie szedł w swoim marszu, to by został
wyśmiany. Marsze to bardzo ważny element zjednoczeniowy, kiedy wszyscy widzą, że Polska jest
żywa, niepodległa i suwerenna. Dlatego mogę iść
w Marszu Niepodległości, bo jest niepodległość.
Trzeba to pokazywać, że jesteśmy Polakami i nie
wstydzimy się tego. Jeśli ktoś pracuje cały rok, nie
ma czasu by uczestniczyć w innych wydarzeniach,
okazywać swojej dumy z bycia Polakiem i u niego
patriotyzm ma wymiar bardziej bierny, to poprzez
bycie na Marszu Niepodległości może czynnie pokazać swoją polskość. To, że na Marszu były jakieś
- Uczestniczyłeś w ostatnim Marszu niepodległomankamenty to jest normalne. To jest 60 tysięcy
ści?
osób, tłum, w którym zawsze znajdzie się grupka
osób o poglądach niebezpiecznych, nie przystają- Tak.
cych do rzeczywistości. Trzeba by było być naiw- Dlaczego?
nym, żeby sądzić, że w takim tłumie nie znajdzie
- Ponieważ, uważam czynny patriotyzm za ważny. się żaden prowokator dążący do tego, by inni bali
Można na wiele sposobów świętować niepodle- się patriotów i konserwatystów.
głość. 12 listopada zostałem zaproszony prze Ruch - Bawerze, w wywiadzie dla naszego pisma WiŚwiatło i Życie na śpiewogranie patriotyczne, że- told Dobrowolski, jeden z liderów Szturmowców
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współorganizujących Czarny Blok na Marszu
Niepodległości, mówił: „ czym jest dla nas rasa?
Jest to pochodzenie biologiczne, stan biopsychiczny, jeden z głównych elementów przynależności do danego narodu, kręgu kulturowego
i duchowego. Tak też rozumiemy etnonacjonalimzm.”
- Nie wiem jak rozumieć etnonacjonalizm. Nie jestem etnonacjonalistą, więc nie będę się o tym wypowiadał. Mogę się wypowiadać o polskości, bo
jestem Polakiem, mogę mówić o patriotyzmie, bo
jestem patriotą, będę się wypowiadał o konserwatyzmie, bo jestem konserwatystą. Odnośnie tych
pojęć uważam, że elementem istotnym jest to w
jakiej rodzinie się urodziłem, kim byli moim rodzice i dziadkowie, bo to pozwala człowiekowi się
zakorzenić w tradycji i kulturze. To oczywiste, że
jeżeli ktoś się wychował w rodzinie, w której nie
było kultywowania historii, tradycji i kultury, to
nie ma od dzieciństwa skąd czerpać tych wartości i
tego dziedzictwa. Człowiek swojej ojczystej mowy
uczy się od dziecka poprzez słuchanie, tak samo
jest z polskością. Jeśli pewnych rzeczy nie wyniesiemy z domu, to później ciężko jest to nabyć, choć
jest to możliwe. Nam Polakom ciężko jest mówić
o jakiejś etniczności, czy „rasie polskiej”. W ogóle
czym miałaby być „rasa polska” – nie ma czegoś
takiego.
- Czy uraziły Cię hasła niesione w Czarnym Bloku?
- W pewnym wymiarze tak, ponieważ nie znoszę
jak ktoś ogranicza i psuje piękną ideę, która łączy
Polaków. Uważam, że nam jako Polakom konieczna
jest, naprawdę konieczna, idea, która by scalała nas
wszystkich. To nagląca potrzeba. Jesteśmy otoczeni
przez wrogie siły, na wschodzie imperializm moskiewski i wielki sentyment Putina, który chciałby
przywrócić wpływy ZSRRR, z drugiej zaś strony
jest Bruksela, która zatruwa nas dehumanizacyjną
ideologią gender, swoją biurokracją, która – tak jak
mówił w Warszawie prezydent Trump, zabija wolność. Z trzeciej strony są banksterzy, spekulanci
giełdowi, George Soros. Te trzy komponenty nienawidzą Polski jako takiej.

leżnego im miejsca?
- Oczywiście, że skompromitowała. Pytanie proste
i odpowiedź banalna. Większym problemem jest
odpowiedzieć na pytanie: dlaczego? Sądzę, że dr
Jarosława Kaczyńskiego i starszyzny PiS-u nie interesuje bycie katolikami. Ich to po prostu nie interesuje. Bycie katolikiem to nie jest piknik u cioci
Jadzi. Bycie katolikiem to ciąga walka, w której są
elementy chwały, ale to głownie ciężka praca ze
sobą i z innymi. Trzeba wyjść do innych i mówić
im: stańcie w prawdzie! A stanięcie w prawdzie to
często mówienie o eugenice, o zabijaniu nienarodzonych dzieci, o sprawie konwencji antyprzemocowej, która nic nie wnosi prócz chorej ideologii
gender. Te sprawy mogą być papierkiem lakmusowym, który pokazuje czy naprawdę komuś chodzi o
katolicyzm, o nauczanie Chrystusa. Czy może ktoś
chciałby potraktować Kościół i wiarę instrumentalnie. O ile sądy i podatki można naprawić zawsze,
ludzi można wymienić, kadry można wsadzić swoje, ale człowiekowi, który zostanie zamordowany
życia nie da się przywrócić.
- Na zakończenie naszej rozmowy chciałem Ci
zadać pytanie, które może będzie odbiegało od
pozostałych treści, ale w mojej ocenie, jest niemniej ważne. W 2016 r. zdobyłeś nagrodę publiczności „Człowiek bez barier”. To czyni Cię
trochę ambasadorem praw osób niepełnosprawnych – można tak powiedzieć?
- Tak, to było dla mnie szczególne wyróżnienie.
Zostałem wyróżniony przez Stowarzyszenie Integracja, dodatkowo jestem ambasadorem konwencji
ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością. To
jest dla mnie wielka nobilitacja i wiem, że ludzie z
niepełnosprawnością pokładają we mnie swoje zaufanie, co mobilizuje mnie do pracy.
- Chciałem zapytać jak osobie niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku, żyje się w Krakowie?

- Tutaj zaskoczę czytelników! Zawsze kiedy rozmawiam z osobami niepełnosprawnymi, to powtarzam,
że moim zdaniem Kraków jest najlepszym miastem
w Europie dla osób poruszających się na wózkach.
Czasami nawet polecam swoim znajomym by prze- Skoro jesteśmy już przy bieżącej sytuacji poprowadzili się do Krakowa, ponieważ tutaj, czego
litycznej, powiedz, co sądzisz o tym co obecnie
by nie mówić o naszych włodarzach i Panu Prezydzieje się w Polsce? Czy partia rządząca poprzez
dencie, to trzeba przyznać, że dbają oni o składy
swoje działania nie skompromitowała haseł i
tramwajów, autobusów, z których prawie wszystprzywróceniu chrześcijańskim wartościom na-
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kie są już niskopodłogowe. Widać, że miasto i rady
dzielnic interesują się chodnikami i całą infrastrukturą. Szczególnie okolice Rynku i Starego Miasta są
dostosowane do naszych potrzeb. Kiedy byłem w
Częstochowie, w Pradze, Brukseli , to miałem duże
problemy. To nie są miasta, w których ktoś myśli o
potrzebach osób z niepełnosprawnościami.

lew na konto, osoba z niepełnosprawnością nie ma
nawet wrażenia, że to pieniądze są jej. Są, bo są.
Znam mnóstwo osób z niepełnosprawnością, którym po prostu nie opłaca się pracować. Dostają
1200 zł za nic, to wola siedzieć i nic nie robić. To
jest zabójcze i demoralizujące! Dlaczego ktoś ma
dostawać pieniądze tylko dlatego, że jest niepełnosprawny? Rozumiem jak ktoś nie może pracować,
- Co samorząd i państwo mogłyby zrobić żeby
jego niepełnosprawność mu to uniemożliwia. Naosoby niepełnosprawne w Polsce miały większą
tomiast jeżeli ktoś może, to powinien pracować.
swobodę rozwoju, dostępu do rynku pracy, czy
Św. Paweł mówił w Dziejach Apostolskich: Kto nie
choćby poruszania się?
pracuje, niech tez nie je. System zabezpieczenia so- My jako Polacy jesteśmy w bardzo uprzywilejo- cjalnego mógłby funkcjonować na zasadzie bonów
wanej sytuacji i to trzeba podkreślić. U nas pręż- spożywczych, zapewniając rehabilitację i asystenta
osoby niepełnosprawnej i nic ponie działają NGO-sy, czyli trzeci
nadto. To lepsze niż dostawanie
sektor. Co jeszcze ważniejsze
pieniędzy, ponieważ znam osoby
Święty Kościół Katolicki jest u
z niepełnosprawnością, które kunas mocny, dzięki Panu Bogu. To
pują potem za to alkohol czy pabardzo ważne. Odnośnie tego co
pierosy, a to są używki, na które
można by zmienić, to sądzę, że
powinni sobie sami zapracować.
należało by zlikwidować świadZe świadczeniami socjalnymi jest
czenia socjalne. 90% osób z nieteż tak, że jeżeli państwo da piepełnosprawnością nie powinno
niądze, to już może powiedzieć,
ich otrzymywać, chociaż wiem,
że ma rączki czyste, że już nic nie
że podniosłoby się niesamowite
musi. A pieniądze nie rozwiązują
larum. Można też te świadczenia
niczego, czasami wręcz odwrottak przerobić, żeby człowiek nie
nie.
dostawał pieniędzy tylko dlatego, że jest niepełnosprawny. Tak
- Wykonujesz jakąś pracę zajak pisał Chesterton w książce
robkową?
Eugenika i inne zło, że drugiego
człowieka przed eugeniką może
- Tak, mam cztery prace na raz.
uratować tylko własność prywatna. Byłem wczoraj Pracuje w Klubie Jagiellońskim, gdzie jestem asyna warsztatach w Katolickim Stowarzyszenie Osób stentem redaktora naczelnego Pressje. Jestem koorNiepełnosprawnych i Ich przyjaciół – KLIKA, i dynatorem w fundacji Pro Prawo do życia. Pracuje
tam mówiłem o tym jak zagospodarować swoim też w Katolickim Stowarzyszeniu osób Niepełnowolnym czasem. W tym stowarzyszeniu osoby z sprawnych i ich Przyjaciół – KLIKA. Prowadzę tam
niepełnosprawnością robią podpałki do grilla. To kursy np. jak na wolnym rynku zdobyć i utrzymać
dystrybucjonizm w praktyce. Robiąc te podpałki te pracę. Jestem też zatrudniony w Stowarzyszeniu Inosoby zarabiają normalne pieniądze, dzięki temu tegracja, gdzie pisze eseje dla miesięcznika Integranabywają własność prywatną. Ta praca pozwala cja. Nie pobieram świadczenia socjalnego.
poczuć się godnie, czuć że jest się potrzebny.
- Dziękuje Ci bardzo za ta rozmowę. Ostatnie
- Uważasz w takim razie, że osoby z niepełno- słowa należą do Ciebie.
sprawnością np. ruchową, byłyby w stanie utrzy- Bardzo dziękuję czytelnikom za przeczytanie tego
mać się tylko dzięki swojej pracy? Zupełnie bez
wywiadu. Jestem zaszczycony, że mogłem z Tobą
świadczeń socjalnych?
Filipie porozmawiać na tak istotne tematy. Chciał- To ciekawe pytanie. Uważam, że system wspar- bym Państwa zachęcić do pomyślenia o swojej prycia powinien funkcjonować inaczej, bo oczywiście watnej relacji z naszą Najjaśniejszą Rzeczpospolitą.
on jest konieczny. Nie powinno być jednak trak, Warto się o nią troszczyć. Dziękuję uprzejmie!
że państwo daje pieniądze do ręki. Dostając prze-
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Sandra Błażejewska

Nacjonalista a historia
Czy da się stworzyć nacjonalistyczną perspektywę historyczną?
Jako nacjonaliści niejednokrotnie podkreślaliśmy jak ważna jest rola historii w
budowaniu tożsamości narodu. W ciągu
ostatniej dekady, jak nigdy w dziejach
powojennego nacjonalizmu, nie mówiliśmy tak często o istocie tożsamości, która
jest fundamentem funkcjonowania każdego pojedynczego człowieka, rodziny i
narodu. Wpływ na poruszanie tej tematyki niezaprzeczalnie miała sytuacja geopolityczna, w której znalazła się Polska:
pogłębienie integracji z Unią Europejską,
natężenie liberalnych prądów politycznych i obyczajowych w okresie sprawowania władzy przez koalicję Platformy
Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa
Ludowego czy wreszcie kryzys migracyjny, z którym zmaga się obecnie Europa
Zachodnia. Kwestionowanie autorytetu
historii przez upojone globalizmem i kosmopolityzmem elity intelektualne i polityczne – nie tylko Polski – ostatniej dekady wywołało niespodziewaną przez nie
reakcję w postaci zmobilizowania się sił
konserwatywnych i nacjonalistycznych,
które głośno i konsekwentnie odwoływały
się do tzw. tradycyjnych wartości, w tym
m.in. historii.

T

o właśnie nacjonaliści wyciągnęli z mroków
historii postać rotmistrza Witolda Pileckiego czy Danuty Siedzikówny „Inki”. Jednak
zerwali ze zwyczajem upamiętniania postaci historycznych przez organizację nudnych apeli, których
uczestnicy niemrawo mówią wykuty na pamięć
tekst. Postanowili wyprowadzić historię na ulicę.
Od około 2010-2011 roku coraz częściej organizowali dynamiczne przemarsze podczas których
skandowali patriotyczne hasła mające upamiętnić

bohaterów (choć, szczerze mówiąc, tamte marsze
były też pewną formą protestu wobec polityki ówczesnych władz państwa). Po ich zakończeniu często następowało spotkanie połączone z wizytą żyjącego jeszcze weterana, zawodowego historyka czy
też prelekcja przygotowana przez samych działaczy
różnych narodowych organizacji. Takie spotkania,
choć zachowywały właściwą sobie powagę, miały
o wiele bardziej przystępną formę przekazywania
wiedzy przeciętnym ludziom niż sztampowe aka-
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demie i apele, które były właściwie jedyną formą
upamiętnienia historii przez blisko dwie pierwsze
dekady III RP. Nie należy zapominać o aktywności
nacjonalistów w postaci wyszukiwania i odwiedzania żyjących jeszcze (często zapomnianych) osób,
które nie tak dawno walczyły za Polskę. Zaczęto
spisywać ich wspomnienia oraz nagrywać wywiady
z ich udziałem, a następnie publikować w internecie.
Wykorzystując nowe media (szczególnie społecznościowe) można było dotrzeć do o wiele szerszego
grona odbiorców niż podczas tradycyjnych spotkań.
Użytkownicy internetu mogli odnieść wrażenie, że
świadkowie historii są na wyciągnięcie ich ręki – a
co więcej – oni sami, jako współcześni, mogą wziąć
udział w jej przywoływaniu. Coraz popularniejsze
stało się kwestowanie przez grupy młodzieży na
rzecz renowacji powstańczych mogił czy budowy
pomnika odnoszącego się do historii Polski. Swoich miłośników zaczęły też coraz bardziej zyskiwać
grupy rekonstrukcyjne, w które chętnie angażowali
się nacjonaliści. Z czasem zaowocowało to zwiększeniem liczby osób, które zaczęły interesować się
historią.

niezrozumienie problemów tych pierwszych i swoje oderwanie od rzeczywistości). Zaczęto produkować tzw. odzież patriotyczną (zaznaczając, że jest
produkcji polskiej), która znajdywała wielu nabywców ani trochę nie krępujących się zakładać jej na
siebie. Rocznice różnych wydarzeń historycznych
zaczęły ubarwiać grupy rekonstrukcyjne. Pojawiły
się również różne przedmioty zawierające patriotyczną symbolikę.
To właśnie dzięki wysiłkom wiele osób dowiedziało
się o często tragicznych losach Żołnierzach Wyklętych, Narodowe Siły Zbrojne przestało uznawać za
reakcyjnych bandytów, a młodzież dostrzegła w bohaterach Powstania Warszawskiego w gruncie rzeczy niewiele różniących się od nich młodych ludzi,
którzy 70 lat temu nie bali się chwycić za karabin i
walczyć za Polskę.
To udało się dzięki nacjonalistom.
Tyle i aż tyle.

Przeciętny Kowalski kojarzy nas przede wszystkim właśnie z historią. Z tą tezą mógłby się zgodzić
Kolejnym krokiem było przełamanie pewnego ste- właściwie każdy nacjonalista. Śmiem twierdzić, że
reotypu zamykającego historię w szkolnej salce jest w grubym błędzie. Przeciętny Kowalski kojaczy w muzealnej gablocie. Nacjonaliści pokazali, rzy nas z czymś, co dzisiaj nazywane jest promoże historia może być elementem dnia codziennego cją historii. Z historią sensu stricte niestety mamy
współczesnego człowieka, składową jego tożsa- mało wspólnego.
mości, której wcale nie trzeba się wstydzić. (Było Przyznaję się, że już na samym wstępie tego artyto także działanie prowadzone na przekór władzy, kułu powinnam wyjaśnić czym jest historia. Jednak
która próbowała przekonać naród o tym, że m.in. zważając na swobodny charakter tego eseju, podzięki wsparciu finansowemu z UE żyje w dobro- zwolę sobie na wyjaśnienie dopiero teraz. Historia
bycie i potrzebne jest pogłębienie integracji, kiedy to nauka, która zajmuje się badaniem przeszłości,
coraz większej liczbie Polaków doskwierało obni- a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytwożenie standardów życia, którzy coraz chętniej de- rów ludzkich od czasu powstania pisma. Osobą
cydowali się na emigrację, nie mogąc znaleźć w zajmującą się historią jest historyk, który poprzez
ojczyźnie godziwego zatrudnienia. Starano się przy krytyczną interpretację źródeł historycznych i zdatym pokazać, że historia i tożsamość są tylko nie- rzeń minionych, dociera do faktów, które układa w
potrzebnymi barierami utrudniającymi współpracę formie narracji. Całokształt pracy historyka to hiz krajami Unii. Jednak Polacy obserwowali kolejno storiografia, czyli opis dziejów.
kryzys strefy euro, wybuch wojny na Ukrainie, a
w końcu i kryzys imigracyjny. Idący za tymi zja- Narracja i historiografia to słowa – klucze. O ile
wiskami niepokój, brak stabilności oraz rozcza- udało nam się narzucić w powszechnym odbiorze
rowanie wynikające z niewykorzystania szans na naszą, tudzież przyczynić się do popularności konrozwój gospodarczy na arenie międzynarodowej i serwatywnej lub prawicowej narracji historycznej,
krajowej, skłaniało ich do zwrócenia się ku warto- to nie stworzyliśmy własnej historiografii. To, że
ściom uważanymi dziś za konserwatywne – m.in. historię Polski postrzega się obecnie przede wszystrodzinie, narodowi i podjęciu się pracy w pierwszej kim jako walkę o wolność, o niepodległość, a pańrzędzie właśnie na ich rzecz. Zauważali też po- stwo narodowe jako cel, któremu warto poświęcić
większający się dystans pomiędzy zwykłymi ludźmi życie jest m.in. naszą zasługą. Sprzyja temu fakt,
a elitami, które demonstracyjnie potrafiły pokazać że w naszym kraju nie ma rodziny, która nie zo-
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stałaby doświadczoną historią przez wielkie „H”.
Dzięki obcowaniu z członkami naszych rodzin i ich
opowieściom, wiemy ile nasi przodkowie wycierpieli podczas zaborów, dwóch wojen światowych,
w okresie PRL-u – i nie czarujmy się – wielu z nich
zostało też dotkniętych ubóstwem doby II RP. To
właśnie dzięki tym czynnikom udało się wykształcić najpopularniejszą obecnie narrację historyczną,
w której podkreślane są tragedie jakie spadły na Polaków ze strony zewnętrznych wrogów i ile musieli
dokonać, by odeprzeć, a przynajmniej zminimalizować cierpienia, jakie ich dotknęły. Po okresie PRL
-u, który wiązał się z częściowym zamknięciem na
świat Polski, lubimy podkreślać ile dla Europy i
świata wnieśli nasi rodacy.
Jednakże narzucenie prawicowej narracji historycznej wcale nie było trudne. Zniechęcenie do lewicy,
które towarzyszy większości Polaków po doświadczeniu PRL-u, tylko temu sprzyjało. Ponadto w latach 90. pojawiła się możliwość nieskrępowanego
prowadzenia badań naukowych, które to pozwoliły
rzucić nowe światło na fałszowaną i cenzurowaną
przez poprzedni ustrój historię. Wystarczyło wykorzystać możliwości i sytuację w kraju, szczególnie
tę po 2010 roku, o czym była mowa już wcześniej,
co nie było szczególnie trudne. Rozwojowi prawicowej narracji historycznej sprzyjał fakt, że niewielu liberałów i lewicowców odwoływało się do
samej historii jako wartości i dla większości z nich
nie stanowiła ona przedmiotu większego zainteresowania.
Tak, stworzyliśmy narracji, ale nie stworzyliśmy
historiografii, czyli zwartego opisu dziejów. Potrafimy krzyczeć na marszach „precz z komuną”, „raz
sierpem, raz młotem, w czerwoną hołotę”, „Cześć i
Chwała Bohaterom”, zapalić znicz na grobach bohaterów II wojny światowej, dyskutować o podobieństwach i różnicach starej i młodej endecji czy
rozwlekać się na temat działalności Żołnierzy Wyklętych. Jednakże w gruncie rzeczy nie potrafimy
o nich nic poważnego opartego o naukowe standardy. Jeśli przyjrzymy się nacjonalistycznej działalności związanej z promocją historii, to okaże się,
że zamyka się ona tylko w XX wieku. I to nawet
nie całym. Historyczne tematy podejmowane przez
nacjonalistów zamykają się na mniej więcej 1963
roku, w którym to zginął najdłużej ukrywający się
żołnierz podziemia antykomunistycznego – Józef
Franczak „Lalek”. W kółko wałkujemy dzieje polskiego nacjonalizmu (szczególnie w okresie II RP),

wojnę polsko – bolszewicką, II wojną światową z
naciskiem na powstanie warszawskie, Żołnierzy
Wyklętych, czasem zahaczamy o stan wojenny… i
nic poza tym. Nie jest dziwne to, że podjęliśmy się
akurat tych tematów – przez wiele lat dzieje polskiego nacjonalizmu czy Żołnierzy Wyklętych były
po prostu przemilczane lub zakłamane. Chcieliśmy
wypełnić czarną dziurę. Niestety – zostaliśmy przez
nią pochłonięci.
Trzeba zrobić wszystko, by móc wyjść poza XX
wiek, a konkretniej jego pierwszą połowę. W naszym dyskursie praktycznie nieobecny jest chociażby tak ważny dla dziejów Polski okres PRL-u
czy czas transformacji ustrojowej. Bez dogłębnego
zrozumienia i analizy tej części historii, nie możemy myśleć o naszym rozwoju czy zajmowaniu
poważniejszej pozycji w życiu społeczno-politycznym Polski. PRL to nie tylko działania aparatu
bezpieczeństwa państwa wymierzone w podziemie
niepodległościowe, ale też gospodarka, ustrój, prawodawstwo, polityka, stosunki międzynarodowe,
życie społeczno-kulturalne milionów zwykłych Polaków. Niejednokrotnie głosiliśmy, że nacjonalizm
dotyczy każdego członka narodu oraz to, że nasza
idea ma przenikać PRL to także „Solidarność”, której spuścizna wciąż dominuje w głównym nurcie
współczesnej polskiej polityki. Dlaczego w naszych
działaniach i publicystyce w ogóle nie odnosimy się
do tak ważnego ruchu społecznego? Dlaczego do
tej pory nie pokusiliśmy się o przygotowanie własnej narracji i oceny dotyczącej „S” dokonanej z
naszego punktu widzenia? Nie mówiąc już o analizie transformacji ustrojowej przełomu lat 80 i 90.
XX wieku i blisko trzech dekadach III RP. Czyżby nie interesowała nas najbliższa historia? Bez jej
zrozumienia, nie zrozumiemy siebie samych, nie
pojmiemy sensu naszych działań i nie wzbijemy się
na kolejne poziomy w naszej działalności.
Tak, powiedzmy to sobie głośno i szczerze: dzieje
PRL-u i III RP u nas po prostu leżą. Praktycznie nie
potrafimy powiedzieć o nich nic poza tym, że „PRL
był zły, bo Polska była uzależniona od ZSRR, no i
był u nas komunizm, a III RP też nie jest państwem
naszych marzeń, bo funkcjonariusze poprzedniego
reżimu nie zostali rozliczeni”. Jednakże sprawa ma
się o wiele gorzej ze znajomością średniowiecznej
czy nowożytnej historii Polski. Niewiele lepiej jest
z okresem zaborów. Szczycimy się tym, że lepiej
znamy dzieje naszego kraju od przeciętnego Polaka,
a praktycznie nic nie potrafimy powiedzieć o Pia-
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stach, Jagiellonach, nie wspominając już o królach
elekcyjnych czy różnych stronnictwach polskiej
Wielkiej Emigracji. Nie potrafimy również powiedzieć niczego konkretnego o różnych aspektach polityki władców Rzeczpospolitej Obojga Narodów,
nie mówiąc już o tym, że nie mamy żadnej wiedzy
na temat gospodarki tamtego okresu czy życia przeciętnych mieszkańców.
Jako polscy nacjonaliści odwołujemy się do historii Polski. Jest to naturalne i ze wszech miar zrozumiałe. Jednakże głęboko karygodne jest to, że w
naszym umiłowaniu historii praktycznie nie poruszamy tematów związanych z historią powszechną.
Polska nie jest i nigdy nie była osamotnioną wyspą
pośród innych państw. Procesy, które zachodziły w
Polsce były skorelowane z tymi, jakie miały miejsce w innych państwach. Jedynie czasem, któryś
z nacjonalistów napisze krótki artykuł o Żelaznej
Gwardii Michała Archanioła, Francisco Franco czy
Antonio Salazarze, jednak właściwie nikt z nas,
poza nielicznymi wyjątkami (chociażby Jakubem
Siemiątkowskim badającym dzieje Ukrainy czy Patrykiem Płokitą zgłębiającym historię Irlandii) nie
bada historii innych krajów.
Jeżeli chcemy stać się elitą przez wielkie „E”, do
której miana aspirujemy, musimy stworzyć własną
historiografię, własny opis dziejów, starać się stworzyć nacjonalistyczną perspektywę spojrzenia na historię. Musimy wydostać się z dwudziestowiecznego więzienia, w którym sami się zamknęliśmy i nie
potrafimy się wydostać. Nie możemy nazywać się
nacjonalistami, jeśli nie będziemy umieli nic opowiedzieć o średniowieczu, nowożytności czy XIX
wieku. Jeśli nie rozłożymy odpowiednio akcentów
w naszej historiografii, nie możemy nazywać siebie
nacjonalistami, a tym bardziej elitą, do miana której
pretendujemy. Wielu z nas marzy o współpracy z
nacjonalistami z innych krajów oraz o stosunkach
międzynarodowych, jakie będziemy prowadzić, jeśli kiedyś w przyszłości dojdziemy do władzy. Jak
mamy prowadzić dialog z zagranicznymi nacjonalistami i innymi krajami, jeśli nie będziemy znać
ich historii, która przekłada się na uwarunkowania
kulturowe, mentalność narodu, gospodarkę i politykę? Brak znajomości tej podstawy będzie oznaczał
nie tyle brak szacunku w stosunku do naszych rozmówców, ale może też przyczynić się do różnych
niepowodzeń na płaszczyźnie politycznej.
Możemy odwrócić ten stan rzeczy. Nie jest jesz-

cze za późno. Musimy jednak mieć na uwadze, że
tworzona przez nas historiografia musi opierać się
na solidnych metodologicznych podstawach i operować naukowym językiem. Tworząc historiografię musimy być oczytani, maksymalnie krytyczni
wobec źródeł, precyzyjni i odważni. By stworzyć
rzetelny opis dziejów trzeba być daleko od bieżącej polityki oraz starać się unikać niedopowiedzeń
oraz wszystkich skrótów myślowych. W pamięci
mam jedno ze spotkań na temat Narodowych Sił
Zbrojnych, które miało miejsce latem 2017 roku
w poznańskiej „Reducie”. Prelegent – oczywiście
zdeklarowany nacjonalista – na pytanie ze strony
publiczności o miejsce żołnierzy podziemia narodowego w PRL-u odpowiedział: „PRL tworzyli
komuniści, więc ich tępili, wiecie jak było”. O ile
w naszym środowisku myśl ta jest całkowicie czytelna, to jest ona absolutnie nie do przyjęcia w kręgach naukowych. Historia to nauka, która wymaga
na każde pytanie zbudowanej na dogłębnej analizie, precyzyjnej odpowiedzi. Odpowiedź udzielona
przez skądinąd lubianego przeze mnie znajomego
nie miała żadnych podstaw, by zostać kiedykolwiek
uznaną w środowiskach uniwersyteckich. Niestety,
na podobnej zasadzie funkcjonuje większość obecnej narracji historycznej, którą stworzyli rodzimi
nacjonaliści, więc nie należy dziwić się temu, że
spora część zawodowych historyków co najmniej
nieufnie podchodzi do zagadnień związanych chociażby z NSZ czy współczesnym ruchem nacjonalistycznym, który uważa za intelektualnie miałki.
W szeregach polskich organizacji nacjonalistycznych jest wielu historyków lub studentów historii.
Mamy więc świetne warunki do stworzenia nacjonalistycznej historiografii. Zamiast przeznaczać
ogrom sił na kolejny marsz, można porządnie przestudiować niedotknięte przez nas dotychczas zagadnienia z historii i spróbować stworzyć profesjonalną nacjonalistyczną perspektywę. Praktycznie
jeszcze żaden z młodych adeptów Klio nie podjął
się próby kompleksowego zbadania chociażby „Solidarności” czy pierwszych dwóch dekad III RP, nie
wspominając o bardziej odległych epokach. Ciekawym z nacjonalistycznego punktu widzenia byłoby
rzetelne zbadanie np. rewolucji 1905 roku (problem
nieporuszania tego wydarzenia przez współczesną
historiografię dostrzegł lewicowy historyk, prof.
Piotr Laskowski w wywiadzie dla „Przeglądu”:
„Takim wydarzeniem jest np. rewolucja 1905 r.,
której dzisiejsza polityka historyczna nie umie zagospodarować, nawet w wymiarze PPS-owskim,
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niepodległościowym. W 1905 r. ujawniła się z wielką intensywnością sprawcza, niebywale różnorodna społeczna wielość niepoddająca się żadnemu
hierarchicznemu zarządzaniu. Ta rewolucja była
wydarzeniem całościowym, lecz zarazem w każdym
miejscu – w Warszawie, Łodzi, Białymstoku, Siedlcach, Żelechowie – miała swoisty przebieg.”)1 ,
sytuacji mniejszości narodowych w II RP, dziewiętnastowiecznych emancypacyjnych ruchów kobiecych, położenia chłopów przed i po uwłaszczeniu
w Królestwie Kongresowym, zaborze austriackim
i pruskim, insurekcji kościuszkowskiej, kultury doby sarmatyzmu
i jej oddziaływania na inne kraje
czy postrzegania Rzeczypospolitej
Obojga Narodów przez obcokrajowców. To tylko propozycje –
problemów do gruntownej analizy
jest naprawdę wiele. Nasz naród
tak naprawdę jeszcze nie wie, jakie
my – młode pokolenie Polaków –
mamy spojrzenie na przeszłość naszej Ojczyzny.
W kręgach nacjonalistycznych
dominują osoby, które naukowo
zgłębiają dzieje szeroko rozumianego obozu narodowego bądź historii politycznej. Nie ma tym w
nic złego ani dziwnego. Jednakże
wiele pożytku – zarówno dla samego historyka, jak i naszego środowiska – przyniósłby historyk,
który specjalizowałby się w innej
gałęzi historii. Historia kultury,
gospodarki, społeczna, gospodarki, wojskowości, nauki, idei,
a nawet metodologia czy historia
historiografii, czy wiele innych
jej odłamów są wciąż przez nas
niezagospodarowane. Zajmowanie się jedną z powyższych gałęzi
przyniosłoby tylko uznanie i prestiż
nie tylko dla samego historyka, ale też dla całego
środowiska nacjonalistycznego, które przestałoby
się tylko kojarzyć z wybranymi tematami z historii.
Można też rozwinąć całkiem nieźle wykorzystywaną przez nacjonalistów oral history – historię mó1
Przegląd, 3 sierpnia 2015 https://www.
tygodnikprzeglad.pl/narzucono-jedyna-sluszna-wizje-historii/ [stan na 20.12.2017]

wioną, bazującą na osobistych przeżyciach świadka
lub uczestnika danego wydarzenia, zachowując wobec niej krytycyzm podobnie jak do każdego innego źródła historycznego.
Przed nami stoi prawdziwe wyzwanie, do którego
należy solidnie się przyłożyć, by zostać poważnie
potraktowanym i by następnie móc zrobić wszystko, by stworzona przez nas historiografia stała się na
tyle popularna, co nasza narracja. Trzeba pamiętać,
że na pierwszy rzut oka niezainteresowany historią
obóz liberalno-lewicowy coraz częściej zauważa

dominację prawicowej narracji. Próbuje ją przełamać partia Razem, która co jakiś czas na swoich,
cieszących się niemałym zainteresowaniem grafikach, przypomina postacie związane z tzw. polską
lewicową niepodległościową. W różnych miastach
Polski powstają Szlaki Kobiet, dzięki które przybliżają postacie dawnych sufrażystek i emancypantek,
najczęściej związanych z lewicą. Rosnące w siłę
feministki na swoich zgromadzeniach odwołują
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się do swoich idolek z przełomu XIX i XX wieku, które walczyły o prawa kobiet. W historiografii
popularność powoli zdobywa herstoria, czyli dokonywana z perspektywy feministycznej, ze szczególnym uwzględnieniem dziejowej roli kobiet. W
polskim Internecie działa już nawet Archiwum Historii Kobiet, dzięki któremu można poznać biogramy zasłużonych dla historii przedstawicielek płci
pięknej. Książki traktujące historię z lewicowego
punktu widzenia wydaje Krytyka Polityczna. Istotne problemy związane z prawicową narracją historyczną dostrzegają utytułowani historycy jak np.
profesor Wojciech Burszta: „Po 1989 roku pojawiła się w Polsce polityka historyczna, która zaczęła promować określonych bohaterów, a pozbawiać
znaczenia innych. W „odstawkę” – z oczywistych
względów – poszedł panteon historycznych herosów
PRL. Ale nie tylko. Zapomniano również o polskich
socjalistach czy pozytywistach, którzy zamiast walki proponowali pracę organiczną, u podstaw. (…).
Patriotyzm młodych nie jest on oparty na rzetelnej
wiedzy dotyczącej dziejów Polski, ale na mitologii
historycznej. Jest bezkompromisowy i bardzo selektywny względem tych elementów polskiej historii,
które chce pielęgnować. Często też przybiera postać
popnacjonalizmu, jak choćby w wypadku powstania
warszawskiego, które na dobre weszło w obieg popkultury.2”. Pewien schematyzm popularnie obecnie
narracji historycznej zauważa też profesor filozofii Andrzej Leder w wywiadzie dla Newsweeka:
„Trzeba pamiętać, że w połowie XIX w. ogromna
większość Polaków była w stanie poddaństwa, który można porównać do niewolnictwa. Obszar dumy,
która wynikałaby z tej emancypacji, jest kompletnie niezagospodarowany. Brak jest dobrej narracji,
która by opowiedziała o tych wydarzeniach.3(…)
Historia Polski to jest historia klasy ziemiańskiej.
Jeśli w Muzeum Powstania Warszawskiego reforma rolna po 1944 r. jest przedstawiana jako forma
bolszewickiego ucisku, to trudno o lepszy przykład,
że nadal jest ona pisana z pozycji dworów i klasy
inteligencko-ziemiańskiej. Dopóki nie powstanie, a
moim zdaniem o to będzie się toczyć stawka w naj2
http://strefahistorii.pl/article/3120-profwojciech-burszta-o-historii-mlodziez-malo-wie-izachwyca-sie-mitologia [stan na 20.12.2017]
3
Newsweek, 8.10.2016, http://www.
newsweek.pl/polska/prof-andrzej-leder-o-pis-kosciele-i-klasie-sredniej,artykuly,398264,1.html?utm_sourcefb&utm_medium=social&utm_campaign=fb_nw [stan na 20.12.2017]

bliższych latach, spójna opowieść, która przedstawi
historię Polski z pozycji dokonującej się emancypacji polskiego społeczeństwa z materialnego ucisku
do nowoczesności, to będziemy cały czas tkwili w
tym ziemiańsko-martyrologicznym zespole wyobrażeń.4”
Przytoczone wypowiedzi, jakkolwiek przykre dla
środowiska nacjonalistycznego, są bardzo celne.
Potrafiliśmy stworzyć popnacjonalizm, modę na
patriotyzm, ale nie stworzyliśmy już żadnej poważniejszej historiograficznej refleksji. Wiele sympatyzujących z nami osób historię zna tylko pobieżnie.
Niektóre tematy odrzucamy z góry jako niegodne
nacjonalisty. To błąd. Przyznam, że całkowicie niezrozumiałe jest dla mnie to, że do tej pory nikt z
nacjonalistów nie zajął się przytoczonymi wyżej
problemami emancypacji społeczeństwa. Proces
emancypacji wiąże się z powstaniem nowoczesnego
narodu i zyskaniem świadomości narodowej przez
szerokie warstwy społeczeństwa. Nacjonalizm to
nie tylko politycy, ziemianie i inteligenci, ale również chłopi, którzy jeszcze do niedawna stanowili
największą grupę społeczną. Dlaczego by nie pokusić się o napisanie historii chłopów z perspektywy nacjonalistycznej? Równie ciekawe może być
zbadanie przez nacjonalistę przemian społecznogospodarczych, jakie nastąpiły w Polsce w okresie
stalinizmu. Profesor Leder trafnie zauważa, że w
najbliższych latach będzie toczyć się wojna o kształt
narracji i historiografii. W bitwie tej wygrywa jak na
razie konserwatywno-prawicowa narracja, na ogół
powiązana ze środowiskami Prawa i Sprawiedliwości, jednak obóz liberalno-lewicowy nie ma zamiaru pozostać dłużnym. Jestem niemalże pewna, że
lada chwila powstaną publikacje naukowe kładące
nacisk na procesy demokratyzujące, równościowe
oraz na pozbawioną wykluczenia wspólnotowość.
Naszą rolę jest ubiec te dwa przeciwstawne sobie
obozy, wbić w nie klin i zaproponować własną wersję historiografii zachowując cały warsztat naukowy historyka. W nacjonalistycznych szeregach są
osoby, które są w stanie podołać temu zadaniu. Wystarczy tylko chcieć się przełamać.
4
Newsweek, 9.10.2016 http://www.
newsweek.pl/polska/andrzej-leder-dla-neweeka-jak-przeciwstawic-sie-prawicowejnarracji,artykuly,398272,1.html [stan na
20.12.2017]
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Dawid Kaczmarek

Trzecia Pozycja
Powrót awangardy radykalnego nacjonalizmu
To czego potrzebujemy to radykalizm
który jest mocną i stabilną postawą. Opartą
na konkretnych przemyśleniach i jasno określonym
stosunku do Idei. Tworzącą sytuację, w której człowiek jest
zdolny do prowadzenia swojej walki we wszystkich, nawet
najmniej korzystnych dla siebie warunkach. W której Idea
trwa i jest rozwijana w toku pracy i doświadczeń następujących po sobie pokoleń kolejnych aktywistów.

C

ywilizacja. Kultura. Społeczeństwo. Pomimo tego że obecnie elita nowoczesnego
świata stara się za wszelką cenę, nieustannie, ze wszystkich możliwych sił, w duchu filozofii modernistycznej, pozbawić współczesnego
nam człowieka jakiegokolwiek trwałego oparcia i
punktu odniesienia do spraw wyższych w życiu codziennym, to jednak mimo wszystko, wciąż jeszcze
te pojęcia, czy raczej pewnego rodzaju konstrukty
teoretyczne, które przywołałem powyżej, zajmują
istotne miejsce w powszechnej świadomości większości ludzi, będąc dla nich niejednokrotnie synonimem stałości i trwałości. Mocnych więzów i niezbywalnych oraz nienaruszalnych fundamentów,
na których w dużej mierze opiera się prowadzone
przez nich życie. Jednak trzeźwy osąd i spokojna
analiza faktów oraz doświadczeń historycznych
każe nam zadać sobie pytanie jak to jest naprawdę
z ich trwałością? Czy na pewno nie podlegają one
zmianom? Cywilizacje przecież nie są wieczne; pojawiają się i znikają, w zależności od tego w jaki
sposób wyjdą z historycznych zawieruch. Kultura
nigdy nie jest w stu procentach odporna na obce
jej wpływy, co często w znaczny sposób może ingerować w jej istotę oraz strukturę. Społeczeństwa
natomiast, to najsłabszy element z tych trzech, jest
podatne na manipulacje ze strony całego szeregu
czynników, od ekonomicznych przez propagan-

dowe po polityczne. Czyli zmiany w ich zakresie
także są możliwe. Teraz następne pytanie: czy taka
zmiana zawsze musi być negatywna? Według mnie
odpowiedź brzmi nie. Siła Cywilizacji Łacińskiej
tkwiła właśnie w tym, że była ona zdolna, w odpowiednim momencie i we właściwy sposób adaptować się do przekształceń społecznych, cały czas
niezachwianie i wysoko wznosząc sztandar swoich
wartości na przestrzeni mijających dziejów. Tylko
co w takim razie sprawiło że on upadł i wciąż leży
w stosie zwykłych, bezwartościowych śmieci, nikogo już tak naprawdę nie obchodząc?
To nasza wina. To przez naszego ducha jest obecnie tak jak jest. A w zasadzie przez jego brak. Przez
brak jakichkolwiek zasad. Wymagań. Kompletna
patologia powiedziałbym. Jednak nasza generacja
nie zasługuje nawet na takie określenie. Obecnie to
coś bardziej jak stracone pokolenie, przeżarte konsumpcjonizmem i materializmem. Niezdolne do jakiegokolwiek wysiłku, czy nawet do pomyślenia o
nim. Potrafimy tylko ciągle narzekać i wzdychać.
Nie wiadomo po co i nie wiadomo do czego, oczekując przy tym ratunku, który sam z siebie przecież nigdy nie nadejdzie. Pomagają nam jedynie
trochę nasze własne marzenia, ale te choćby nie
wiem jak bardzo mokre by były, nie są przecież w
stanie wpłynąć bezpośrednio na zastaną przez nas
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rzeczywistość. To samo dotyczy też nacjonalistów.
Spójrzmy na nas samych. Rozejrzyjmy się wokoło.
Porównajmy obecny stan naszego środowiska (nie
tylko w Polsce) do tego co miało miejsce choćby
jeszcze przed wojną. Ile tak naprawdę osiągnęliśmy? Albo lepiej zapytam: jak dużo udało nam się
w tym czasie stracić? Ruch, który ma ambicje zmieniać świat, może obecnie jedynie jakoś tam sobie
wegetować i czekać. Na cud? Być może to nie będzie do końca dobre słowo. Więc powiem inaczej,
na: „Przełom”. Tak. To by nas faktycznie uratowało.
Tylko zmiana okoliczności to nie wszystko. Trzeba
jeszcze być w stanie przyjąć rękę którą wyciąga do
nas wtedy los. Mieć odwagę. Być przygotowanym.
Nacjonaliści zmarnowali swoją szansę na zrobienie
czegoś więcej, gdy rozpadł się Związek Sowiecki.
To można jeszcze jednak jakoś wytłumaczyć. Słabe
i w dużym stopniu rozbite organizacje, rozgonieni
i na masową skalę represjonowani działacze, brak
elit i społecznego poparcia. Dobra. Zgoda. Tylko
zastanawiam się czy w przyszłości, za jakiś czas,
ktoś kto może będzie chciał znaleźć na swój własny

o dwóch, chodzi mi o znacznie dłuższą perspektywę, może nawet dwudziestoletnią czy jeszcze dłuższą, ale wciąż jak najbardziej realną. Powolne rozluźnianie się systemu międzynarodowego to fakt.
Postępujące osłabienie globalnej pozycji Stanów
Zjednoczonych jest prawdą, o której zaczynają debatować już nawet eksperci i analitycy z głównego
nurtu. Wzrost destabilizacji na całym świecie. Naruszenie struktury globalnego układu bezpieczeństwa. To bezsporne. Tendencje te implikują najdelikatniej rzecz ujmując rozwój i wzmocnienie niepewności, co bez dwóch zdań będzie miało charakter zjawiska transgranicznego. Z resztą widać to już
teraz. Zjawisko to dla innych będzie niezwykłym
problemem, a dla nas jest szansą i według mnie
powinno zostać obrane nawet za paradygmat całej
naszej aktywności. To nie łatwe, ale przecież nie
niemożliwe. Potrzebny jest tylko konkretny i jasno
ukierunkowany wysiłek, by nie tylko przygotować
się do takich okoliczności, ale zbudować mocną i
trwałą strukturę zdolną reagować w takiej sytuacji.
I wygrać.

Mentalność. Myślenie. Choć to
samo w sobie nie wystarczy i nie
ma w swojej istocie wystarczającej mocy sprawczej do zmieniania
rzeczywistości to stanowi ono bez
wątpienia istotny fundament, bez
którego żadna zmiana nie może
mieć miejsca, a już na pewno nie
będzie ona trwała. Myślenie determinuje bieg rzeczywistości. Myśli
wskazują kierunek rozwoju, definiują cele i ujawniają sposoby na
ich osiągnięcie. Tak więc, skoro
tendencje o których tutaj wspominam, są jeszcze póki co z naszego
punktu widzenia rewolucyjne, to
nasz nowy sposób myślenia także
powinien być ze wszech miar rewolucyjny. Europejscy nacjonaliużytek podobne słowa, do tych które ja teraz tutaj ści jako zorganizowany ruch musi przyjąć i trwale
kreślę, znajdzie coś co posłuży za usprawiedliwie- zaadaptować wszystko to co składa się na istotę i
nie dla nas?
strukturę twardego światopoglądu rewolucyjnego. Czy to frazes? Ktoś mógłby mi zwrócić uwaDlaczego o to pytam? Bo wkrótce może być tak że gę w tym momencie, że nacjonaliści, przynajmniej
przełom, którego większość z nas od lat nieustannie w Polsce już od dłuższego czasu o tym piszą. W
wygląda i ciągle się spodziewa, zacznie się dziać czym jest więc problem? Dlaczego to tak naprawdę
już na serio. Właśnie tu i teraz. Dokładnie na na- nie działa? Oczywiście odpowiedzią na to pytanie
szych oczach. I oczywiście nie mówię tu o roku czy może być niski poziom odpowiedzialności za słowa

49
w naszych szeregach. Jednak według mnie spory
problem leży w tym przypadku przede wszystkim
w kwestii prawidłowej definicji tego zjawiska. Bo
czym tak naprawdę jest radykalizm? Czy to kominiarki i groźne transparenty? Krzyki, mocne hasła,
flagi i marsze? Nie zrozumcie mnie źle. To wszystko jest fajne i jak najbardziej potrzebne, lecz na
dłuższą metę; kompletnie bezwartościowe, jeśli nie
będziemy potrafić tego przekuć na coś więcej niż
tylko chwilowa popularność i zaangażowanie. Tak
ujęty radykalizm ma zatem w sobie ten problem, że
tak naprawdę jest on jedynie emocją. Emocje mogą
być porywające, lecz są też ulotne i ułomne. Emocjami kierują się dzieci. Dzieci mają to do siebie
że rzadko kiedy wychodzą z piaskownicy. Przyjęcie
takiej postawy na stałe, pokazuje jedynie słabość i
nie ma tak naprawdę nic wspólnego z rewolucyjnością. To czego potrzebujemy to radykalizm który
jest mocną i stabilną postawą. Opartą na konkretnych przemyśleniach i jasno określonym stosunku
do Idei. Tworzącą sytuację, w której człowiek jest
zdolny do prowadzenia swojej walki we wszystkich,
nawet najmniej korzystnych dla siebie warunkach.
W której Idea trwa i jest rozwijana w toku pracy i
doświadczeń następujących po sobie pokoleń kolejnych aktywistów. Światopogląd rewolucyjny jaki
musimy przyjąć to zupełnie nowy dla nas sposób
myślenia, który nakazuje nam odrzucić reakcyjne
przesądy i przyzwyczajenia, przestać zamykać oczy
na otaczającą nas rzeczywistość i zawsze starać się
wyciągać bezpośrednie korzyści dla naszej sprawy,
w każdym możliwym projekcie, inicjatywie czy
sprawie. Nieustannie.
Myślenie jest więc naszą bazą. To podstawa. Jeśli jest ono zorganizowane w odpowiedni sposób
i razem ze sobą tworzy zwarty i właściwie uformowany światopogląd, to w naturalny sposób będzie nam ono wskazywać konsekwentnie na właściwe sposoby kształtowania rzeczywistości. Tak
więc wydaje się to całkiem rozsądnie ujęte; że to
myślenie/światopogląd decyduje o wyznaczeniu i
przyjęciu odpowiedniego do danych okoliczności
modelu działania. Ale efekt podejmowanych przez
nas akcji, choćby najbardziej genialnych i widowiskowych, będzie prędzej czy później marnotrawieni
jeśli nie wypracujemy także nowego sposobu organizacji. Odpowiednia struktura, możliwie maksymalnie zdecentralizowana w regionach i jedynie
animowana, a nie „rządzona” przez mocno ze sobą
związany i odpowiednio skoordynowany zarząd

stanowiący jej właściwe centrum, to najlepszy i
najbardziej odpowiedni przykład. W o wiele większym stopniu odpowiadający wyzwaniom obecnej
rzeczywistości. To także kompromis pomiędzy niepowiązanym ze sobą i chaotycznym miszmaszem
jaki tworzy ruch typu AN a do bólu hierarchicznymi i legalistycznymi organizacjami, w których zbyt
często skuteczny i całościowy model zarządzania
istnieje i działa jedynie na papierze i znajduje się w
sferze życzeniowego myślenia. Jest złudzeniem nie
przedstawiającym rzeczywistości. Złudzenie to jest
co najmniej niebezpieczne, bo jak pokazuje praktyka, prędzej czy później odbija się ono w sposób
demoralizujący na potencjale całej grupy. Robimy
wtedy jako środowisko dwa kroki do przodu, a potem przez coś takiego cofamy się o trzy. Kompletnie
bez sensu. Przy tak szerokim arsenale technicznym
jaki dysponujemy w obecnych czasach, mówię tu
o środkach takich jak sieci społecznościowe, szyfrowane komunikatory, video konferencje, prowadzenie czegoś takiego we właściwy sposób, nie powinno być w rzeczywistości żadnym problemem.
To przecież zakrawa co najmniej na ironię że mamy
XXI wiek, a nasze grupy, zwłaszcza na poziomie
lokalnym, w wielu przypadkach nadal są zarządzane według rozwiązań wyniesionych wprost z parafialnych kółek.
Jeśli myślenie dla naszej organizacji jest bazą, to jej
strukturę należy uznać za pewnego rodzaju ramę.
Oba te elementy są ze sobą nawzajem w bezpośredni sposób związane. Ich wzajemna relacja jest
niezwykle istotna i jak pokazuje praktyka; tak naprawdę nierozerwalna. Gdy struktura działa tak jak
powinna, to umożliwia ona naszym grupom przekształcanie podejmowanych działań w konkretne
korzyści i pozytywne „skutki” dla prowadzonych
przez nas przedsięwzięć czy w szerszym ujęciu; dla
całej naszej Sprawy. Jednak ruchy nacjonalistyczne w całej Europie potrafią robić tyle samo dobrych
akcji co złych i kompletnie nieprzemyślanych, a to
nie jest bez znaczenia, bo niejednokrotnie tuzin dobrych inicjatyw daje mały owoc, a jedna zła potrafi
przekreślić lata ciężkiej i często frustrującej pracy
organizacyjnej. Dlatego ostatnim elementem stworzonej przeze mnie w tym tekście układanki, będzie
przyjęcie i zaadaptowanie do obecnych warunków:
nowego sposobu działania. Nie ulega wątpliwości, że aktywizm nacjonalistyczny, jeśli ma być
czymś więcej niż tylko sposobem na zabicie nudy
czy życiowej frustracji, powinien być prowadzony
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w oparciu o konkretnie wyznaczone zasady i koncepcje. Po pierwsze, nasze organizacje powinny
przestać działać w oparciu o wąsko i naiwnie rozumiany interes własny, a zacząć działać w oparciu o
właściwie zbilansowane spojrzenie na dobro i interes całego środowiska. Brzmi to pewnie dość nierealnie, bo wymaga od nas co oczywiste odrzucenia
osobistych ambicji i większego skupienia się na
wykonywaniu własnej „roboty” w obszarze w którym na co dzień działamy i w którym to jesteśmy
najlepsi. Jednak czy zastanawialiście się w jakim
miejscu byśmy byli, gdybyśmy połowę z tego czasu
który poświęcamy obecnie na plotki, bezsensowną
krytykę innych i bezwartościowe dyskusje na jeszcze bardziej bezwartościowych forach w Internecie,
przeznaczyli na pracę formacyjną lub konkretne
rozwijanie spójnych ze sobą rozwiązań ideowych
i organizacyjnych? To czego potrzebujemy to nacjonalizm rozumny i dojrzały, to organizacje które
mogą się między sobą różnić i ze sobą współzawodniczyć, ale robić to bez prowadzenia na siebie
nawzajem wzajemnych ataków i wreszcie to prawdziwe środowisko; społeczność na tyle szeroka by
móc mówić o tym że posiada ono swoje własne liczące się zaplecze i ma coś więcej do zaoferowania
ludziom niż jedynie odrobina zabawy dla młodych
ludzi czy przystań dla miernot, którzy działalność
traktują jako sposób na zasypanie swojej własnej
próżności. Jeśli nacjonalizm ma być nadal zabawą, subkulturą czy niezdefiniowaną bliżej modą, to
warto będzie sobie prędzej czy później pytanie czy
nie będzie lepiej dla nas wszystkich, żeby go nie
było w ogóle?

Znajdując się obecnie w samym środku szalejących
przekształceń politycznych, społecznych i cywilizacyjnych, szczególnie ważne i istotne dla nas jest
to co od zawsze w pierwszej kolejności cechowało
wybitne jednostki i zorganizowane grupy ludzi, które wykazały i dowiodły swojej zdolności do twórczego wpływania na rzeczywistość. Dlatego dziś
musimy przede wszystkim właściwie rozpoznać
ducha panujących czasów. Twierdząco odpowiedzieć na wymagania jakie przed nami stawia obecna epoka. Przyjąć i wyjść naprzeciwko wyzwaniu
jakie stawiają przed nami nasze czasy. Powstałą w
latach 70 ubiegłego wieku ideologię Trzeciej Pozycji należy według mnie odczytywać jako próbę
wypracowania właśnie takiej odpowiedzi. Złotego
środka zdolnego rozsadzić obecny porządek społeczny i wyprowadzić nacjonalizm z katakumb
znów na powierzchnię, przywracając mu tym samym należne mu miejsce. Dziś, choć z wielu powodów płomień tej idei w znacznym stopniu przygasł,
pozwalając tym samym na rozwój różnego rodzaju
patologii i deformacji w naszym środowisku, pragniemy w ten drobny i być może nie wystarczający
sposób ogłosić wszystkim powrót na stałe, awangardy radykalnego nacjonalizmu na nasze salony.
I choć autor z pewnością nie rości sobie prawa do
stu procentowej słuszności stawianych przez siebie
tez to ma jednak gorącą nadzieję, że rozpocznie w
ten sposób środowiskową dyskusje na kluczowe dla
nas kwestie, wśród których wiele z nich jest wciąż
możliwych do wspólnego i trwałego wypracowania.
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Marko Dimitrijević

Wiara i nacjonalizm

Zgodnie z przyjętym przez
siebie planem System jest
zdecydowanie przeciwny
jakimkolwiek
chrześcijańskim wartościom. Dlatego łatwo można wysnuć
wniosek, że to jedynie
chrześcijaństwo może być
prawdziwym i skutecznym lekarstwem przeciwko pasożytowi globalizmu,
który drąży organizm Europy i naszych Narodów.
Każda walka przeciwko
Systemowi, która jest prowadzona jedynie na poziomie politycznym jest walką sprzeczną wewnętrznie, która jest pozbawiona
podstawowej osłony. Taka
walka jest niewiele warta.
Jest jak wieża przy budowie której zapomniano
wcześniej wykopać niezbędnych fundamentów.

O

becny okres historii świata w jakim się
znaleźliśmy jest specyficznym czasem
w którym pod szczególnie zajadłym
ostrzałem, na niespotykaną dotąd wcześniej skalę,
znalazły się wartości chrześcijańskie, które kiedyś
decydowały o naszej sile i potędze, a dziś stały
się przedmiotem zajadłej kampanii oszczerstw i
zniewag płynących do nas ze wszystkich możliwych
i często najbardziej niespodziewanych stron. Atak
ten jest zjawiskiem wieloaspektowym, które dotyka
obecnie większość dziedzin życia każdej, nawet

najbardziej zwykłej jednostki. Elementem takiej
tendencji jest także zarzut w stosunku do serbskiego
ruchu nacjonalistycznego, że nie potrzebnie w
swoich akcjach i ideologicznych materiałach
miesza on religię z nacjonalizmem. Jeden z naszych
patronów Mikołaj Velimirović (kanonizowany jako
święty Mikołaj Serbski) pisał w swoich pismach, że
serbska idea narodowa bez mocnego i znaczącego
komponentu chrześcijańskiej ortodoksji jest jak
baner reklamowy wiszący w pustym sklepie.
Prawdziwie serbski nacjonalizm nie może istnieć
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bez przymierza świętej Sawy i Kosowa,
bez wielowiekowej i nieustającej walki
o Honorowy Krzyż i Złotą Wolność, bez
naszej wojowniczej poezji i prawdziwie
metafizycznego, wojennego i męczeńskiego
brzmienia naszych ludowych instrumentów,
które łącząc się ze sobą razem w jedną
całość, przekazują nam niezwykle istotną
prawdę, dotyczącą tego że lepiej jest zostać
skróconym o głowę niż dać sobie splamić
grzechem swoją duszę. Do podobnych
wniosków dojdziemy kiedy przyjrzymy się
dokładnie także historii innych Narodów
Europy. Mianowicie warto zauważyć,
że nawet jeśli różne ludy czy państwa
europejskie ery przedchrześcijańskiej i
antykwarycznej, były w stanie dokonać
rzeczy naprawdę wielkich w trakcie
złotych lat swojego istnienia, to dopiero
w erze chrześcijańskiej, zaczęliśmy
wszyscy notować znaczący rozwój jako
cywilizacja, a życie obywatelskie w
naszych państwach i nasze narodowe
kultury stały się nierozerwalnie powiązane
z ekspansją religii chrześcijańskiej. Trzeba
to jasno powiedzieć i szczególnie mocno
podkreślić: rozkwit kultury narodowej,
naszej tożsamości i heroizmu naszych ludzi
metaforyczny, to poprosiłbym żeby nasi czytelnicy
dokonywał się dzięki i w graniach wyznaczonych
wyobrazili sobie w tym miejscu wielkie drzewo
przez zasady religii chrześcijańskiej.
ludów i tradycji indoeuropejskich. Na tym wielkim,
silnym i starożytnym drzewie z rozłożystymi
Wierzenia i wartości zrodzone w toku wspólnej
gałęziami, pojawił się pewnego razu pierwiastek
przeszłości naszych ludów, w których nowocześni
chrześcijański, był to rodzaj duchowego nasienia,
nacjonaliści znajdują swoją duchową przystań i
które dało początek najpiękniejszym kwiatom
sanktuarium, zostały zbudowane na bazie i pod
i najbardziej smakowitym owocom jakie tylko
znakiem niezachwianej wiary w zmartwychwstałego
kiedykolwiek widziało ludzkie oko. Nie jest możliwe
Jezusa Chrystusa. Oczywiście to co dziś nazywa
by usunąć chrześcijaństwo z idei europejskiego
się serbskimi tradycjami ludowymi, jest w
nacjonalizmu, tak samo jak nie da się wyjąć
pewnym sensie także kontynuacją tradycji ludów
kręgosłupa z żywego człowieka, nie powodując przy
indoeuropejskich, których przedstawiciele żyli na
tym jego przedwczesnego zgonu. Chrześcijaństwo
naszych ziemiach, ale uważamy je za formy które
nasyca esencję, rozumianej w prawdziwy sposób
są czymś więcej i stanowczo wykraczają ponadto
tożsamości europejskiej, kierując tym samym
pojęcie. To coś znacznie bardziej głębszego według
Europejczyków wprost w ramiona Stwórcy na
nas. Chrześcijaństwo oczyściło te tradycje. To nie
którego podobieństwo; my wszyscy zostaliśmy
one a właśnie chrześcijaństwo dodało do naszego
stworzeni. Służba Bogu i jego uwielbienie przez
życia znaczące elementy spokoju, odkupienia
narody europejskie jest najgłębszym, możliwym
i jasnej wizji dotyczącej duchowego poziomu
dla nas do osiągnięcia, stopniem zanurzenia się we
istnienia. To chrześcijaństwo wymazało z naszych
własnej tożsamości i w istocie przyrodzonej nam
dusz to co było w nich nikczemne i okrutne.
podmiotowości. Chrześcijaństwo to rdzeń naszego
życia. Musi nim być. Nie tylko ze względu na to
Jeśli chciałbym ukazać cały ten temat w sposób
że zapewnia naszemu nacjonalizmowi niezbędną
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siłę i żywotność. Ustanawia i umacnia związek
pomiędzy naszym pokoleniem, a wspaniałymi
bohaterami z dawnych czasów, ich niezwykłymi
czynami i wyznawanymi ideałami. Jednakże przede
wszystkim dlatego, że Bóg naszych przodków
to żywy i prawdziwy Bóg. To On stworzył ludzi
z miłości i obiecał nam życie wieczne w Niebie,
gdzie nie ma smutku, chorób ani żalu, jako nagrodę
za nasze oddanie, posłuszeństwo i szacunek dla
Boskiego Prawa.
Dążenie do osiągnięcia tego. Ludzkie dążenie do
zbawienia, to jedna z najbardziej podstawowych
i dynamicznych sił życiowych, która jako jedyna
jest w stanie w pełni nadać sens i znaczenie każdej
związanej z naszym życiem, ziemskiej sprawie
takiej jak na przykład: rodzina, małżeństwo,
własność prywatna, sprawiedliwość społeczna,
kultura, edukacja, państwo czy Naród.

poziomie stricte politycznym.
Dlatego niezwykle istotne powinno być dla
nas, europejskich nacjonalistów, to by zrobić
wszystko żeby zachować ten unikalny styl życia
nakierowany na Boga, idealizm duchowy, rasę,
gotowość do poświęceń, pokonywanie własnych
ograniczeń, tak diametralnie inny w stosunku do
nastawionej na tchórzliwość, żałosnej imitacji życia
w demokratyczno-technokratycznym mrowisku
zrodzonym przez New Age. Taka walka sama w
sobie, jest tak naprawdę dla nas sprawą kluczową,
ponieważ jak powiedziałby w tym miejscu Juliusz
Evola, prowadzi ona do samorealizacji osobowości,
to jest do potwierdzenia istnienia w sobie tego
boskiego pierwiastka, który jest odpowiedzialny za
nasze życie na poziomie duchowym, które samo w
sobie jest tak bardzo istotne dla chrześcijańskiego
życia. Koło więc się zamyka. Tylko przy tak
rozumianych zasadach walki, można osiągnąć
sukces. Tylko przy tak obranych fundamentach,
będziemy w stanie zebrać wystarczająco wielu
Politycznych Żołnierzy na ostateczną bitwę z
naszymi odwiecznymi wrogami. Takie też było
podstawowe prawo które budowało siłę i spoistość
Legionu Świętego Michała Archanioła, założonego
przez Kapitana Corneliu Codreanu. Oczywiście, że
prowadzona przez nas walka z Systemem, nigdy
nie może stać się tak naprawdę celem samym w
sobie, lecz w pewnym sensie jest musi być ona
utrzymywano jako dowód naszej miłości do bliźnich,
rozumianych w tym miejscu jako cała społeczność,
która znajduje się obecnie pod okupacją Systemu,
zarówno na gruncie społecznym jak i narodowym.
Tak rozumiana walka, staje się wtedy obowiązkiem
każdego, kto tak jak my patrzy na zagadnienia natury
społeczno-politycznej z chrześcijańskiego punktu
widzenia. W żadnym wypadku, nie poddaje się ona
wtedy zredukowaniu się jedynie do krytyki obecnego
systemu, lecz zawiera w sobie także alternatywę,
która na wszystkich polach jest całkowicie zgodna
z tezami chrześcijańskiej nauki społecznej. I bez
względu na to jak daleki od realizacji wydaje się
być obecnie nam wyznaczany przez nią ideał, to
jako chrześcijanie w pierwszym rzędzie jesteśmy
zobowiązani do rzetelnego dawania świadectwa o
naszej wierze i przywiązaniu do wartości, które ona
implikuje. Co jest niemożliwe dla nas, dla ludzi- dla
Boga nie stanowi żadnego problemu.

Patrząc na tę sprawę przez pryzmat ludzkiego
sumienia, jako Boga żyjącego w człowieku i
przez pryzmat etyki chrześcijańskiej wyrastającej
bezpośrednio z prawa Bożego, całkowite
zniszczenie jakichkolwiek moralnych, kulturowych
i politycznych przejawów duchowości w tych
czasach powinno być dla każdego z nas zupełnie
ewidentne. Wszystkie te wrogie nam tendencje,
obecnie tak bardzo popularne, zawierają się w jednej
zbiorowości, którą my nacjonaliści znamy pod nazwą:
„Systemu”. Jest on dla nas w obecnej rzeczywistości
istotą i ucieleśnieniem antynarodowej okupacji w
Europie. Zgodnie z przyjętym przez siebie planem,
System jest zdecydowanie przeciwny jakimkolwiek
chrześcijańskim wartościom. Dlatego łatwo można
wysnuć wniosek, że to jedynie chrześcijaństwo,
może być prawdziwym i skutecznym lekarstwem
przeciwko pasożytowi globalizmu który drąży
organizm Europy i naszych Narodów. Każda walka
przeciwko Systemowi, która jest prowadzona jedynie
na poziomie politycznym, jest walką sprzeczną
wewnętrznie , która jest pozbawiona podstawowej
osłony. Taka walka jest niewiele warta. Jest jak
wieża, przy budowie której zapomniano wcześniej
wykopać niezbędne fundamenty. Człowiek, dla
którego najważniejsze są jego przyjemności,
człowiek który jest niewolnikiem własnych
fizycznych pragnień i żyje w ciągłym strachu o
swoją materialną egzystencje i ziemskie życie, na
zawsze pozostanie na smyczy Systemu, niezależnie
od tego jak mocno deklaruje on swoją walkę na Autor jest członkiem zarządu grupy Serbska Akcja
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„Legitymizacja władzy nie może opierać się na przestrzeganiu zbioru
zmiennych praw stanowionych ani uznaniu mas zdobytym na drodze
psychologicznej presji propagandowej. Prawowita władza przestrzega
praw narodu, niepisanych praw odkrywanych przez historię.”
Dominique Venner „Ku krytyce pozytywnej”
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Bartosz Biernat
Referendum konsultacyjne, a nacjonalizm
Absolutna negacja systemu parlamentarnego III RP stała się powszechnym odruchem
w całym środowisku narodowym. Cofając się kilka- kilkanaście lat wstecz wzmocnienie polaryzacji pomiędzy nacjonalizmem, a demoliberalizmem było kluczowe dla
naszego ruchu, by odnaleźć ideową tożsamość. Antagonizowanie naszej idei wobec
parlamentaryzmu czy demokracji jako takiej pozwalały łatwiej odrzucać hipokryzje
prawicy, chcącej odgrywać rolę starszego- oczywiście znacznie mądrzejszego- brata
naszej idei. Większa aktywność intelektualna grup narodowo-radykalnych spowodowała, że dziś nie ma większego problemu z uargumentowaniem przez działaczy czołowych polskich grup narodowych swojego sprzeciwu wobec wyborów, prawicowych
partii i ich rzekomego „mniejszego zła„ czy kontestowania współczesnej polityki.

C

el budowania tożsamości w oderwaniu od
prawicy został osiągnięty. A jednak można
odnieść wrażenie, iż od powrotu nacjonalizmu do dyskursu ideowego w Polsce zawsze poruszał się on o dwa kroki za rywalami. Dziś – choć
to jednak trochę za późno- konieczność tworzenia
programu pozytywnego, mniej lub bardziej oderwanego od politycznej rzeczywistości, stał się oczywistością dla większości liderów naszego środowiska. To naturalnie musi powodować tarcia ideowe,

choć wydają się one, póki co wyjątkowo budujące.
Oprócz pytań o gospodarkę (na które próbuję odpowiedzieć choćby Konferencja Gospodarcza im.
Adama Doboszyńskiego) czy kwestie społeczne
kluczowym dla samoidentyfikacji nacjonalizmu
jest wizja ustrojowa państwa.
Nieoczekiwaną pomocną dłoń dla dyskusji na temat tego elementu afirmacji naszej idei podał Prezydent Andrzej Duda zapowiadający referendum
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konsultacyjne w rocznicę stulecia odzyskania Niepodległości. Paradoksalnie- frondowanie systemu,
które służyło samookreśleniu własnej idei, powinno zostać co najmniej zawieszone, właśnie po to
by ta idea mogła dalej się rozwijać. W poniższym
artykule autor spróbuje skonfrontować nacjonalizm
z pytaniami Dudy. O ile brak udziału w referendum
konsultacyjnym mogłoby być spowodowane brakiem legitymizacji władzy III RP, o tyle brak udziału w dyskusji ustrojowej może świadczyć już tylko
o tchórzostwie lub miernocie intelektualnej. A na to
pozwolić sobie nie możemy.

Polski.

Nasze położenie oczywiście nie jest idealne. Z jednej strony ustrojowa wizja myśli narodowej jest tak
odległa od obecnego systemu, iż pokusa rewolucji
jest ogromna. Całkowita likwidacja obecnego stanu rzeczy i zastąpienie go idealną organizacją życia
społecznego brzmi niezwykle idealistycznie, jednak
mało wiarygodnie. Nawet jeśli koleje losu dadzą
nam taką szansę, powinniśmy być przygotowani intelektualnie na rozmaite- bardziej realistyczne- scenariusze. Wydaję się koniecznym, by narodowcy
weszli w spór ideologiczny z systemem na każdej
płaszczyźnie, przede wszystkim po to, by byli gotowi tę klikę zastąpić. W innym przypadku będziemy
skazani na rozwiązania, które kontestowaliśmy lub
bardzo ryzykowne prototypy ustrojowe. Spróbujmy
więc włączyć się dyskusji o ustroju III RP, nie dla
jej ratowania, ale dla budowania przyszłej Wielkiej

stytucja z 1997 roku budziła od początku sprzeciw
środowisk nacjonalistycznych. Utrwalała ona postkomunistyczny układ. Z jednej strony miała służyć wzajemnej kontroli przez ośrodki władzy prezydenta i premiera, z drugiej utrudniała tworzenie
stabilnego rządu. Co jednak najważniejsze, Ustawa
Zasadnicza, pogłębiała rozdział społeczeństwa od
państwa. Władza narodu sprowadzona była do roli
wybierania przedstawicieli. W naturalny sposób
musiało to doprowadzić do rządów tzw. partiokracji
. Tylko konflikty plemienno-partyjne, aktywizować
miały społeczeństwo. Naród nie miał możliwości
do innych dyskusji, szczególnie że tzw. Konstytucja Kwaśniewskiego zapewniała w wielu aspektach
kompromisowe rozwiązania, co ułatwiało kanalizacje ewentualnego niezadowolenia społecznego.
Szersze omówienie tego dokumentu to materiał na

1. Czy jest Pani/Pan za:
a) uchwaleniem nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?
b) uchwaleniem zmian w obowiązującej Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.?
c) pozostawieniem Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. bez zmian?
Pierwsze pytanie w niedoszłym referendum konsultacyjnym jest kluczowe, by określić nasz stosunek
do III RP, a także budowy nowego państwa. Kon-
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inny artykuł nie mniej jednak faktem jest, że właściwie bezsporną kwestią w nacjonalistycznym światku jest całkowite odrzucenie Konstytucji z 1997
roku. W takiej sytuacji odpowiedź numer 3 w ogóle
wchodziłaby w rachubę u narodowego respondenta
referendum. Odpowiedź druga ma w sobie pokusę
legalizmu, ale niesie za sobą brzemię państwa mające ambicje kontynuować politykę i historie III RP.
Na naszej skromnej scenie politycznej nie brakuję
osób uznających obecne państwo za polski byt, nie
mniej jednak mało kto pała do niego jakimikolwiek
cieplejszymi uczuciami. Jako narodowcy winniśmy
raczej zaznaczyć chęć budowy całkowicie nowego
państwa, pozbawione służalczości w polityce zewnętrznej i przedmiotowości narodu- zalegalizowanej w omawianym dokumencie. Nowego otwarcia, w którym rewolucja w relacji naród- państwo,
będzie widoczne już czarno na białym w tekście
Konstytucji.

świadomym politycznie narodzie i niewybieranym
z klucza partyjnego prezydencie. Wracając do pytania Andrzeja Dudy, milion obywateli wydaję się
zbyt dużą liczbą, z drugiej strony zbytnie obniżenie
tego progu spowodowałoby dużą ilość irracjonalnych głosowań. Kompromisowym rozwiązaniem
wydaję się 500 tysięcy wnioskodawców. Z powodu
politycznej ignorancji Polaków, dobrym doraźnym
rozwiązaniem wydaję się granica frekwencyjna
30%, by referendum było wiążące.

Sama instytucja pozwala bezpośrednio wpływać
obywatelom na kształt państwa, a także zmusza polityków do podjęcia dyskusji z narodem. Przy dobrze zorganizowanym politycznym społeczeństwie
i wzmocnioną instytucją referendum to właśnie ono
się staję prowadzącym narrację polityczną . To byłoby zupełne novum na polskiej scenie politycznej.
Oczywiście patrząc na dzisiejszy stan świadomości
Polaków jest to zbyt marzycielska wizja, jednak
Mimo to ważnym aspektem jest to, że zbyt częsta należy szukać ustawowych rozwiązań wyrwania
zmiana konstytucji powoduję utratę przez nią wia- rodaków z intelektualno-politycznego marazmu.
rygodności i stabilności. A przecież, gdyby nowa Instytucja referendum byłaby też wojną idei, któustawa zasadnicza została przepchnięta przez rządy re bez marginalizowania ze strony establishmentu
Prawa i Sprawiedliwości z pewnością nie byłby to mogłyby rozwinąć skrzydła. W takiej sytuacji nie
wymarzony wyznacznik prawa dla polskich nacjo- pozostaję nic innego jest odpowiedzieć na pytanie
nalistów. Strategia polityczna nie jest przedmiotem numer 2 twierdząco.
tego artykułu, dlatego bez żalu należałoby uchwalić
nową Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Czy jest Pani/Pan za:
a) systemem prezydenckim, tj. wzmocnieniem
2. Czy jest Pani/Pan za unormowaniem w Kon- konstytucyjnej pozycji i kompetencji wybierastytucji RP obowiązku przeprowadzenia refe- nego przez Naród Prezydenta Rzeczypospolitej
rendum ogólnokrajowego na wniosek co naj- Polskiej?
mniej 1 000 000 obywateli oraz za tym, by wynik b) systemem gabinetowym, tj. wzmocnieniem
takiego referendum był wiążący, gdy weźmie w konstytucyjnej pozycji i kompetencji Rady Minim udział co najmniej 30% uprawnionych do nistrów i jej Prezesa oraz wyborem Prezydenta
głosowania? TAK - NIE
Rzeczypospolitej Polskiej przez Zgromadzenie
Narodowe?
Niezwykle ciekawe pytanie Andrzeja Dudy, kore- c) utrzymaniem obecnego modelu władzy wykosponduje z całkiem niedawno ogłoszonym progra- nawczej?
mem Ruchu Narodowego pt. „ Suwerenny Naród w
XXI wieku”. Działacze partii Roberta Winnickiego Jedynymi, którzy poza całkowitą negacją tudzież
postulowali w nim wzmocnienie instytucji referen- oderwanymi od dzisiejszego systemu rozwiązaniadum, proponując rokroczne organizowanie ”dnia mi, zaproponowali rozwiązanie narodowe w poreferendum„ , gdzie społeczeństwo mogłoby de- wyższej kwestii byli znów działacze Ruchu Narocydować o kluczowych projektach obywatelskich. dowego. Oddajmy im zatem głos: „ Państwo sprawRola prezydenta jako organizatora i koordynatora nie zarządzane to takie, w którym istnieje jasno
dnia referendum mogłaby być niezwykle kuszą- zdefiniowane centrum decyzyjne na najwyższym
ca. Prezydent jako Trybun Ludu chroniący władze szczeblu. Władza wykonawcza powinna być skonobywateli nad sejmem? Wspaniała wizja, możli- centrowana w jednym ośrodku tak, by działać skuwa już nawet teraz, jednak przy znacznie bardziej tecznie. Koncentracja sprzyja również przejrzysto-
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ści oraz jasnemu zdefiniowaniu odpowiedzialności
politycznej za podejmowane decyzje. Dziś władza
wykonawcza w Polsce rozbita jest pomiędzy zarządzający zdecydowaną większością bieżących zadań
państwa urząd premiera a, posiadający również
kompetencje w tej mierze, urząd prezydenta. Wywołuje to określone trudności i wytwarza dualizm,
zwłaszcza w szczególnie wrażliwych dziedzinach,
dotyczących bezpieczeństwa państwa oraz jego
polityki zagranicznej. Sprzyja też nadmiernej rozbudowie biurokracji, szczególnie w Kancelarii Prezydenta, która w pewnej mierze dubluje strukturę
rządu. (...) Dlatego postulujemy skupienie kompetencji władzy wykonawczej w jednym ośrodku. Takie rozwiązanie zakładają dwa modele: prezydencki i kanclerski, czyli system silnej władzy premiera.
Ruch Narodowy, rozważywszy wszystkie zalety i
wady obydwu rozwiązań, postuluje wprowadzenie
w Polsce systemu silnej władzy premiera. Wynika
to z szeregu istotnych przewag tego modelu nad
modelem prezydenckim. „ (Suwerenny Naród w
XXI wieku).

c) przy połączeniu obu tych metod (system mieszany)?

Niestety odpowiedź na to pytanie nie jest w stanie
wyczerpać unormowania wyborów posłów na Sejm
RP. Warto byłoby porozmawiać o ilości posłów,
sensu istnienia Senatu i wyborów senatorów. Niestety nie mieliśmy nawet szansy na pełne pytania
ustrojowe, co nie zmienia faktu, że i sposób wyboru posłów jest jedną z najważniejszych kwestii- tak
niestety rzadko poruszanych w dyskusji głównego
nurtu. Tak i publicznego, jak i nacjonalistycznego.
Dążąc do Ustroju Powszechnego wydaję się, że
najrozsądniejszym wyborem jest system mieszany.
Zostawia on pole dla ewentualnego rozwoju korporacjonizmu, ale przede wszystkim samorządności.
Oczywiście system proporcjonalny i jednomandatowy niejedno mają imię, warto pomyśleć nad alternatywnymi metodami. System mieszany proponowany przez nacjonalistów, zakładałby nie tylko
reprezentację partyjną , JOW , ale także inne klucze
wyboru naszych przedstawicieli. Pole do tego daje
system mieszany. Choć każda z metod będzie miała
Silna władza premiera i bezpartyjny prezydent jako swoich zwolenników to sugerowaną odpowiedzią
trybun ludowy i strażnik praworządności? Brzmi wydaję się być C.
niezwykle kusząco. Nie jest to jeszcze ustrój hierarchiczny z rzeczywistą władzą narodu, nie mniej 5. Czy jest Pani/Pan za podkreśleniem w Konjednak takie rozwiązanie wydaję się uskuteczniać stytucji RP znaczenia chrześcijańskich źródeł
Państwowości Polskiej oraz kultury i tożsamości
działania państwa.
Narodu Polskiego? TAK - NIE
Prezydent Andrzej Duda sprytnie jednak zaznaczył,
iż prezydent w systemie gabinetowym miałby być Podczas dyskusji nad tzw. Konstytucją europejską
wybierany przez Zgromadzenie Narodowe. Lep- był to temat numer jeden. Oczywiście miało to na
szym rozwiązaniem wydają się wybory powszech- celu skanalizowanie prawicowej dyskusji do temane, tudzież może zbyt odważny, ale przybliżający tu chrześcijańskich wartości, by łatwiej było zado decentralizacji państwa wybór przez przedstawi- milknąć na temat sprzedanej suwerenności. Wtedy
skutecznie obrzydzono temat wpisywania chrześcicieli konkretnych gmin.
jańskiego charakteru państwa do tworu, który bezTo mogłoby rozpocząć odbudowę samorządności względu na zapis miał na celu- czego przesadnie
w Polsce. Korzystając jednak z dostępnych pytań nie ukrywał- prowadzić politykę sprzeczną z 2000
należałoby zaznaczyć odpowiedź B. Jest to odpo- letnią tradycją Europy. Tym razem jednak mówimy
wiedź wzmacniająca państwo, ale przy odpowied- o Konstytucji, która miałaby stać się orężem Polanim usankcjonowaniu roli prezydenta, również na- ków w nierównej walce o przetrwanie. Zaznaczenie
tam Cywilizacji Łacińskiej byłoby niejako drogoród.
wzskazem dla dalszego działania państwa, byłoby
4. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym unor- zaznaczeniem w czasach rewolucji demograficznej
Europy, iż tutaj panują zasady zgodne z tradycją
mowaniem wyborów posłów na Sejm RP:
a) w jednomandatowych okręgach wyborczych i europejską kulturą. Zachód zapominając o tych
wartościach, szuka po omacku nowej tożsamości.
(system większościowy)?
b) w wielomandatowych okręgach wyborczych By oddalić czarną wizję jego losu odpowiadamy :
TAK.
(system proporcjonalny)?
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6. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym unormowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i NATO, z poszanowaniem zasad suwerenności Państwa oraz
nadrzędności Konstytucji RP? TAK - NIE

oraz uprawnień do szczególnej opieki zdrowotnej kobiet ciężarnych, dzieci, osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku? TAK - NIE
W dzisiejszych czasach rodzina niestety nie obroni
się sama. Homoseksualne lobby, propaganda aborcji, eutanazji i materializmu uderzają bezpośrednio
w najważniejszą instytucje naszego narodu. Silna
rodzina kobiety i mężczyzny powinna być wpisana
do konstytucji. Prawo do wychowania dzieci zarówno przez matkę, jak i ojca stanowiłoby odwrócenie
niezwykle groźnej, ale już powszechnej w Polsce
separacji mężczyzn od dzieci. Wspólne wychowanie potomstwa jako wyznacznik prawa usunęłoby
pokolenie tzw. alimenciar , czyli kobiet korzystających finansowo na rozbijaniu rodzin. Dzieci, osoby
starsze i kobiety w ciąży powinny być objęte szczególną ochroną prawną. Wydawałoby się, że w takiej sytuacji oczywistą odpowiedzią byłaby twierdząca, jednak zapis programu socjalnego 500+ w
Konstytucji zakrawa o absurd. Obniża on prestiż
ustawy zasadniczej, sprowadzając ją do zbioru tanich politycznych marchewek. Należałoby więc
zagłosować twierdząca, lecz nie dopuścić do zapisu żadnego programu rządowego w Konstytucji.

Kompletny absurd psujący całkiem ciekawe i poważne ustrojowe poprzednie pytania. Sama obecność w strukturach odbierających nam suwerenność
winna być powodem do wstydu dla każdego szanującego się Polaka. Wpisanie okupacji do konstytucji
to tragikomedia. Pomijając dzisiejszą sytuację polityczną, obecność państwa w międzynarodowych
strukturach nie może być wpisywana do Ustawy
Zasadniczej, jeżeli ta chce zachować jakąkolwiek
powagę. Unia Europejska i NATO zmuszały wielokrotnie III RP do łamania konstytucji z 1997 roku.
Wpisywanie jej do nowej przekreśliłoby sens dalszego udawania niepodległego państwa. Jak mniemam Andrzej Duda chciał wywyższyć tym zapisem
nowy dokument nad prawo unijne. Taki zapis miałby sens, gdyby podkreślał nadrzędność Konstytucji
nad prawem wszelkich struktur, do których Polska
miałaby przystępować. Dobrze, gdyby zapytano
przy okazji naszych rodaków o obecność w dzisiejszych zachodnich międzynarodówkach. Na tam
skonstruowane pytanie musimy powiedzieć: NIE. 9. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnej ochrony: pracy
7. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w jako fundamentu społecznej gospodarki rynKonstytucji RP ochrony polskiego rolnictwa i bez- kowej oraz prawa do emerytury, nabywanepieczeństwa żywnościowego Polski? TAK - NIE go w ustawowo określonym wieku (60 lat dla
kobiet i 65 lat dla mężczyzn)? TAK - NIE
Pytanie było wymieniane w szeregu przykładów
aberracji Prezydenta Dudy. Dziś , gdy polskie rol- Wiek emerytalny zapisany w Konstytucji może
nictwo jest w stanie całkowitego rozkładu, a ponu- budzić kontrowersje, jednak ochrona pracy i prara wizja GMO wisi nad całym światem regulacja wa do emerytury wydaję się oczywistością. Możprzywracająca oczywiste pierwszeństwo polskie- na również przychylić się do ustawowego okrego rolnictwa w polityce żywnościowej. Rolnic- ślenia wieku emerytalnego. Odpowiedź: TAK.
two może jeszcze stanowić o sile gospodarczej
naszego kraju, lecz niestety potrzebuje jak nigdy
wcześniej pomocy państwa. Ostatnie dekady były
pod tym względem zaprzeczeniem obrony polskiego interesu gospodarczego, jakie powinno
sprawować nad tym sektorem państwo. Pod kątem GMO i specjalnego parasola nad polskim rolnictwem sugerowaną odpowiedzią byłoby: TAK.
8. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem ochrony rodziny, macierzyństwa
i ojcostwa, nienaruszalności praw nabytych rodziny (takich jak świadczenia z programu 500+)
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10. Czy jest Pani/Pan za uregulowaniem w Konsty- trzebnej dla nich pracy. Nowa Konstytucja musi
tucji RPpodziału jednostek samorządu terytorial- poczekać, ale narodowa scena polityczna już dziś
nego na gminy, powiaty i województwa? TAK - NIE powinna być gotowa na dyskusje o wszelkich jej
elementach. Jak szeroka i czasami absurdalna ta
W pierwszym odruchu wydaję się regulowa- dyskusja może być- mogą świadczyć powyższe pynie podziału jednostek samorządu terytorialne- tania. Autor nie rości sobie prawa do jedynych słuszgo konstytucją jest kompletnie niepotrzebne. By nych odpowiedzi, licząc na otwarcie dyskusji. Wraz
jednak wzmocnić pozycję samorządu, a przy tym z zamknięciem sprawy referendum konsultacyjneuniemożliwić politykom zmiany granic gmin i go media i politycy głównego nurtu zakończyli tym
powiatów co zdarza się przy okazji każdych wy- problemem się zajmować. W naszym położeniu ideborów, może warto byłoby taką regulację prze- owo-politycznym my absolutnie nie powinniśmy.
myśleć. Może w jakimś stopniu pomogłaby ona
na stabilizacje w samorządach. Odpowiedź: TAK.
Nie będzie nam dane głosować w tym referendum.
Odpowiedzi mogłyby przecież zmusić system do
zmiany, a to od polityków wymagało było niepo-
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„Tak, niewątpliwie jesteście silniejsi od nas militarnie , ale mimo tego
nasi ludzie nadal z wami walczą i ciągle wam się opierają. Macie o wiele
większą władzę w mediach, ale mimo tego nasz głos staje się coraz to
bardziej głośniejszy i ciągle się do nich przebija. Traktujecie nas tak,
jakbyście sądzili, że już zawsze będziecie mieli nad nami przewagę i nigdy
nie zostaniecie ukarani. Ale to zwykła iluzja: wasz los będzie taki sam jak
los wszystkich innych okupantów.”
www prof. Salim Nazzal: „Mój list do obywateli Izraela”
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Trzecia Pozycja - Wczoraj, Dziś i Jutro
Rozmowa
z założycielem
legendarnego ruchu
Terza Posizione
Gabriele Adinolfim

N

a początku każdego wywiadu, prosimy
przeważnie swojego rozmówcę o krótkie przedstawienie się. Jednak w tym
wypadku wydaje się to zupełnie zbędne. Panie
Adinolfi, zaangażował się pan w działalność polityczną we Włoszech pod koniec lat 60 XX wieku. Był to niezwykły okres w historii Pana kraju,
który obecnie jest znany jako pewnego rodzaju
wstęp do legendarnych „Lat Ołowiu”. Co doprowadziło do tak niezwykłych wydarzeń? Co Pan
pamięta z tamtych dni? Jakie wówczas panowały nastroje wśród młodych nacjonalistów?
- W rzeczy samej. Polityczne zaangażowanie we
Włoszech rozpocząłem pod koniec lat 60. Był
to na Zachodzie okres studenckich niepokojów
zapoczątkowanych w 1968 roku. W swojej istocie,
stanowiły one niejako głęboki i wieloaspektowy
ruch, będący w pewnym sensie zwieńczeniem
pokoleniowego protestu zrodzonego z dominacji
muzyki rockowej, której towarzyszyły takie
zjawiska jak ruch hipisowski czy ruch dzieci
kwiatów. W tamtym czasie wśród nas, szczególnie
popularne były dwa charaktery. Dwie postawy;
jedna która opierała się na twardym muzycznym
brzmieniu, buntownicza i wojownicza zarazem,
druga hipisowska, która w swojej istocie była

płaczliwa i mocno pacyfistyczna.
Do 1968 roku ferment młodzieżowy jaki ogarnął
Europę Zachodnią dotyczył wszystkich młodych
ludzi i łączył ich ze sobą we wspólnej walce. Nawet
jeszcze w 1968 roku było wiele strajków okupacyjnych organizowanych zarówno przez wojujących
nacjonalistów jak i przez marksistów. W Rzymie
doszło wtedy nawet do gwałtownych starć pomiędzy uczniami a policją. Wygrała je grupa studentów kierowana przez nacjonalistów. Od końca 1968
roku sytuacja jednak uległa znacznej zmianie. Partia Komunistyczna założyła swój kaganiec walczącym studentom i wspomniana rewolta od tego momentu zaczęła przybierać już czysto marksistowski
charakter. W tamtym czasie włoska Partia Komunistyczna posiadała zbrojne formacje, złożone przede
wszystkim z weteranów ruchu partyzanckiego, którzy byli jeszcze wówczas wystarczająco młodzi by
móc posłużyć im w taki sposób.
Partyzanci terroryści uczyli studentów nienawiści i
zajadle wpajali w nich kulturę antyfaszyzmu. Partia
Komunistyczna wykorzystywała zbrojne organizacje do podkopywania fundamentów państwa, doprowadzając w ten sposób do pierwszych poważnych
zaburzeń i niepokojów społecznych. W tym samym
czasie Włochy swoją polityką w rejonie Morza

63
Śródziemnego rozgniewały Francję, Anglię i Izrael.
Tajne służby tych krajów zaczęły prowadzić własną
wojnę na terenie naszego kraju, doprowadzając w
ten sposób, do dalszej destabilizacji która w prostej
konsekwencji przyczyniła się do tak zwanych Lat
Ołowiu. Nacjonaliści we Włoszech byli pozbawieni
jakiegokolwiek wsparcia czy też szerszego zaplecza. Partia Komunistyczna miała natomiast od dawna zapewnioną przewagę reprezentacyjną, zarówno
w sądownictwie jak i w prasie. Zaczęto więc publicznie i bezczelnie ogłaszać że: „Zabicie faszysty
nie jest przestępstwem”. Przejście od słów do czynów okazało się w tym przypadku jedynie kwestią
czasu. Nacjonaliści, często nawet bardzo młodzi,
byli mordowani z zimną krwią. Wojna domowa
w naszym kraju rozpoczęła się od setek zgonów i
śmierci ponad pięciu tysięcy więźniów. Niezwykle
często zdarzały się także zamachy bombowe wymierzone w niewinnych cywilów. Zabójcami byli
albo starzy, doświadczeni podczas wojny partyzanci, albo młodzi „gorliwi” adepci komunizmu. Byli
bezkarni i nikt nie mógł nic zrobić. Partia za każdym
razem pilnowała by sprawcy nigdy nie kończyli w
więzieniach, a prasa zawsze przekręcała oficjalną
wersję wydarzeń, oskarżając o całe zło i wszystkie
te tragiczne wydarzenia „faszystów” i CIA.

się do uczestników oficjalnej sceny politycznej
we Włoszech?
- Od 1972 roku byliśmy świadkami wielu represji
prawnych i sądowych wymierzonych w nasze środowisko. Jeśli chodzi o morderstwa, przeważnie w
tym miejscu odwołujemy się szczególnie do dwóch
naszych braci; jednego który miał 22 lata i drugiego który miał tylko 8; oboje zostali żywcem spaleni
w swoim własnym domu. Nacjonalistyczna Partia
Polityczna MSI (pol. Włoski Ruch Społeczny) była
zbyt słaba i na tyle zdezorganizowana w tym czasie,
że nie potrafiła się obronić przed wrogami nawet na
polu politycznym. Jej działacze byli wtedy mocno
zamknięci we własnym środowisku i byli skupieni tylko na tym by nie stracić zbyt dużo głosów w
kolejnych wyborach parlamentarnych. Dlatego Ci
najbardziej aktywni, bojownicy tacy jak my, zostali
pozostawieni sami sobie. Wielu z nas trwale to wtedy zniechęciło. Wielu wtedy opuściło ruch. Lecz
mimo wszystko, ciągle też przychodzili do nas nowi
ludzie. Często bardzo młodzi. Pochodzący z okolicznych osiedli i liceów, przeważnie w wieku 1415 lat. Porzuceni przez polityków, kształtowali się
sami w ogniu codziennych walk, lub byli formowani przez takich ludzi jak ja, którzy wówczas mieli za
sobą już przynajmniej parę lat doświadczenia, które
było niezbędne do funkcjonowania w takim świecie. Każdego dnia robiliśmy coś nowego. Ulotki lub
plakaty, kilka marszy, bardzo wiele bezpośrednich
starć na ulicach. To było dla nas niezwykle ważne.
Chcieliśmy wszystkim pokazać że wciąż żyjemy i
nikomu nie damy się zastraszyć. Dawne organizacje zostały zdelegalizowane, a wspomniany MSI,
jak mówiłem żył jedynie od wyborów do wyborów.
Przez dwa pełne lata od 1974 do 1976 roku istniało
we Włoszech wiele różnych i niezależnych od siebie grup. Nie były one zjednoczone, ale też nie rywalizowały ze sobą. Za każdym razem kiedy jeden
towarzysz spotykał drugiego gdzieś we Włoszech,
było to niezwykłe święto. Dla nas wszystkich i dla
każdego z nich z osobna.

Jednak tak naprawdę, to właśnie CIA posiadało żywotny interes we wzmacnianiu wpływów włoskiej
Partii Komunistycznej i aktywnie współpracowało z jej działaczami przy fabrykowaniu oskarżeń i
kłamstw wymierzonych w najważniejszych działaczy nacjonalistycznych. Tak więc byliśmy w tym
czasie bardzo mocno izolowani. Zaczęliśmy tworzyć swoją własną, podziemną kulturę, tak jak to
miało wtedy miejsce w wielu innych krajach w Europie. Jednak z drugiej strony, pozostawaliśmy przy
tym wszystkim po prostu zwykłymi ludźmi. Wywodziliśmy się z ludu, pochodziliśmy od zwykłych ludzi, niczym tak naprawdę się od nich nie różniąc.
Byliśmy obecni praktycznie wszędzie, ubieraliśmy
się tak samo jak inni i jak inni podążaliśmy za modą
i popularnymi trendami. Najlepiej to widać na przykładzie, że w tamtych czasach prawie każdy z nas - Dlaczego więc zdecydowaliście się na powołanie
kompletnie nowego ruchu jakim była Terza Pozinosił długie włosy.
sione? Co odróżniało Terza Pozisione od innych
- Jak wyglądała wtedy Wasza społeczność? W grup nacjonalistycznych działających wtedy we
jaki sposób byliście zorganizowani? Jakiego Włoszech? Czy możesz nam powiedzieć coś więtypu akcje i działania przeprowadzaliście? Jakie cej o pierwszych dniach Terza Pozisione?
panowały stosunki pomiędzy poszczególnymi
grupami nacjonalistycznymi? Jak odnosiliście - Przede wszystkim byliśmy wówczas wszyscy
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głęboko przekonani że powinniśmy stworzyć jakąś nową organizacje, która będzie w stanie ogarnąć wszystkie te młodzieżowe grupy, które wtedy
operowały w tak dużym rozproszeniu. Poza tym w
tym czasie we Włoszech, zyskiwał na popularności
kolejny „ferment młodzieżowy” który objawiał się
głównie w kwestionowaniu wszystkich tradycyjnych partii, organizacji i związków zawodowych.
Niemalże od samego początku był on zdominowany przez lewaków, którzy ideowo byli bliscy
trockizmowi. Jednakże sama logika dotycząca odrzucenia wszystkich organizacji systemowych, tak
czy siak była dla nas korzystna. Tak więc poprzez
stworzenie Terza Pozisione chcieliśmy wpisać się
w nurt tej rewolucyjnej młodzieży i rzucić wyzwanie skrajnej lewicy. Nie tylko fizycznie, ale także
poprzez radykalne postulaty.
Tak by nawet zwykli ludzie
zobaczyli, że jeśli kiedykolwiek jakaś rewolucja we Włoszech okaże się możliwa, to
będzie to tylko ta dokonana
rękami ludzi z Terza Pozisione. Różnice pomiędzy naszym
ruchem a resztą włoskiej skrajnej prawicy można określić w
trzech punktach. Po pierwsze
zawsze byliśmy w akcji i nie
było wśród nas rozróżnienia
pomiędzy działaniem a teorią.
Po drugie prawie wszyscy nasi
bojownicy byli bardzo młodzi, mówiliśmy więc w języku
naszego pokolenia, dzięki czemu mogliśmy lepiej
przekazywać społeczeństwu nasze pomysły. Po
trzecie niektórzy z kierownictwa Terza Pozisione
byli już ludźmi uformowanymi pod względem kulturowym, filozoficznym i ideowym. Dzięki czemu
nasza organizacja nie tylko uniknęła zarażenia się
popularnymi wtedy trendami, lecz była w stanie
dodatkowo wysunąć własną kulturową propozycje,
która najpełniej zobrazowała się podczas tak zwanych „Obozów Hobbit”. Nasze pierwsze dni były
pełne pracy. Najpierw jako Terza Pozisione, wspólnie ze studentami o różnych poglądach wzięliśmy
udział w zajęciu rzymskiego liceum „Giulio Cesare”. Uczestniczyliśmy także w okupacji fabryk w
Lecce na południu Włoch. W swoim aktywizmie
podejmowaliśmy się też ochrony ludzi, którzy walczyli o zachowanie swoich domów na przedmieściach Rzymu. Próbowaliśmy też nawiązać kontak-

ty z włoskimi rolnikami.
Mieliśmy dualną strukturę organizacyjną. Z jednej
strony jeśli chodzi o ogólne zarządzanie, była ona
mocno hierarchiczna. Z drugiej strony jeśli chodzi o
kontrolę poszczególnych dzielnic, miała ona postać
sieci. Dzięki temu że byliśmy obecni na osiedlach,
w czasach naprawdę mocnych starć kiedy często
dochodziło nawet do strzelanin, wiedzieliśmy jak
się poruszać w mieście i umieliśmy przeżyć na ulicach. Podbiliśmy wiele miejsc i nieraz pojawialiśmy się i zdobywaliśmy wpływy na terenie opanowanym przez przeciwnika. Zupełnie niezwykłe jest
to że udało nam się wygrać praktycznie wszystkie
starcia fizyczne. Czerwone stacje radiowe odpowiadały o nas same niestworzone historie, że działamy
nie fair, że wśród nas popularny
jest „kult siły” i takie tam. W
ciągu całej naszej historii, udało nam się poprowadzić także
wiele popularnych protestów
na terenach proletariackich; i
to wszystko działo się w czasach gdy komunistyczne organizacje miały pod kontrolą
wszystko co mogły: od oficjalnych instytucji, poprzez prasę i
często nawet także ulice.
Przy organizowaniu się, czerpaliśmy także z doświadczenia
innych, zagranicznych ruchów
tego typu. Do włoskich realiów,
zaadaptowaliśmy koncept „Cuib” (pol. Gniazdo),
który był charakterystyczny dla przedwojennego,
rumuńskiego Legionu św. Michała Archanioła prowadzonego przez Kapitana Codreanu. Gniazda były
dla nas zarówno formą organizacji duchowej jak i
politycznej. Nie mieliśmy nigdy żadnego, oddzielnego pionu dla kobiet. Same w sobie były one dla
nas niezwykle ważne. Terza Pozisione była pełna
kobiet, co było dość rzadkie na scenie skrajnej prawicy, zwłaszcza w tamtym czasie. Nad Gniazdami
górował Legion, który był organem koordynującym
aktywizm duchowy i fizyczny. Zasiadali w nim najlepsi działacze. Wydawał on gazetę o nazwie: „Terza Pozisione”.
- W związku z decyzją władz włoskich z 1980
roku, ruch Terza Pozisione został zdelegalizowany. Dlaczego? Jak to zostało wówczas wyja-
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śnione? Jaki to miało wpływ na społeczność włoskich nacjonalistów? Jak wpłynęło to na Pana
osobiście? Co się z Panem działo po 1980 roku
w związku z prześladowaniami wymierzonymi w
ludzi związanych z Terza Pozisione?

ne pociągiem przez dwóch członków Czerwonych
Brygad. Podróżowali oni na południe kraju by
tam dokonać planowanego przez siebie ataku, ale
zostali zdalnie wysadzeni przez izraelskie służby
specjalne, które chciały w ten sposób ukarać Włochy za współpracę z Irakiem rządzonym wówczas
przez Saddama Husajna. Przedstawiciele włoskich,
amerykańskich, francuskich i izraelskich służb specjalnych, podejmowani w Paryżu przez szefa tamtejszej agencji wywiadowczej Demaranchesa, zadecydowali o zrzuceniu winy za tą masakrę na nas.
To fałszerstwo było szczególnie korzystne przede
wszystkim dla Czerwonych Brygad i komunistów.
Partia Komunistyczna posiadała wtedy praktycznie
na własność sąd w Bolonii więc sędziowie nawet
jeśli by chcieli i tak nie mogli przedstawić tego jak
to naprawdę wyglądało. Przeciwko mnie stworzono cztery różne intrygi które miały powiązać mnie
z masakrą w Bolonii. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, w tym samym czasie ujawniono opinii
publicznej funkcjonowanie masońskiej Loży P2, w
której pracach uczestniczyło także wielu włoskich
agentów, którzy w czasie przesłuchań musieli wyznać wiele ze swoich tajemnic. Zrezygnowano więc
z oskarżania mnie o to co się wydarzyło w Bolonii,
ale i tak nadal ciążyły na mnie zarzuty dotyczące
kierowania stowarzyszeniem o charakterze wywrotowym. Zacząłem się ukrywać. Z uwagi na długą
pamięć włoskiego wymiaru sprawiedliwości, pozostawałem w cieniu przez następne 20 lat. Mimo
utrudnień, cały czas prowadziłem działalność polityczną; zwłaszcza we Francji, Belgii, Hiszpanii a
kiedy było trzeba, to także we Włoszech. W 1992
roku zostałem aresztowany w Austrii i spędziłem
7 miesięcy w tamtejszym więzieniu. Od 2000 roku
jestem całkowicie wolnym obywatelem i pierwszego dnia wiosny tamtego roku mogłem wrócić do
domu jako wolny człowiek. Od tego czasu na stałe
osiadłem we Włoszech, jednak wciąż wiele podróżuje; zwłaszcza do Francji i do Belgii.

- Tak naprawdę niczego nam wtedy nie wyjaśniono.
Niczego nie wytłumaczono. To co się wówczas wydarzyło, mogło się co najwyżej narodzić w głowie
kogoś takiego jak Franz Kafka, nie powinno zaś się
zdarzyć w normalnej rzeczywistości. Ponieważ nie
było żadnych konkretnych zarzutów wobec Terza
Pozisione, a sędziowie uznali że nasi członkowie
nie mają nic wspólnego z działalnością kryminalną, stwierdzono że wśród Terza Pozisione istnieje
druga; tajna i wewnętrzna w stosunku do niej organizacja, która zajmuje się działaniami o charakterze wywrotowym. Członkowie tego upiornego
stowarzyszenia, zrodzonego z chorych umysłów
politycznych oskarżycieli, zostali skazani na różne kary, wahające się od 4 do 10 lat pozbawienia
wolności. Ja sam zostałem skazany na 10 i pół roku
więzienia. W kolejnych apelacjach do wyższych
instancji, moja kara spadła do 5 i pół roku pozbawienia wolności. W tym czasie Włochy jeszcze nie
były częścią Unii Europejskiej, więc kraj nie był
zobowiązany do poszanowania praw osadzonego.
Możliwe więc było na przykład przetrzymywanie
osadzonego w więzieniu bez wyroku sądowego aż
przez cztery lata. Prawie wszyscy chłopcy z Terza
Pozisione, których aresztowano w 1980 roku, mieli
wtedy po 17-19 lat. Wszyscy pozostali w więzieniu przez 4.5 roku zanim poddano ich procesowi
w którym wszyscy bez wyjątku zostali uniewinnieni! Liderzy Terza Pozisione i Ci których nie udało
się wtedy złapać, zostali skazani za udział w „tajnym stowarzyszeniu o charakterze wywrotowym”.
Na mnie ciążyły podwójne zarzuty; byłem zarówno jednym z lidereów Terza Pozisione, jak i tym
który uciekł przed wymiarem „sprawiedliwości”.
Represje dotknęły także innych. Nawet Centrum
Młodzieży MSI w Padui zostało zamknięte, a ich - Zapytaliśmy Pana wcześniej czemu powstał
członków postawiono przed sądem za przestępstwa nowy ruch o nazwie Terza Pozisione. Jednak jest
o charakterze ideologicznym.
też dla nas drugie, równie ważne pytanie. Dlaczego według Pana, jako nacjonaliści, potrzeboW kraju panowała ciężka atmosfera polowania na waliśmy w ogóle potrzebowaliśmy nowego świaczarownice. Dodatkowo ją jeszcze pogorszył za- topoglądu? Mówiąc wprost: dlaczego potrzemach bombowy na dworcu w Bolonii z dnia 2 bowaliśmy Trzeciej Pozycji? Dlaczego była ona
sierpnia 1980 roku gdzie zginęło 86 osób. Ta ma- taka wyjątkowa?
sakra została spowodowana wybuchem walizek z
materiałami wybuchowymi, które były przewożo- - Muszę przyznać, że sam miałem spory problem z
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odpowiedzią na to pytanie. Być może zadecydował
o tym młody wiek wszystkich bojowników Terza
Pozisione? Może chodziło tu o tak bardzo nowoczesny i zgodny z ówczesnymi realiami język?
Może była to kwestia tego że w swojej walce byliśmy praktycznie sami, przeciwko wszystkiemu i
wszystkim i mimo tego udawało nam się zachować
całkowitą czystość ideową? Całkiem możliwe, że
istnieją jeszcze inne kwestie, które o tym zadecydowały, ale ciężko mi jeszcze coś dodać tutaj na tę
chwilę. Wyjątkowe w nas było to że w swojej alternatywie w stosunku do dwóch głównych imperializmów, uznaliśmy się wszyscy za równych wobec siebie. Jako Europejczycy i nie szukaliśmy na
zewnątrz ani przywódców ani obcych nam modelów rządów, tak jak to czynią obecnie prawicowcy
z Putinem, Trumpem i Brexitem. Drugim istotnym
elementem naszego światopoglądu była konkretna
analiza procesów globalizacyjnych i politycznych
w skali całego kontynentu, która wskazała nam
że obecna sytuacja nie pozwala na osiągnięcie jakichkolwiek zmian na poziomie krajowym. Stwierdzenie to zrodziło się wśród nas, na gruncie teorii
„przeciwwagi”, która zakładała podjęcie działań w
celu wytworzenia konkretnej sytuacji, w której to
suwerenność w państwie zostanie przejęta od dołu,
dzięki stworzeniu silnej i niezależnej autonomii
wewnątrz samego społeczeństwa.

lezienia punktu syntezy pomiędzy stabilnością i
wertykalnością Tradycji a przytłaczającą siłą Młodości. Dlatego czerpaliśmy pełnymi garściami z dorobku XX wiecznych rewolucji (z pominięciem ich
reakcyjnych czy komunistycznych wariantów). Dla
nas było ważne żeby traktować je jako punkt odniesienia do dalszych rozważań, w taki sposób jakby
był to czysty kompas. Nazwę „Trzecia Pozycja”
wyprowadziliśmy od peronistowskiej Argentyny,
która stanowiła ostatnią tak udaną próbę wprowadzenia w życie narodowej i społecznej alternatywy
z mocną i radykalną podbudową ideologiczną oraz
masowym poparciem społecznym. Poza tym taka
nazwa wskazywała niejako naturalnie na silnie antyimperialistyczne nastawienie, zarówno w stosunku
do Rosjan jak i do Amerykanów. Istniał jednak też
inny powód. „3” to idealna liczba, która przełamuje
liniowość która istnieje tylko pomiędzy „1” i „2”.
Odmawia uznania logiki wedle której istnieją tylko
dwa, wrogie wobec siebie punkty; przeciwstawia
antytezie, syntezę. „1” i „2” dają tylko horyzontalność, „3” dodane do tego szeregu tworzy już wertykalność i posiada mocne konotacje metafizyczne.
Inspirowaliśmy się także dorobkiem Juliusza Evoli,
który w swoich pracach przekonywał że wszystko
co się dzieje w życiu jest sposobem na sprawdzenie
samego siebie i na udowodnienie tego kim tak naprawdę się jest. Stwierdziliśmy, że w świecie w którym dominują wartości materialne, powinniśmy jak
najmocniej dbać o swój własny rozwój, tak by jak
najmocniej wyrazić i wzbudzić własną wojowniczą naturę. Naturę która nie potrzebuje wroga z którym musi walczyć, ale która za to dostarcza siły do
panowania nad samym sobą, tak jak przekazywali
w swoich pismach stoicy, średniowieczni uczeni,
Samurajowie i Indianie. W kwestiach takich jak te,
spoglądaliśmy z podziwem także na dorobek Ernsta
Jungera i Corneliu Zelea Codreanu.

Formułując takie postulaty już wtedy, wyprzedziliśmy nasze czasy o jakieś 30 lat. Warto to zestawić z obecną sytuacją w której europejska skrajna
prawica jest w wielu miejscach w poważnej stagnacji wynikającej z pułapki historycyzmu. Terza
Pozisione był pierwszym ruchem który postrzegał
swoją bliskość ze społeczeństwem, nie jako sposób
na wygranie kolejnych wyborów parlamentarnych,
lecz jako realną alternatywę, która w świecie opanowanym przez nihilizm jest na tyle rewolucyjna,
że sama w sobie jest w stanie dodać nam wystar- Wszystkie nasze działania, całe nasze istnienie
czającej siły do starcia się z naszymi wrogami w opierało się dokładnie na tych politycznych i egzastanej rzeczywistości
zystencjalnych zasadach. Dlatego nasza hierarchia
organizacyjna była taka, jak to opisałem powyżej.
- Czym inspirowaliście się w trakcie formułowa- Dlatego nasze działania miały taki charakter jaki
nia założeń Trzeciej Pozycji? Na jakich funda- miały, tak jak to wyjaśniłem powyżej. Dlatego wymentach jest ona oparta? Jaki Duch przenika jej grywaliśmy wszystkie starcia z przeciwnikami na
zasady? Co uznałby Pan za rdzeń tej ideologii? ulicach. Przygotowywaliśmy się do nich z niemalże
naukową dbałością o szczegóły. Prawie zawsze w
- Podstawową zasadą, która stanowiła dla nas o mniejszej liczbie, kiedy było nas więcej, część z nas
źródle inspiracji w trakcie formułowania ideolo- zawsze trzymała się z tyłu. Mieliśmy swoje zasady
gicznych założeń Trzeciej Pozycji, była próba zna- i stosowaliśmy je także wtedy. W każdej nawet naj-
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bardziej trudnej sytuacji. Inaczej nie czulibyśmy się względu na to że Włochy to przecież kolebka fadobrze. Nie naruszaliśmy własnych ideałów.
szyzmu. Faszyzm pozostawił wśród naszych ludzi
tak ogromne dziedzictwo, które wychowało i nadal
- Dlaczego Trzecia Pozycja zyskała w Pana opinii wychowuje setki nacjonalistów w całych Włoszech.
tak ogromną popularność? Co spowodowało że Działo się tak także wtedy gdy nie wielu było luto akurat Wasza wizja została przyjęta tak sze- dzi przyznających się do takich ideałów w innych
roko, nie tylko we Włoszech, ale także w innych miejscach naszego kontynentu. Terza Pozisione
krajach Starego Kontynentu, aż do tego czasu jak praktycznie wszystkie ruchy postfaszystowskie
kiedy to według naszych doświadczeń Trzecia we Włoszech, była ruchem nie tylko Włochów, ale
Pozycja stała się fenomenem daleko wykracza- nasz nacjonalizm znacznie wykraczał poza granijącym poza teren samej Europy?
ce jednego kraju, rozlewając się tak naprawdę na
cały kontynent. Trzecia Pozycja najpierw rozwinęła
- Myślę że wcześniej już podałem dość dużo po- się we Włoszech, a potem zadomowiła się w całej
wodów stojących za popularnością Trzeciej Po- Europie, stając się podstawą przyszłego braterstwa
zycji. Można do nich dodać jeszcze te niezwykłe pomiędzy europejskimi nacjonalistami. Zaczęto ją
emocje i inspiracje jakich Włochy od zawsze były rozumieć jako „trzecią siłę”, na podstawie której
źródłem dla europejskich ruchów nacjonalistycz- można w dowolnym miejscu, rozwinąć silnie antynych. Oczywiście działo się tak nie tylko ze wzglę- kapitalistyczną i antyimperialistyczną alternatywę
du na zasługi naszych aktywistów, ale głównie ze opartą na kulturze i tradycjach zakorzenionych w
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określonym czasie i przestrzeni.
- Kwestie dotyczące inspiracji i rozprzestrzeniania się idei ponad granicami są obecnie bardzo
popularne. Nasza grupa i ta gazeta są dobrym
przykładem takiego zjawiska. Jednakże od powstania Terza Pozisione minęło już prawie 40
lat. Nasze pytanie brzmi: czy myślisz że Trzecia
Pozycja może być nadal aktualna w erze po zimnowojennej? Czy Trzecia Pozycja nadal może
być inspiracją dla europejskich nacjonalistów,
może wpływać na współpracę ruchów nacjonalistycznych i udzielać odpowiedzi na najbardziej
istotne dla nas pytania?
- Jeśli spojrzymy na to jak wygląda dzisiejszy porządek międzynarodowy to w porównaniu do czasów Zimnej Wojny, wiele warunków i zmiennych
oczywiście uległo zmianie. Wciąż jednak pozostało
wiele z logiki tamtego czasu. Na przykład obecnie
istnieją dwa mocarstwa, które są znacznie bardziej
potężne od reszty państw: dziś to USA i Chiny, wtedy były to USA i ZSRR. Ruch Państw Niezaangażowanych bezpowrotnie stracił na swoim znaczeniu, jednak wciąż wzmacniają swój udział państwa
rozwijające się, takie jak na przykład Indie. Rosja
wciąż pozostaje znaczącą potęgą, nawet jeśli ma
obecnie mniejszy potencjał niż miał w przeszłości
Związek Radziecki. Unia Europejska jest dzisiaj
ważną siłą gospodarczą, dyplomatyczną i technologiczną. Mimo tego wszystkie akcje silniejszych
państw, wymierzone przeciwko multipolarnej wizji porządku międzynarodowego odbywają się w
ramach logiki wybitnie zimnowojennej. Mamy teraz zimną wojnę pomiędzy USA a Rosją, pomiędzy Chinami a USA, pomiędzy Turcją a Unią Europejską, pomiędzy Niemcami a USA i pewnie w
niedługiej perspektywie czasowej także pomiędzy
Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Zimna
wojna jest w swojej istocie fundamentem imperialistycznej stabilizacji porządku międzynarodowego.
Oczywiście sytuacja na świecie cały czas ewoluuje,
więc w pewnym sensie można mówić o czwartej
pozycji czy o piątej. Ale jeśli przyjrzymy się dokładnie sytuacji, to zdamy sobie sprawę że zarówno
kultura jak i geopolityka pokazuje nam że jedynie
idea Europy jest w stanie przeciwstawić się zarówno Dalekiemu Zachodowi i Dalekiemu Wschodowi,
oraz to że zarówno Indie, jak i między innymi Rosja
nie posiadają żadnej kulturowej i strategicznej alternatywy, chyba że trwale zwiążą się ze Wschodem,

Zachodem lub Europą. Z tego powodu Trzecia Pozycja wciąż pozostaje jedynym pomysłem, jedyną
ideą zdolną do zmiany systemu światowego.
Nie ma jednak większego znaczenia to jaką nazwę
nadaje ruch idei która jest w stanie zmobilizować i
zjednoczyć nacjonalistów w całej Europie. Ważne
jest to żebyśmy my wszyscy byli świadomi swojego narodowego, etnicznego i kulturowego przeznaczenia, które jest dla nas wszystkich wspólne. Jako
dla Europejczyków.
- Jak zatem europejskie ruchy Trzeciej Pozycji
powinny zachować się nowej społecznej i kulturowej rzeczywistości? Jaki powinien być nasz
stosunek do kwestii związanych z aktywizmem
i polityką odbywającą się w naszych krajach?
Zakładając to że z tym wywiadem zapoznają
się także członkowie innych nacjonalistycznych
grup nie tylko z Polski, to co mógłby nam Pan
poradzić w tej sprawie?
- Nie chciałbym tutaj nikomu udzielać żadnych lekcji. Już dawno temu, zrozumiałem że człowiek uczy
się cały czas, przez całe swoje życie i nigdy nie jest
to tak, że ktoś ma scenariusz odpowiedni do każdej sytuacji, a różne sytuacje mogą rozgrywać się w
różnych, często bardzo odmiennych od siebie warunkach i okolicznościach. Jedyne co mogę przekazać innym w tym miejscu, to lekcja jaką ja sam
wyciągnąłem na przestrzeni lat z historii wszystkich udanych rewolucji. Pokazuje ona nam że udana rewolucja jest zawsze wynikiem woli zorganizowanych mniejszości. By osiągnąć sukces, muszą
one mieć silną, wyrazistą i mocno zakorzenioną w
swoim aktywizmie idee nowego świata. Muszą być
dobrze zorganizowane i posiadać własny pomysł na
działanie. Potrzebują środków finansowych i ścisłego związania z szerszym kontekstem społecznym.
To jest właśnie to co starałem się robić przez ostatnie lata. Chodzi o stworzenie sieci ludzi w znacznie szerszej skali, którzy będą korzystać z jasnych i
wspólnych sobie metod, pomysłów, wiedzy i środków. Ruchy czy partie narodowe są zawsze wartością samą w sobie, ale ich członkowie nigdy nie powinni zapominać tego, że taki fakt nakłada na nich
przede wszystkim obowiązek aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Muszą mieć silną cechę
kulturową, precyzyjną i bezdyskusyjną wizję świata i muszą w swoich działaniach brać pod uwagę
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to że sukcesy wyborcze powinny być równoważne
z tworzeniem rzeczywistej władzy autonomicznej. Tacy ludzie muszą być szczególnie świadomi
wspólnego przeznaczenia i wspólnych zagrożeń dla
europejskich narodów, zawsze powinni mieć też
strategiczną wizję, nie pozbawioną kwestii wynikającej z heroicznej filozofii samego życia.

fałszywych okazji. To co najtrudniejsze to zdobycie
konkretnej wiedzy odnośnie tego jak można je rozróżniać i w jaki sposób stworzyć nowe metody walki dla nas. Dlatego co dla nas kluczowe: musimy
na nowo odzyskać swoją wolę i swój przyrodzony
geniusz.

- Sytuacja międzynarodowa uległa znacznej
- Obecnie zwykli ludzie zaczynają zmieniać swo- zmianie od czasów Zimnej Wojny. Dwa kluczoje zdanie na temat systemu demokratycznego, we bloki polityczne, zostały zastąpione przez
który zwłaszcza na wschodzie Europie podlega niepodzielną dyktaturę Stanów Zjednoczonych
obecnie poważnym modyfikacjom. Kapitalizm i nadrzędność euroatlantyckiego paradygmatu.
wydaje się być znowu tylko żałosnym modelem W ostatnich latach była to szczególnie silna tenekonomicznym, który przestał odpowiadać na dencja. Ale od czasu wyboru Donalda Trumpa,
najważniejsze wyzwania naszych czasów. W ob- Stany Zjednoczone zdają się coraz to bardziej
liczu takiej sytuacji, uważamy że głos nacjona- tracić swoją siłę w kontekście międzynarodolistów na temat problemów systemowych i eko- wym, przez co ogólny porządek ulega dalszej denomicznych powinien być słyszalny jeszcze moc- stabilizacji, a na globalną scenę wchodzą nowe
niej niż miało to miejsce kiedykolwiek wcześniej. państwa (takie jak np. Chiny) lub wracają starzy
Niestety uważamy, że jak dotąd przynajmniej, (jak np. Rosja). Jak powinniśmy działać w takiej
tematy te nie zostały wystarczająco wypracowa- sytuacji? Jakie zasady powinniśmy stosować,
ne w naszej społeczności. Co Pan o tym myśli?
jeśli chodzi o ocenianie i formułowanie założeń
dotyczących polityki międzynarodowej?
- Według mnie, światowy system społeczny po
drugiej wojnie światowej, został oparty na skutecz- - Euroatlantyzm z dnia na dzień coraz bardziej tranym i wydajnym kapitalizmie na Zachodzie, oraz ci na aktualności i przedstaje odpowiadać wymona kapitalizmie bankrutów na Wschodzie. Dziś ka- gom obecnej sytuacji międzynarodowej. Z uwagi
pitalizm jest już wszędzie. Zapanował w każdym na to że nie jesteśmy w rządzie żadnego z krajów
miejscu w Europie. Jest on może mniej skuteczny naszego kontynentu, powinniśmy się skupić przede
niż był kiedyś na Zachodzie, ale z drugiej strony wszystkim na wzmocnieniu podmiotowości Eurojest nadal bardziej „poukładany” niż wyglądał wte- py poprzez wzbudzenie prawdziwej świadomości i
dy na Wschodzie. To wszystko i tak nie może nam solidarności wśród naszych Rodaków. Dzięki temu
w żadnym wypadku wystarczyć. Poza tym system będziemy w stanie rozprawić się zarówno z kapiświatowy jest obecnie w swojej istocie głęboko talizmem jak i nawiązać pożyteczne na przyszłość
chory, skorumpowany i zagrożony przerzutami, stosunki międzynarodowe, których Europa będzie
które przynajmniej jak dotąd są jeszcze mocno kon- tożsamościowym i duchowym centrum. Mówiąc
trolowane pod względem objawianych dysfunkcji. wprost: musimy przekształcić Europę z bezdusznej
Społeczne i ekonomiczne alternatywy istnieją. To maszyny w duszę tworzącą i inspirującą nowe cyoczywiste. Jednak nie wystarczy o nich tylko mó- wilizacje. To nasz największy obowiązek! Musimy
wić, lecz w tym przypadku trzeba je także wprowa- być aktorami biorącymi aktywny udział w życiu.
dzać w życie. Można to w pewnym sensie zrobić Aktorami, a nie widzami czy fanami, jako to nabez czekania na rząd. Można to zrobić działając w uczyła nacjonalistów demokracja, która w ten sporamach organizacji społecznej. Nawet takiej o nie- sób w dużej mierze nas po prostu zatruła.
wielkich rozmiarach i zasięgu działania. Co więcej
kapitalizm może być obecnie pokonany jedynie - Także Unia Europejska wydaje się ostatniprzez nowy korporacjonizm i ten korporacjonizm mi czasy stale tracić swoją siłę. Głęboki kryzys
może zostać już jedynie wdrożony w konkretnej strukturalny tej instytucji wydaje się być głównie
walce. Istnieją już miejsca, w których możesz go związany z „kryzysem uchodźczym” i upadkiem
doświadczyć na własnej skórze. To kolejne kwestie elit w samej Brukseli. W każdym razie to fakt.
którym poświęcam obecnie swój czas i wysiłek. W Czy jest to dla nas okazja, aby pokazać zwykłym
tej materii istnieje dla nas tyle samo możliwości co i ludziom naszą wizje Europy? Co dokładnie mo-
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żemy im zaproponować? Jaki powinien być nasz
stosunek do instytucji Unii Europejskiej?
- Nie jestem przekonany czy Unia Europejska tak
naprawdę traci obecnie swoją władzę. Uważam
że obecny kryzys tej instytucji jest raczej znakiem
pewnego „przejścia” do nowego rozdziału w jej
historii, które ma przyspieszyć postępy procesów
kapitalistycznych i imperialistycznych w samej
Europie. Tak naprawdę,
kryzys związany z niekontrolowanym napływem uchodźców do Europy, wydaje się mieć wielu
ojców. Wśród nich, z całą
pewnością jest głupia postępowa mentalność, ale
jest też wola międzynarodowych mocarstw, którym szczególnie zależy
na osłabieniu naszej tożsamości i pozycji Europy
w ogólnie rozumianych
stosunkach międzynarodowych. Mamy też cały
czas niskie wskaźniki demograficzne, a w Afryce
istnieje stały boom demograficzny. Europejczycy
są wypierani z tradycyjnej przestrzeni życiowej,
która jest zajmowana
przez międzynarodowe
koncerny i handlarzy ropą
naftową, gazem, bronią,
narkotykami i ludźmi.
Uczynienie Europy na powrót wielką, będzie oznaczać nie tylko zdolność przeciwstawienia się tym
procesom, lecz możliwość zastopowania i odwrócenia ich na tych polach. Oczywiście obecna sytuacja
sprawia, że jak najbardziej możemy przebić się do
zwykłych ludzi z naszą wizją Europy. Nacjonaliści
powinni obudzić w swoich ludziach dumę z europejskich tradycji i z tożsamości której każdy z nich
jest częścią. Musimy zorganizować wszystkie klasy
producentów i stworzyć nowe formy dla solidnej i
niezależnej autonomii gospodarczej wewnątrz naszych społeczeństw.
Instytucje Unii Europejskiej powinny być postrze-

gane takimi jakimi one są w rzeczywistości: czyli
formami pewnego organizacyjnego kompromisu,
który jest głównym miejscem konfrontacji politycznej i stanowi najważniejszą otoczkę dla władzy
europejskiego kapitału. Nie możemy mylić Europy z instytucjami Unii Europejskiej, Europa to coś
znaczenie większego: to ciało, krew i Duch. Ale nie
wolno też udawać że te instytucje nie istnieją i pa-

trzyć na wszystko tylko z jednej strony, to podejście
niemowlęce nie rewolucyjne. Rewolucyjny światopogląd wymaga spojrzenia na wszystkie scenariusze bez zaangażowania emocjonalnego, już nawet
nie po yo by się z czymś zgadzać lub nie zgadzać,
tylko po to by dokładnie się jej przyjrzeć i wypracować plan idealnego ataku. To kolejna rzecz którą musimy się zająć. Obecnie niestety prawie cała
skrajna prawica jest w Europie albo reformistyczna,
albo sekciarska. Tym czasem ruchy nacjonalistyczne powinny być po prostu rewolucyjne.
- Destabilizacja ładu międzynarodowego wpływa także bezpośrednio na polityczną mapę Eu-
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ropy. Obserwujemy obecnie bardzo dynamiczny
rozwój wszelkiego rodzaju regionalizmów, przy
czym przykład Katalonii wydaje się być tutaj jedynie wierzchołkiem góry lodowej. W jaki sposób powinniśmy podchodzić do tego tematu?
Jak należy prawidłowo określić Naród? Gdzie
leży granica pomiędzy regionalizmem a pełnoprawną tożsamością narodową?

dziej negatywna niż pozytywna. Dzieje się tak ponieważ obecnie europejskie ruchy nacjonalistyczne
i partie polityczne są w dłużej mierze emocjonalne
w swoich działaniach, reakcyjne w proponowanych
przez siebie rozwiązaniach, powierzchowne i prawie zawsze pozbawione głębszego wyobrażenia o
otaczającym je świecie i rządzących nim prawach.
Według mnie: każdy pojedynczy nacjonalistyczny
ruch czy partia polityczna o takim profilu ideowym,
- Z całą pewnością, ostatni wzrost popularności ru- jest prawdziwą kopalnią złota. Ale pracując nad nią,
chów secesjonistycznych w Europie jest w pierw- musimy zajmować się wydobywaniem złota, a nie
szym rzędzie najbardziej na rękę Brytyjczykom, tracić swój czas na wyciąganie zwykłych kamieni.
Amerykanom, Izraelczykom, a nawet Rosjanom, Inaczej upadniemy. Nasza alchemia musi produkoktórym to szczególnie zależy na osłabieniu tożsa- wać złoto. Nie może zadowalać się prostymi, kamości naszego kontynentu. To normalne i dość po- miennymi jaskiniami.
wszechne w relacjach pomiędzy państwami. Taka
jest polityka mocarstw. Oczywiście nie ma nic złe- - Na sam koniec chcielibyśmy Pana zapytać o
go w regionalizmach i w autonomiach, czy nawet przyszłość europejskiej Trzeciej Pozycji. Jaki
w kultywowaniu lokalnego patriotyzmu. Problem scenariusz przewiduje Pan dla naszych grup?
w tym przypadku polega na tym, że ostatnie takie Spodziewa się Pan dalszego rozwoju naszej idepróby w tej materii, są w większości zbyt fragmen- ologii? Czy może powinniśmy zrezygnować z
taryczne i pozbawione konkretnych perspektyw. Są zajmowanego przez nas stanowiska? Czy istnieje
one jedynie produktem liberalnych państw Zacho- jakakolwiek możliwość, że pewnego dnia nasza
du, żeby wydostać się z błędnego koła jakie two- linia zostanie zaadaptowana przez wszystkich
rzą ich administracje, powinniśmy stworzyć własną nacjonalistów na całym kontynencie?
formę takiej polityki. W jej centrum powinniśmy
przede wszystkim ustawić metafizykę i tożsamość- - Uważam że wszystkie siły polityczne i ideolodzięki czemu cała etniczna, regionalna i narodowa gie, z wyjątkiem globalizmu, z czasem ulegają
specyfika Europy zostanie wywyższona i będzie ze nieznacznemu „przeterminowaniu się”. Wymagają
sobą współistnieć zarówno w koncepcji lokalnej, zatem stałego rozwijania i przedstawiania na nowo
narodowej, jak i nawet imperialnej. Europa musi ich kluczowych tez i postulatów. Sam pracuje obecstać się Narodem Narodów, Narodem Patriotów i nie nad pewną refleksją w tej dziedzinie, która co
Narodem poszczególnych grup etnicznych. W któ- prawda pewnie potrwa jeszcze parę lat, ale może
rej ramach każdy znajdzie miejsce dla siebie.
nam pomóc powrócić do roli awangardy europejskiego nacjonalizmu. Wzywa nas Historia i naszym
- Sytuacja społeczna w Europie wydaje się nam obowiązkiem jest odpowiedzieć na to wezwanie.
coraz bardziej sprzyjać. Być może właśnie dlatego jesteśmy obecnie świadkami wzrostu zna- Trudno mi powiedzieć czy nasza linia zostanie kieczenia grup i ruchów politycznych nazywanych dykolwiek zaakceptowana przez wszystkich nacjogłównie przez media „nacjonalistycznymi”. nalistów działających na naszym kontynencie. Co
Mam na myśli tu takie twory jak Alternatywa jest dla mnie znacznie bardziej ważniejsze to to, że
dla Niemiec czy Partia Wolności z Holandii. Czy ta linia wciąż ma potencjał by „produkować” setki
taka sytuacja jest dobra dla europejskich ruchów nowych nacjonalistów. Nawet jeśli większość naTrzeciej Pozycji? A może powinniśmy traktować cjonalistów nie zaakceptuje tej linii, to i tak dobrze,
te grupy jako bezpośrednie zagrożenie dla nas? skoro jest ona w stanie uczynić większość Europejczyków nacjonalistami.
- W tym miejscu znacznie lepiej zadać sobie pytanie,
nie czy ta sytuacja jest dla nas pozytywna, ale czy
Z Gabriele Adinolfim rozmawiali
jako przedstawiciele ruchów nacjonalistycznych jeKamil Gil i Bartosz Biernat.
steśmy w stanie jej w ogóle sprostać. Niestety odpowiedź na nie, wydaje się być obecnie znacznie bar-
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Kamil Gil

Udział Hezbollahu w wojnie w Syrii
„On wprowadzi ich do Ogrodów, gdzie w dole płyną strumyki;
oni będą tam przebywać na wieki. Bóg znalazł w nich upodobanie
i oni mają upodobanie w Nim. Oni stanowią partię Boga. O, tak!
Zaprawdę, partię Boga – oni są szczęśliwi!”

S

aul Bernard Cohen- amerykański geograf
i politolog urodzony 28 lipca 1925 roku
w Massachusets, to jedna z najwybitniejszych i najbardziej znanych postaci współczesnej
geopolityki. W wydanej przez siebie w 1963 roku
książce pod tytułem: „Geography and Politics in
a World Divided”, zaprezentował zupełnie nowe
spojrzenie na kwestie dotyczące struktury istniejącego układu międzynarodowego. Korzystając z dorobku wcześniejszych naukowców i badaczy takich
jak Halford Mackinder (twórca teorii „Heartlandu”), Alfred Mahan (twórca teorii potęgi morskiej)
czy Nicholas Spykman (twórca teorii „Rimlandu”),
wyznaczył dwa główne regiony geopolityczne:
euroazjatycki (ang. Eurasian Continental World)
i morski (ang. Trade Dependent Martime World).
Oprócz tego zdefiniował także istnienie innych, nie-

zależnych obszarów, leżących poza tymi regionami. Zaliczył do nich: Azję Południowo-Wschodnią
i Bliski Wschód. Jednocześnie uznał je także za tak
zwane: “strefy pęknięć” (ang. shatter belts); czyli obszary w dużym stopniu niestabilne, podatne
na wszelkiego rodzaju konflikty, wywoływane w głównej mierze poprzez rywalizację
i niestrudzoną walkę o wpływy aktorów zewnętrznych.
Choć w późniejszym okresie Cohenowi zarzucano, że jego teoria jest zbyt mocno związana
z czynnikami natury historycznej i brak jej wystarczająco solidnej podbudowy w danych geograficznych, to jak się obecnie wydaje, niestety nie wiele pomylił się on co do cech charakterystycznych
Bliskiego Wschodu. Prócz wielu różnych obserwacji poczynionych na przestrzeni lat, potwierdzają
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ich do Ogrodów, gdzie w dole płyną strumyki; oni
będą tam przebywać na wieki. Bóg znalazł w nich
upodobanie i oni mają upodobanie w Nim. Oni stanowią partię Boga. O, tak! Zaprawdę, partię Boga
– oni są szczęśliwi!”). Jej liderem od 1992 roku jest
Sayyed Hassan Nasrallah, libański duchowny, który
studiował w Iranie i Iraku, pełniący w organizacji rolę
Sekretarza Generalnego. Jego grupa, dzięki podjęciu
decyzji o zbrojnej interwencji w Syrii na zaproszenie rządu Bashara Al-Assada, znacznie wzmocniła
zajmowaną przez siebie pozycję, zyskując zdolność
do projekcji siły w całym regionie i stając się jednym
z niezwykle istotnych czynników dla kształPodane przeze mnie powyżej czynniki, siłą rzetu bliskowschodniego krajobrazu polityczneczy stwarzają także sprzyjające środowisko
go. Pogłębiona analiza faktów, zarówno tych
do występowania powtarzających się niepokodotyczących samej wojny domowej w Syrii,
jów i konfliktów wewnętrznych. Do jednych
jak i charakterystyki zadań oraz misji podejz ostatnich tego typu wydarzeń w tammowanych przez żołnierzy Hezbollahu w ratym regionie należy zaliczyć tak zwaną
mach tego konfliktu, pozwoli mi sformułować
Arabską Wiosnę. Mianem tym określa się obecwnioski dotyczące charakteru i właściwości
nie falę protestów społecznych i wystąpień antej organizacji oraz prognozy, które wskażą możlityrządowych na tle socjalnym i antykorupcyjwe drogi jej rozwoju na arenie regionalnej.
nym, które wstrząsnęły Bliskim Wschodem
w latach 2010-2012. Choć
dokładny opis i przedstawienie szczegółowej charakterystyki tego zjawiska przekracza ramy niniejszej pracy, to jednak dla przyjętego
przeze mnie tematu, należy
wspomnieć szczególnie o
tym, że część ze związanych
z nimi przemian, na przykład
w Syrii, zapoczątkowała
pełnowymiarowe konflikty zbrojne, w których wobec osłabienia instytucji
centralnych, postępującego rozbicia politycznego i
ingerencji
zagranicznych
aktorów, znaczącą rolę zaczęły grać podmioty poza
państwowe: grupy terrorystyczne, ruchy islamskich
fundamentalistów i wszelkiego rodzaju inne organizacje zbrojne. W tym Historia
miejscu należy wymienić między innymi właHezbollah (czasem transliterowany także
śnie mocno wspierany przez Islamską Republijako Hizbullah i Hizballah) to libańska organizacja
kę Iranu, libański Hezbollah. To grupa szyickich
zbrojna o charakterze hybrydowym, skupiająca w
bojowników, znana także jako „Partia Boga”
swoich szeregach głównie szyickich muzułmanów.
(nazwa ta pochodzi z wersetu z Koranu
Została wpisana na listę organizacji terrorystycznych
(58:22) o następującej treści: „On wprowadzi
to obecnie między innymi dane zgromadzone w
ramach Indeksu Państw Kruchych (ang. Fragile
State Index), prowadzonego przez amerykański
non-profitowy tink-tank powołany w 1957 roku:
The Fund for Peace. Większość państw leżących w
tym regionie (prócz Cypru, Izraela i krajów Zatoki Perskiej), zajmuje wysoką pozycję w rankingu.
Jest to równoznaczne ze wskazaniem na ich głęboką niestabilność, liczne i powracające problemy o
charakterze strukturalnym, oraz stale utrzymujące
się zagrożenia dla integralności ich systemów politycznych i terytorialnych.

74
przez Stany Zjednoczone, Izrael i Ligę Arabską.
Wymyka się ona jednak typowym i powierzchownym próbom sklasyfikowania jej pod względem
strukturalnym. Ma dwa główne skrzydła: zbrojne
(zarządza nim organ o nazwie: „Rada Dżihadu”),
które zajmuje się prowadzeniem akcji wojskowych,
działalnością wywiadowczą (przy współpracy ze
specjalną, elitarną komórką Korpusu Strażników
Rewolucji Islamskiej- „Al Quds”) oraz utrzymywaniem aparatu bezpieczeństwa w południowym
Libanie i polityczne, które ma znaczące wpływy
w administracji i osobową reprezentację w libańskim parlamencie. Oprócz tego posiada także niezwykle szeroko rozwiniętą sieć organizacji społecznych (która jest często określana nawet jako
tzw. „państwo w państwie”), co w głównej mierze
umożliwia jej stały napływ rekrutów oraz stanowi
o szerokiej i znacznie wykraczającej nawet poza
linię podziałów religijnych, popularności w lokal-

nych społecznościach. Jeśli chodzi o jej warstwę
ideologiczną, analitycy wskazują na to, że Hezbollahowi udało się w tym miejscu z powodzeniem
połączyć ze sobą elementy szyickiej tożsamości
z ideą libańskiego nacjonalizmu. Wyrażane przez
niego poglądy określa się często też mianem szyickiego radykalizmu. Przyjęty przez niego sposób
interpretacji zasad Islamu odpowiada odmianie
teologii wypracowanej i rozwiniętej przez lidera
Islamskiej Rewolucji w Iranie, Ajatollaha Ruhollaha Chomeiniego (chodzi tu przede wszystkim o
deklarowaną zgodność z Valiyat al-Faqih- zasadą
„opieki islamskich jurystów”, która definiuje i za-

kłada ich nadrzędną rolę w systemie politycznym
państwa). Początkowo Hezbollah chciał stworzyć w
Libanie republikę islamską, wzorując się przy tym
na rozwiązaniach ustrojowych i prawnych przyjętych w porewolucyjnym Iranie. Z czasem jednak
zrezygnowano z tego postulatu, decydując się na
obranie znacznie szerszej formuły organizacyjnej,
pozwalającej na poszerzenie bazy ludzkiej i zakresu ideowo-politycznego oddziaływania tej grupy
na Libańczyków znajdujących się poza społecznością szyicką. Dzięki takiemu posunięciu, grupa ta
stała się integralną częścią krajowego krajobrazu
społeczno-politycznego, w wielu miejscach i sektorach przejmując na siebie role tradycyjnie zarezerwowane dla instytucji państwowych.
Dokładna data powstania Hezbollahu nie jest znana. Jednakże, jak się obecnie wydaje, całkiem trafnie wiąże się jego pojawienie z latami 80 ubiegłego wieku. Był to okres kiedy
to Iran starał się zjednoczyć
rozbite milicje szyickie w Libanie pod jednym szyldem
organizacyjnym. Nie szczędził na osiągnięcie tego celu
środków i posiadanych przez
siebie zasobów. Wysłany
przy aprobacie syryjskiego
rządu, wojskowy kontyngent liczący 1500 żołnierzy
Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), stacjonujący później w dolinie
Bekaa, miał brać udział w
procesie szkolenia pierwszych bojowników i budowy
instytucjonalnej całej grupy.
Po raz pierwszy, istnienie
Hezbollahu, zostało odnotowane przez międzynarodową opinię publiczną 23
października 1983 roku, kiedy to przeprowadził
on dwa skoordynowane ze sobą zamachy bombowe wymierzone w główne obiekty amerykańskie
w Bejrucie: ambasadę Stanów Zjednoczonych i koszary US Marines. W ich wyniku zginęło 258 osób.
Atak ten bez wątpienia był niezwykłym wstrząsem
dla społeczności zachodniej. Potwierdza to w pewien sposób reakcja ówczesnego prezydenta USA
Ronalda Reagana, który miesiąc po tych wydarzeniach, podjął decyzję o wycofaniu z Libanu amerykańskich żołnierzy, którzy stacjonowali tam w
ramach międzynarodowych sił pokojowych.
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Zdecydowanie umocniło to w kraju pozycję Hezbollahu. Stał się on wtedy niejako twarzą praktycznie
wszystkich szyickich milicji, zyskując wśród nich
zdecydowanie nadrzędną pozycje. Jego członkowie i sympatycy zaczęli się wtedy przedstawiać
w skróconej formie jako „Opór”. Nazwa ta stała
się potem znaczącym i wielokrotnie używanym w
przyszłości określeniem. Stanowiło ono i stanowi
nadal istotną część jego tożsamości. W pewnym
sensie idea za nią stojąca, tworzy i spaja tą organizację. Od 1985 roku możemy mówić o oficjalnym
początku działalności Hezbollahu, ponieważ to
właśnie wtedy ogłosił on swój polityczny manifest.
W przyjętym dokumencie programowym, szyiccy
bojownicy skupieni w jego szeregach, deklarowali
konieczność zniszczenia państwa Izrael, a za swój
główny cel uznali doprowadzenie do wycofania się
z terytorium kraju, wszystkich wojsk należących do
obcych państw (w tym kontekście w sposób bezpośredni wymieniono: Stany Zjednoczone, Francje
i Izrael). Wobec tak skonstruowanego stanowiska, nie
powinien dziwić fakt, że dalej utrzymująca się izraelska okupacja południowego Libanu, jedynie dostarczyła legitymizacji dla działań tej organizacji, a także wzmocniła zaufanie i poparcie jakie odbierała ona
od członków libańskiego społeczeństwa. Trafnie skomentował to w swoich wspomnieniach
były premier Izraela Ehud Barak, który zauważył, że: „Kiedy wkroczyliśmy do Libanu,
nie było tam Hezbollahu. Szyici na południu witali
nas ryżem i kwiatami. To nasza obecność stworzyła
tam Hezbollah”.

finansowe i techniczne od Iranu. Kraj ten dostarczał do Libanu broń, poprzez terytorium Syrii, we
współpracy i przy aprobacie tamtejszego rządu,
który brał w tym procesie aktywny udział i także
bezpośrednio wspierał działania szyickich bojowników, czasem jednak używając ich do osiągania
własnych celów politycznych, jako narzędzie w relacjach z Iranem lub Izraelem.

Bez wątpienia dodało to tej organizacji ewidentnej pewności siebie i śmiałości, która jak
się wydaje doprowadziła do wybuchu w 2006
roku kolejnej wojny libańsko-izraelskiej (znanej
w oficjalnej nomenklaturze, także jako wojna przeciwko Hezbollahowi). Za oficjalny powód do rozpoczęcia działań wojennych, uznano atak rakietowy
przeprowadzony przez bojowników tej organizacji
na dwa izraelskie samochody wojskowe patrolujące granice pomiędzy państwami. W jego wyniku
ośmiu żołnierzy zginęło, a dwóch pozostałych zostało porwanych. Izrael odpowiedział na to blokadą
morską i powietrzną oraz ostrzałem skierowanym
w instalacje militarne Hezbollahu i infrastrukturę
cywilną Libanu. Zrównano wtedy z ziemią między
innymi międzynarodowe Lotnisko im. Rafika Haririego w Bejrucie. Śmierć poniosło ponad tysiąc
cywilów. Wojna zakończyła się po 34 dniach, dzięki akcji dyplomatycznej podjętej i przeprowadzonej przez Organizację Narodów Zjednoczonych.
Dla Hezbollahu miała ona niebagatelne znaczenie.
Stworzyła znany do dzisiaj w świecie islamskim
mit, który przedstawiał tą organizację, jako pierwszą i jak dotąd jedyną arabską siłę militarną, której
Hezbollah jako jedna z pierwszych organiza- udało się zastopować pochód dotychczas niezwycji zbrojnych tego typu, zaczął na masową skalę ciężonej izraelskiej armii.
stosować zamachy samobójcze, porwania wojW rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ o numeskowych i bezpośrednie zabójstwa jako elerze 1701, która miała być dokumentem prawnym
ment wojny asymetrycznej wymierzonej włanormującym napiętą i wciąż niestabilną sytuację
śnie przeciwko izraelskim żołnierzom. Łączył
w Libanie, wezwano do wycofania się z tego kraon tego typu działania z dynamiczną aktywnoju wszystkich zagranicznych wojsk, oraz do rozścią o charakterze stricte militarnym (korzystał
brojenia operujących na jego terenie zbrojnych
np. z rosyjskich rakiet typu Katiusza). Stwomilicji, w tym też (a może przede wszystkim)
rzył w ten sposób konsekwentną i skuteczHezbollahu. Jednak udało mu się tego uniknąć,
ną kampanię partyzancką, która doprowadziprzez co grupa zachowała posiadany przez sieła do wycofania się Izraela z ustanowionej
bie w dalszym ciągu znaczny potencjał zbrojny i
w południowym Libanie strefy bezpieczeństwa, 24
operacyjny. Nowo wybrany parlament w sierpniu
maja 2000 roku. Był to formalny koniec okupacji,
2008 przyjął ustawę, która sankcjonowała jego
co dla Hezbollahu było niemałym zwycięstwem,
obecność w południowym Libanie, mocowała
które miało dla niego przede wszystkim ogromne
go w krajowym prawodawstwie i nadawała mu staznaczenie propagandowe. Z pewnością przyczyniło
tus legalnej organizacji zbrojnej, mającej prawo do
się ono do rozszerzenia jego wpływów. Organizacja
walki o odzyskanie bezprawnie zagarniętych lub
ta zaczęła wówczas otrzymywać już stałe wsparcie

76
wciąż okupowanych ziem należących do Libanu (w
tym kontekście wymienia się między innymi tzw.
Farmy Shebaa, wąski pas ziemi na granicy syryjsko-libańskiej, o które kraj ten do dzisiaj toczy spór
terytorialny z Izraelem). Jeśli chodzi o aktywność
zagraniczną tej grupy na arenie regionalnej i ponadpaństwowej, Hezbollah przeważnie występuje
jako aktywny wyraziciel interesów swojego głównego obrońcy i patrona- Islamskiej Republiki Iranu.
Obok Syryjskiej Republiki Arabskiej, stanowi on
jeden z najbardziej kluczowych komponentów, animowanego przez Iran politycznego i militarnego sojuszu państw szyickich o radykalnie antyizraelskim
oraz antyamerykańskim nastawieniu, który w oficjalnej nomenklaturze funkcjonuje pod nazwą: „Osi
Oporu” (ang. „Axis of Resistance”). Jest też jednym z jego najbardziej skutecznych instrumentów,
który służy do projekcji siły poza swoimi granicami
i prowadzenia nieustającej wojny asymetrycznej nie tylko z Izraelem lecz także na przykład

z Arabią Saudyjską i innymi państwami Zatoki Perskiej.

Mimo wszystko fakty wskazują na to, że Hezbollah nie zrezygnował ze swojego stricte libańskiego charakteru, a jeszcze do niedawna był grupą
praktycznie w całości skupioną na realizacji zadań
dotyczących obrony suwerenności, interesów i bezpieczeństwa Libanu. Istotne zatem wydaje się pytanie: co w takim razie spowodowało, że organizacja
ta zadecydowała o tak mocnym i potencjalnie niebezpiecznym dla niej wykroczeniu poza
granice swojego dotychczasowego funkcjonowania i włączeniu się w pełnowymiarowy
konflikt zbrojny w Syrii? Pamiętajmy o tym,
że tamtejsza wojna domowa rozgrywała się
w środowisku naturalnym, w dużym stopniu obcym dla Hezbollahu, a relacje Libańczyków
z tym krajem, pomimo obecnie przejawianego do
nich pozytywnego stosunku władz centralnych, nie
zawsze przebiegały w sposób właściwy i całkowicie poprawny.

Interwencja

Pomimo
oficjalnej
wersji
wydarzeń przedstawianej przez władze Hezbollahu
Jednakże, pomimo tak mocnego związania ini związane z nim ośrodki medialne, istnieją obecnie
teresów, celów i działalności „Partii Boga”
dowody pozwalające na potwierdzenie znacznego
oraz Islamskiej Republiki Iranu, nie wydaje się by
zaangażowania tej organizacji w konflikt w Syrii od
w tym miejscu uprawniona była teza mówiąca o cał2011 roku, czyli w zasadzie od samego początku trwakowitym podporządkowaniu tej organizacji Iranonia tej wojny. W tym kontekście podnosi się przede
wi, czy też o faktycznym sterowaniu jej działaniami
wszystkim kwestie dotyczące jej udziału w oblęże„z tylnego siedzenia” znajdującego się w Teheranie.
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niu Homs w maju 2011 roku (był to wówczas jeden
z najbardziej kluczowych bastionów rebeliantów),
oraz bitwę o miasto Zabadani, znajdujące się prowincji Damaszek (styczeń-luty 2012 roku).
Po raz pierwszy, oficjalnie decyzję o rozpoczęciu w Syrii pełnowymiarowej interwencji militarnej, Hezbollah ogłosił w 2013 roku ustami swojego przywódcy Hassana Nasrallaha.
W
szeroko
transmitowanym
przemówieniu telewizyjnym, uzasadniał on konieczność wykonania takiego ruchu, kluczowym
znaczeniem Syrii dla przetrwania irańskiej
„Osi Oporu”, kontynuowania walki przeciwko Izraelowi i dalszego rzeczywistego wspierania „sprawy
palestyńskiej”. Oznajmił, że Hezbollah, pomimo
tego że nadal pozostaje siłą czysto libańską i ogólnonarodową, skupioną na sprawach krajowych, ma
też obowiązek obrony szyickich wiosek leżących
na pograniczu i miejsc świętych należących do
tego odłamu Islamu (w tym kontekście wielokrotnie podkreślano przede wszystkim sprawę meczetu
Al-Sayyida Zeinab, mieszczącego się na
przedmieściach Damaszku. Jest on miejscem pochówku wnuczki samego proroka Mahometa i stanowi niezwykle popularny
cel pielgrzymek dla szyitów pochodzących z całego świata). Nasrallah bardzo stanowczo wystąpił
przeciwko tak zwanym „takfiri”. Pojęcie to odnosi
się do „twardogłowych” muzułmanów, oskarżających innych, bardziej liberalnych wyznawców o
apostazję. Określenie to mocno zakorzeniło się w
przekazie medialnym Hezbollahu, odnosząc się
przede wszystkim do rebeliantów związanych z
syryjskim odłamem Al-Kaidy i powstałym później Państwem Islamskim. Partia Boga uznała
ich działania za realne zagrożenie dla stabilizacji
i jedności społecznej Libanu, co stanowiło dla
nich główną przesłankę o charakterze strategicznym, stojącą za podjęciem decyzji o interwencji. Działania Hezbollahu, jednoznacznie poparł
jego główny autorytet duchowy, Najwyższy Przywódca Islamskiej Republiki Iranu Ali Khamenei,
który odnosząc się do tego tematu powiedział:
„Hezbollah zmienił swoje przeznaczenie. Uratował syryjski rząd od upadku i zmienił losy toczącej się bitwy z wielkiej porażki na ścieżkę zwycięstwa, które zostanie osiągnięte bez względu
na konsekwencje”.
Biorąc pod uwagę stopień możliwych komplikacji i
czekających na niego wyzwań, nie dziwi trafna ob-

serwacja dotycząca tego, że Hezbollah przed podjęciem oficjalnej interwencji, przygotował sobie
najpierw solidne i racjonalne podłoże propagandowe. Partia Boga w początkowych założeniach
miała być grupą partyzancką, której głównym powodem istnienia była obrona południowego Libanu, przed stale utrzymującą się groźbą izraelskiej
inwazji. Tak więc podjęta przez nią w przypadku
Syrii inicjatywa była pierwszą tego typu w historii tej organizacji, całkowicie wykraczającą poza
przyjęty dotychczas przez nią model działania
i mającą ją, jak się spodziewano, zmienić w
sposób nieodwracalny. Przybywając na pomoc prezydentowi Assadowi, który reprezentuje mniejszościowy odłam Alawitów, Hezbollah
siłą rzeczy utracił znaczną część swoich sympatyków wśród sunnitów, którzy szanowali go
i popierali za zwycięstwo odniesione nad Izraelem
w 2006 roku. Wkroczył do polityki międzynarodowej po linii wyznaczonej przez sekciarskie podziały
przebiegające w łonie samego Islamu, co przysporzyło mu wielu wrogów i nierozerwalnie związało
jego wizerunek oraz przetrwanie z Iranem. Pomimo
wielkiego entuzjazmu, jaki dało się odczuć w jego
szeregach, organizacja ta miała się spotkać w Syrii
z zupełnie nowym sposobem prowadzenia wojny
i stawić czoło kompletnie innym warunkom naturalnym niż te które znała z Libanu (zwłaszcza na
wschodzie kraju) oraz innym wymaganiom natury
taktycznej (konieczność współdziałania z regularnymi jednostkami wojskowymi). Nie bez znaczenia była wtedy też silna opozycja w kraju, która
liczyła na to że dzięki otwarciu nowego frontu w
Syrii, uda się jej osłabić pozycje zajmowane przez
Hezbollah. Do tych wątpliwości wyrażanych wtedy
z różnych stron, jeszcze w tym samym roku
odniósł się sam Nasrallah, oświadczając
w kolejnym przemówieniu: „Żyjemy w samym środku psychologicznej i militarnej wojny
od ponad 30 lat. Jeśli ktokolwiek sądzi, że w wyniku regionalnych wydarzeń, pozycja Oporu
w Libanie osłabła lub stała się krucha. Jest w ogromnym błędzie. Wciąż jesteśmy w stanie przeciwstawić
się każdej agresji wymierzonej w nasz kraj!”.
Bliższa analiza tej decyzji, wskazuje jednak też
na szereg innych, znacznie bardziej wymiernych
kwestii, które za nią stały, bądź mogły stać. W tym
miejscu szczególnie warto się odwołać do opinii
przedstawionej przez Marisę Sulivan, eksperta pracującego dla amerykańskiego Institute for the Study
of War, waszyngtońskiego think-tanku założonego
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w 2007 roku przez Kimberly Kagan. W swoim raporcie pod tytułem: „Middle East Security Report 19: Hezbollah in Syria”, przytoczyła one trzy główne powody, które według
niej doprowadziły do rozpoczęcia bezpośredniego zaangażowania wojskowego Hezbollahu
w Syrii.
Pierwszym z nich, miało być podzielane w równym stopniu zarówno przez Partię Boga jak
i Iran, głębokie pragnienie ocalenia „Osi Oporu”, poprzez podjęcie konkretnych akcji zmierzających do zachowania potencjału militarnego i zdolności operacyjnych żołnierzy Syryjskiej
Armii Arabskiej. Drugi z nich, dotyczył kolejnej
kwestii ważnej zarówno dla Iranu jak i Hezbollahu, odnoszącej się do ochrony i zabezpieczenia
przed działalnością rebeliantów, linii zaopatrzeniowych, biegnących z Teheranu do Bejrutu, właśnie
poprzez tereny kontrolowane przez Damaszek.
Ich wrogie przejęcie, czy nawet czasowe zablokowanie, stanowiłoby realną groźbę zarówno dla
zdolności operacyjnych szyickich bojowników,
jak i także dla możliwości reagowania Iranu na arenie polityki regionalnej. Trzecim podanym przez
nią powodem, był mocno podkreślany, żywotny interes Hezbollahu, któremu zależało na nie dopuszczeniu do władzy w Syrii stronnictwa sunnickiego (a to właśnie ten odłam Islamu reprezentowali
w głównej mierze walczący z rządem rebelianci),
ponieważ z dużą dozą prawdopodobieństwa byłby
on przeciwny dalszemu wspieraniu tej organizacji
i przyłączyłby się do obozu jego przeciwników, wspierając wymierzone w niego działania,
co naraziłoby tą organizacje na bezpośrednie
zagrożenie jej stanu posiadania i możliwości
operacyjnych, a w dalszej konsekwencji także istnienia. Prócz tego, jak się obecnie wydaje, nie należy całkowicie ignorować czysto
wojskowych i taktycznych aspektów stojących
za tym przedsięwzięciem. Faktem jest, że w
wyniku działań związanych z wojną domową
w Syrii, znacznemu wzmocnieniu uległ sunnicki fundamentalizm i grupy terrorystyczne powiązane z Al-Kaidą. Biorąc pod uwagę, zupełnie racjonalne przesłanki stojące,
za możliwością dalszej ekspansji tych zjawisk, poza granice kraju, na przykład
do graniczącego z nim Libanu. Hezbollah rzeczywiście mógł się obawiać przeniesienia walki w dalszej perspektywie na własne terytorium. Wobec tego podjęcie decyzji o rozpoczęciu

w Syrii oficjalnej interwencji zbrojnej, można uważać za pewnego rodzaju atak wyprzedzający, zmierzający do powstrzymania lub rozbicia wrogich sobie sił, poza własnym terytorium.
Nie ma zgody pomiędzy ekspertami, co do dokładnej liczby bojowników, jaką Hezbollah
zaangażował na terytorium Syrii. Największą podaną w tym temacie liczbą była liczba
10 tysięcy, biorących czynny udział w działaniach,
żołnierzy, lecz wydaje się to mało prawdopodobne, by odpowiadała ona rzeczywistości inaczej,
jak tylko wskazując na całkowitą liczbę zaangażowanych w interwencje członków tej organizacji, która przewinęła się przez terytorium działań
wojennych w określonym czasie. Minister Spraw
Zagranicznych Francji, w czasie kluczowego momentu bitwy o miasto Al-Kusajr w 2013 roku,
podał już znacznie bardziej realistyczną liczbę.
Ustawiając jej dopuszczalne granicę w zakresie
pomiędzy 3-4 tysiącami żołnierzy. Parę miesięcy później, agencja prasowa Reuters, zacytowała
na swoich łamach, anonimowe źródło informacji,
mówiące o 2-4 tysiącach zaangażowanych bojowników. Wiadomo, że całość zaangażowanych tam
sił zbrojnych Hezbollahu, dzieli się na tzw. „rezerwistów” (zwykłą, lekką piechotę) oraz siły specjalne (takie jak np. mocno zasłużona w walkach
na wschodzie kraju, elitarna jednostka wojskowa
„Al-Ridwan”, której dowódca Ali al-Aa’shiq zginął
w wybuchy na pustyni al-Badiya). Bazując na dostępnym w Internecie materiale zdjęciowym, możemy
zauważyć, że członkowie Hezbollahu, są w zdecydowanej większości umundurowani. Posiadają przeważnie broń maszynową typową dla piechoty, broń
przeciwpancerną (ATGM i RPG), oraz korzystają
z opancerzonych ciężarówek z karabinami (typu
„Dushkas”). Uznaje się, że Hezbollah działa w ramach jednego dowództwa operacyjnego z przedstawicielami Syryjskiej Armii Arabskiej i irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.
W głównej mierze, operuje tylko na konkretnych,
wyznaczonych mu terenach w prowincji Homs,
Damaszek i Aleppo. Zakres otrzymywanych zadań
i prowadzonych przez niego misji, według ekspertów obejmuje:
•

Doradztwo wojskowe (udzielane zarówno
regularnym jak i nieregularnym jednostkom
rządowym),

•

Operacje „gorsetowe” (termin ten ozna-
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cza
taktykę
wojskową,
polegającą
na rozmieszczaniu sił wojskowych o większej jakości z jednostkami o niższym poziomie umiejętności, celem wzmocnienia
sprawności tych drugich. Przypuszczalnie
Hezbollah pełni taką rolę wobec słabszych i
mniej zorganizowanych milicji szyickich w
pełni zależnych od IRGC),
•

Bezpośrednie akcje wojskowe (udział we
wszelkiego rodzaju potyczkach, bitwach,
kampaniach i ofensywach. Tak jak na przykład pod Al-Kusajr w 2013 roku, gdzie Hezbollah pełnił główną rolę w czasie ostatecznego natarcia, przypłacając to sporymi
stratami osobowymi. Zginął tam ważny
dowódca tej organizacji Fadi al-Jazar, oraz
brat Hassana Nasrallaha, Khader),

•

Szkolenie (kwestia ta dotyczy w szczególności milicji lojalnych wobec Assada, które wchodzą w skład tak zwanych National
Defence Forces (NDF). Według źródeł izraelskich, tylko wiosną 2013 roku, miał on
wytrenować 50 tysięcy członków prorządowych milicji).

Warto się w tym miejscu odrobinę dłużej zatrzymać na temacie misji treningowych, jakie wysoce
wykwalifikowani instruktorzy pochodzących z Hezbollahu dostarczają Syryjczykom. Jak się obecnie
wydaje, organizacja ta wykorzystuje związane z
nimi ułatwienia i zadania do bezpośredniego zwiększenia swoich wpływów w tym kraju, poprzez tworzenie na swój kształt nieregularnych grup zbrojnych. Są one utrzymywane pod stale mocnym

wpływem Partii Boga i znajdują się także w bezpośredniej orbicie zainteresowania Teheranu i IRGC.
W tym kontekście, szczególnie należy wymienić
przede wszystkim dwie z nich. Czyli: Quwat al-Ridha i National Ideological Resistance.
Nazwę pierwszej z nich tłumaczy się jako po
prostu: Siły al-Ridha. Człon „al-Ridha” odnosi się do postaci ósmego imama szyizmu, co
potwierdzają także źródła bezpośrednio związane z tą organizacją. Przedstawiają one jej nazwę także jako: „Siły Al-Ridha Imama Aliego”
(ang. Imam Ali al-Ridha Forces). Uważa się, że
grupa ta faktycznie znajduje się w samym jądrze
wpływów Hezbollahu w Syrii i jest ona od niego
bezpośrednio zależna. Liczy koło 3500 bojowników, a w jej szeregach można znaleźć zarówno
szyitów jak i sunnitów. Dotychczas potwierdzono
jej udział w kampaniach wojskowych, prowadzonych w prowincji Homs, Damaszek, Aleppo oraz
na południu kraju. W przypadku drugiej organizacji, szczególnie łatwo zauważyć, przede wszystkim
mocny i namacalny wpływ ideologii prezentowanej
i promowanej przez Hezbollah. W szeregach NIR
działają przede wszystkim Alawici, a za jej bazę
uważa się tereny położone na wybrzeżu kraju (w
tym kontekście wymienia się
miasta takie jak na przykład
Tartus i Masjaf). Bojownicy
należący do tej organizacji (a
konkretnie do jej zbrojnego
skrzydła o nazwie: Jaysh alImam al-Mahdi) brali udział
między innymi w trudnych
walkach w prowincji Aleppo. Jeden z jej dowódców
Sayyid Hashim Muhammad
Ali, w wywiadzie z analitykiem Aymennem Jawadem
al-Tamimim, jasno wyraził
przywiązanie
tej grupy do ideałów
związanych
z
Hezbollahiem
i propagowanej przez irańskich ajatollahów zasady
Valiyat al-Faqih.
Żołnierze i wojskowi należący do libańskiej Partii Boga, jako jednostki o wysokim
potencjalne operacyjnym i znacznym stopniu zaawansowania, brali udział praktycznie
we wszystkich ważniejszych bitwach wojny domowej w Syrii. Ich znaczący udział odnotowano w
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kampanii wojskowej na pograniczu libańsko-syryjskim (w szczególności należy w tym miejscu wspomnieć o bitwie o miasto Arsal, gdzie Hezbollah z
sukcesem koordynował swoje działania z libańską
armią i syryjskim lotnictwem). Jego żołnierze brali
też udział w ciężkich walkach w prowincji Homs
(dotyczy to w szczególności pierwszej, niezwykle
symbolicznej dla Hezbollahu, bitwy o Al-Kusajr
w 2013 roku, którą miał dowodzić, zwany przez
Ajatollaha Chameneiego „żywym męczennikiem
rewolucji”, irański generał Ghasem Solejmani,
dowódca brygady Al-Kuds) i Aleppo (udział w
odbiciu kluczowego dla Syrii miasta o tej samej
nazwie), oraz w operacjach, które miały miejsce
na przedmieściach Damaszku. Byli też częścią
sukcesu ostatniej ofensywy wojsk rządowych we
Wschodniej Gucie, która miała na celu zlikwidowanie ostatniej enklawy rebeliantów, leżącej w
bezpośrednim sąsiedztwie stolicy kraju. Prowadzili
działania wojenne na trudnym terenie wzgórz Kalamun. Obecnie w dużej części są oni zaangażowani w walki z resztkami Państwa Islamskiego na
wschodzie kraju.
Zaangażowanie
bojowników
Hezbollahu miało przełomowe znaczenie strategiczne
dla konfliktu w Syrii. Przede wszystkim znacząco
zachwiało ono układem sił w teatrze działań wojennych, znacznie wzmacniając stronę rządową.
Dzięki interwencji szyickich bojowników, Assad zyskał odrobinę, tak bardzo potrzebnego mu
wówczas czasu, który doskonale wykorzystał na
przegrupowanie pozostałych mu sił zbrojnych,
uzupełnienie rażących braków ilościowych i odzyskanie militarnej inicjatywy. Jasnym więc jest,
że dalszy los i przetrwanie syryjskiego rządu jest
niezwykle mocno związane z Hezbollahiem (oczywiście także z Iranem). Wobec tego termin wycofania się z kraju sił zbrojnych Partii Boga i wspierających ją milicji, wciąż pozostaje otwartą kwestią.
Obie zainteresowane strony, prezentują w tej kwestii, przynajmniej oficjalnie zadziwiająco zgodne
stanowisko, podkreślając zgodny z prawem międzynarodowym aspekt swojego wojskowego zaangażowania i uzależniając jego dalsze trwanie od
decyzji tamtejszego rządu. Z całą pewnością więc,
należy się przygotować na to, że nawet jeśli Hezbollah ogłosi formalny koniec swojej oficjalnej
interwencji, to zachowa on w Syrii, jakąś nawet
najbardziej szczątkową formę swojej obecności.
Pochylając się nad tym zagadnieniem, doświadczony korespondent wojenny i analityk ds. terrory-

zmu i Bliskiego Wschodu, Elijah J. Magnier brał
w tym kontekście następujące miejsca: prowincja
Damaszek (obszar strategiczny, położony blisko
spornych Wzgórz Golan i Izraela), prowincja Homs
(baza syryjskich milicji, lojalnych wobec Hezbollahu, tereny przy granicy z Libanem, okalające bazy
treningowe tej organizacji w Al-Kusajr), prowincja
Al-Kunajtira (bezpośrednia bliskość Wzgórz Golan), oraz leżące na południu kraju, miasto Daraa (był
to matecznik rewolucji przeciwko Assadowi, nawet
po zakończeniu wojny, będzie to obszar mocno niestabilny, wymagający zaangażowania dodatkowych sił). Jednak teraz, w chwili gdy
powstaje ta praca, wobec wciąż jeszcze nie
do końca znanych skutków, zawartego pomiędzy
Izraelem a Federacją Rosyjską porozumienia dotyczącego irańskiej obecności w Syrii, kwestia lokacji
możliwych baz Hezbollahu w tym kraju po zakończeniu konfliktu, wciąż pozostaje nierozstrzygnięta.
Skutki
Gdy rozpoczęła się już oficjalna faza zaangażowania Hezbollahu w Syrii, wielu komentatorów i
ekspertów, związanych w głównej mierze z amerykańskimi think-tankami, uznawało w swoich
pracach, tą decyzję za błędną, ponieważ w ich
opinii, zupełnie niepotrzebnie włączała ona tę organizację w ciężki i wymagający konflikt zbrojny. Jednak jak pokazały mijające lata, udział Partii Boga w wojnie domowej w Syrii, nie tylko
nie zablokował możliwości działania i nie ograniczył potencjału tej grupy, lecz zdecydowanie
go wzmocnił, przyczyniając się do osiągnięcia
przez Hezbollah pozycji jednego z kluczowych aktorów w regionie Bliskiego Wschodu. Bojownicy
tej organizacji ogromnie wzmocnili posiadane przez
siebie doświadczenie militarne. Po raz pierwszy w
swojej historii, uczestniczyli oni w działaniach wojskowych, toczących się na ciężkich, niedostępnych
i nieznanych im wcześniej terenach górskich (Góry
Kalamun), pustynnych (np. w czasie kampanii w
Deir Ezzor) i miejskich (Damaszek i Aleppo). Z
sukcesem udało im się koordynować swoje działania z regularnymi jednostkami Syryjskiej Armii
Arabskiej (z tym także z lotnictwem, np. w czasie
bitwy o Arsal), armii libańskiej i rosyjskich sił specjalnych. W czasie działań militarnych w Al-Kusajr
w 2013 roku, Hezbollah wyszedł wyjątkowo mocno
poza właściwą dla siebie taktykę wojny partyzanckiej/ asymetrycznej, a jego żołnierze brali udział w
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stricte libańskiego. Otrzymana pozycja kluczowego
aktora na arenie polityki regionalnej, wymusza na
nim wzmocnienie swojego zaangażowania i rozszeTe zmiany można z powodzeniem odczytyrzenie go także na inne państwa leżące na Bliskim
wać nie tylko w kontekście ogólnego wzroWschodzie. Według dostępnych prognoz, dotyczy
stu znaczenia tej organizacji w ramach irańskiej
to w tym miejscu przede wszystkim krajów takich
Osi Oporu, lecz także w kontekście wzmocjak Jemenu, Bahrajnu i Egiptu (w ramach konfliktu
nienia jego potencjału militarnego w przyIran-Arabia Saudyjska).
szłym, cały czas możliwym konflikcie zbrojnym
z Izraelem. Warto zauważyć, że w tym tema- Podsumowanie
cie także doszło do pewnych istotnych przemian
Hezbollah to typowy, niemalże podręczo charakterze strategicznym. W wyniku swojego
nikowy
przykład
organizacji
hybrydowej,
zaangażowania w Syrii, Hezbollahowi udało się
o regionalnym zasięgu oddziaływania i niemalustanowić kontrolę nad terenami przygranicznyże globalnych możliwościach. Nie było celem tej
mi, lub leżącymi w bezpośredniej bliskości Izraela
pracy, drobiazgolub Wzgórz Golan
we przedstawienie
(prowincja
Dajego historii. Fakmaszek,
Homs,
tem jest jednak,
Al-Kunajtra).
że przynajmniej
Doprowadziło to
na początkowym
wydłużenia ewenetapie swojej dziatualnego
frontu
łalności, grupa ta
działań
wojenbyła zaangażowanych, w możliwej
na w szereg aktywkonfrontacji zbrojności o charakterze
nej pomiędzy tymi
terrorystycznym.
aktorami. Z jednej
To jednak, jak
strony jest to dla
wskazują w swoHezbollahu nieich pracach nawet
zwykle korzystna
zachodni analityzmiana, ponieważ
cy, nie przesądza
zwiększa ona jego
obecnego w środoszansę i możliwowisku naukowego
ści prowadzenia
sporu, toczącego
niespodziewanych
się na temat tego
ataków, rozbudoczy libańską Partię
wania siatki wyBoga możemy zawiadowczej
na
liczyć do grona organizacji terrorystycznych (przyterytorium Izraela, a także pokrzyżowania jakichnajmniej sensu stricto, według powszechnie przyjękolwiek akcji wymierzonych w Liban. Jednakże,
tej akademickiej definicji tego zjawiska), ponieważ
z drugiej strony wiąże to na tym odcinku, znaczne
odrzucało by ewolucję tego ugrupowania, która
zasoby tej organizacji, które są konieczne po to by
jest niezaprzeczalna. Nie ulega też wątpliwości, że
była ona w stanie utrzymać tam swój stan posiadadzięki swojemu udziałowi w wojnie domowej w
nia. Łatwo można zauważyć na tym przykładzie, jak
Syrii, Hezbollah wzmocnił zajmowaną przez siebie
mocno Hezbollah poprzez swoje zaangażowanie,
w regionie, przez co, gdy tylko ten konflikt ulegnie
związał swój przyszły los z losem Iranu oraz Syrii
jakiemukolwiek znaczniejszemu ustabilizowaniu,
i uzależnił swoją politykę w regionie od polityki cabędziemy mogli się spodziewać wzmożonej aktywłego sojuszu.
ności jego bojowników w innych miejscach zapalWydaje się obecnie, że w skutek udziału w wojnie nych na Bliskim Wschodzie.
domowej w Syrii, Partia Boga już nigdy nie będzie
w stanie powrócić w swoich działaniach do statusu
tym starciu jako główna siła uderzeniowa sił rządowych.
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„Czekali na dzień co ziścić miał sny
By niebo na nowo błękitem zalśniło
Gotowi na wszystko, waleczni jak lwy
Cel tylko jeden – odebrać Dom żmijom”
Stefan Gardyński „Śpiew rewolucji”
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Paweł Naskręt

Bestie
Z

krzywego komina stojącej w lesie samotnej
chałupy wydobywała się ciężka chmura,
która opadając poniżej linii dachu, zasnuwała obejście odurzającym fetorem. Zgromadzona
wewnątrz domostwa grupa kilkunastu mężczyzn
siedziała w kręgu, wdychając pełną piersią dym z
palonych ziół i popijając gorzki wywar.
Pomiędzy zgromadzonymi krążyła stara kobieta.
Maczaną w krwi koguta kropielnicą zraszała zastygłe w bezruchu twarze. Towarzyszył jej zgarbiony, łysy mężczyzna, który podążał za nią jak cień,
szorując po klepisku przeżartym przez mole habitem. Lewa ręka spoczywała pod długą siwą brodą
starca, a kościste paluchy ściskały zawieszony na
szyi drewniany trzyramienny krzyż z przechyloną
trzecią poprzeczką. Zatrzymując się przed każdym
z namaszczonych krwawo mężczyzn, kreślił prawicą nad ich głowami spaczony znak krzyża, szepcąc
przy tym niezrozumiale zaklęcia. Wypowiadane
formuły nie pochodziły bynajmniej od Boga, którego formalnie wyznawał, lecz ich źródłem był duch
tak nieczysty, że sam dźwięk jednego z jego wielu
imion napawał boże sługi panicznym lękiem.

w bok, to w plecy. W końcu pomacał dłonią pod
kocem i wyczuł szyszkę wbitą na sztorc w miękką
iglastą ściółkę, która służyła za materac. Mam cię,
psiakrew, zaklął w myślach i wyciągnął ją spod siebie. Obróciwszy się wygodnie na wznak, spojrzał w
ciemny sufit ziemianki.
Od kilku miesięcy do, pozostającego w ciągłym
marszu i boju oddziału dochodziły przerażające
wieści o mordach na polskiej ludności. Spotykani
Polacy opowiadali mrożące krew w żyłach historie
o wsiach, których mieszkańcy zostali wymordowanych w drastyczny sposób.

Ziewnął i spojrzał na zegarek. Cienkie czarne wska– Idźcie i zbierajcie krwawe żniwo! – wrzasnęła zówki na perłowej tarczy prawie nakładały się na
czarownica, kończąc czary, a zamknięte do tej pory siebie, wskazując za pięć minut jedenastą w nocy.
na głucho ciężkie drewniane drzwi rozwarły się z Stara dobra przedwojenna OMEGA. Dostał ją od
hukiem. Do izby wdarł się mroźny powiew, który ojca w czterdziestym roku, chwilę przed tym, jak
zgasił płomyczki z nielicznych ogarków. Goście pociąg zatrzymał się na pierwszej stacji, a on przestaruchy zerwali się energicznie na nogi. Ich obli- cisnął się przez szparę pomiędzy deskami bydlęcza stały się nieludzkie, jakby ktoś wyrwał im du- cego wagonu i wyskoczył na wolność. Kryjąc się
sze z ciał. Oczy nabiegły krwią, a zęby i paznokcie po zaspach przed wzrokiem konwojujących skład
wyostrzyły się na podobieństwo kłów i szponów. czerwonoarmistów, zbiegł do lasu. Gdy ostatni raz
Wybiegli na zewnątrz, zawodząc przy tym jak wa- spojrzał za siebie, skład ruszał właśnie w kłębach
taha wygłodniałych wilków.
pary dalej na wschód. Nigdy później nie widział
już rodziny. Miał wtedy szesnaście lat i przez trzy
****
kolejne był członkiem oddziału partyzanckiego Armii Krajowej, który przygarnął pod swoje skrzydła
„Wilga” wiercił się na posłaniu, nie mogąc znaleźć zmarzniętego i wygłodniałego chłopaka.
dogodnej pozycji. Wciąż coś wrzynało mu się to
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Żal było tylko pękniętej szybki. Szkoda, że stary
Mendelson nie prowadził już swojego zakładu. Żyd
znał się na swoim fachu. Jeśli przeżył w łuckim getcie, to później, po jego likwidacji, skończył zapewne jak pozostali – rozstrzelany, leżąc nagi twarzą w
dół w wykopanym rowie.
– Wszyscy wstawać! Alarm! – Przez szeregi odpoczywających partyzantów przeszedł wyraźnie słyszalny rozkaz. Cały oddział podniósł się na nogi i
ustawił na zewnątrz w dwuszeregu. Przed żołnierzami stanął dowódca. Ubrany w przedwojenny
mundur, z rogatywką na głowie i w wyglansowanych kawaleryjskich oficerkach, wyglądał jak żyw-

– Żołnierze. – Rotmistrz „Wicher” zwrócił się do
podwładnych. – Zgłosił się do nas chłop z oddalonej o kilkanaście kilometrów w stronę Łucka gromady. Wczoraj wieczorem zostali zaatakowani, ale
na szczęście udało im się odeprzeć napastników.
Idziemy zbadać sytuację i ewentualnie wspomóc
lokalną samoobronę. Wymarsz za pół godziny.
Na tle porannego nieba dostrzegli czarne wstęgi
dymu dogasających już pożarów. Osmolone kikuty zabudowań sterczały złowieszczo wśród ośnieżonych pól i łąk. Jak okiem sięgnąć ani jednej żywej duszy. Oddział zaległ po obu stronach drogi w
oczekiwaniu na powrót zwiadu.
– Szwaby wieś spaliły? – zagadnął szeregowy „Słowik”.
– A gdzie tam. Nosa poza garnizony nie wyściubią.
Nas się boją – zakomunikował z dumą „Sambor” i
poklepał lufę swojego wysłużonego mausera.
Ze zgliszczy wyskoczyła postać, która machając rękoma, biegła w stronę pozycji jednostki.
Wszyscy obserwowali ją w milczeniu przez szczerbinki karabinów.
– Wstrzymać ogień! To „Jodła”! – zauważył któryś
z żołnierzy. Partyzant dobiegłszy do kolegów padł
na kolana na środku drogi.
– Co tobie? – zapytał dowódca.
– W wiosce… – odpowiedział, wskazując palcem
za siebie i najzwyczajniej się rozpłakał.
W szyku wkroczyli pomiędzy ruiny. Na ich
skraju spotkali kolejnego członka zwiadu, który
wymiotował pod najbliższym drzewem. Targany
spazmami, nie był w stanie zdobyć się na jakiekolwiek wyjaśnienia.

cem przeniesiony z innej epoki. I prawie tak było,
W powietrzu czuć było smród dymu, przez
bo po odbytym w Anglii szkoleniu został zrzucony który wyraźnie przenikał odór spalonego mięsa.
na te tereny i objął dowództwo plutonu.
– Tutaj! – krzyknął „Sambor”. Kilku leśnych pod– Panie rotmistrzu! Melduję gotowość oddziału! – biegło do zgliszczy spalonego drewnianego kościółzameldował, stojący w pozycji zasadniczej pluto- ka. Wewnątrz leżało kilkanaście zwęglonych ciał
nowy „Sambor”. Oficer zasalutował.
różnej wielkości. Okoliczne psy musiały urządzić
sobie ucztę, bo wiele zwłok nosiło wyraźne ślady
– Dajcie spocznij – podoficer powtórzył rozkaz. ugryzień.
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„Wilga” tymczasem wszedł do szopy. Na jej środku stał wielki drewniany stół, na którym leżała
martwa kobieta. Z rozerwanego brzucha zwisały
wnętrzności. W wiadrze obok spoczywały zwłoki
nienarodzonego dziecka. Jakaś bestia wyrwała mu
rączki i nóżki. Mężczyzna spanikował i wybiegł na
zewnątrz. Wychylił się za płot, a jego oczom ukazał się równie makabryczny widok. Całe podwórko
zasłane było zakłutymi i porąbanymi zwłokami kobiet i dzieci.
Masowy mord na mieszkańcach wsi wywarł na zaprawionych w boju wojakach przytłaczające wrażenie. Nie było nikogo, kto nie uczyniłby choć raz
znaku krzyża, czy to wykonanego otwartą dłonią
od lewego ramienia, czy to ze złączonymi trzema
palcami od ramienia prawego. Wielu płakało, gdy
składali do wspólnej mogiły niewielkie ciałka, naznaczone wieloma zadanymi w amoku ranami.
Tylko najtwardsi i najbardziej odporni byli w stanie zbierać po wiosce odrąbane ręce, nogi i głowy.
Śnieg znaczyły szkarłatne ślady krwi.

– Ktoś na boso biegał w tym mrozie? – zdziwił się
„Wilga”.
– Chłopaki! Patrzcie, kogo znalazłem! – zawołał
szeregowy „Słowik”, wychodząc z jednej z niewielu niespalonych chałup. Na rękach niósł małego, na
oko cztero– lub pięcioletniego chłopczyka. – Schował się pod łóżkiem, cwany urwis. – Potargał dziecko po włosach. – W środku jest jego rodzina, ale nie
ma na razie potrzeby tam wchodzić.
– Chłopcze, widziałeś, kto to wszystko zrobił? –
spytał bezceremonialnie rotmistrz.
– Potwory… – Chłopczyk chlipał cicho i pociągał
nosem.
– Poznałeś kogoś? – wypytywał dalej wojskowy.
– Syn sołtysa ze Smerczny – odpowiedział niepewnie malec. – Chyba, bo jakiś dziwny był.

– Wołać tego chłopa, co do nas przyszedł! – zakomenderował „Wicher”. Chłopina podszedł niepewCzęść żołnierzy pochodziło z niedalekich okolic, nie, nerwowo ściskając w dłoniach czapkę. Na jego
więc pierwszą myślą, która wykluła się w ich gło- zakurzonym obliczu odznaczały się wyraźnie ślady
wach było to, czy taki los spotkać może też ich ro- łez. – Co to za Smerczna? Daleko jest?
dziny. Jedynie poczucie żołnierskiego obowiązku
i karność powstrzymały w tym momencie wielu z – To ukraińska wioska. Będzie jakieś pięć kilomenich przed porzuceniem towarzyszy i jak najszyb- trów w tamtą stronę. – Wskazał ręka kierunek.
szym powrotem do domu, by sprawdzić, czy bliskim nic nie zagraża.
****
– Dziwne są te rany – zauważył wyraźnie strapiony Pod wieczór oddział obwiódł osadę pierścieniem
„Sambor”.
okrążenia. „Wicher”, mimo protestów podkomendnych, wraz z kilkoma żołnierzami wszedł pomię– O co ci chodzi? – spytał „Wilga”.
dzy zabudowania. Zapukali do jednej z chat. Nikt
nie odpowiedział. „Sambor” kopniakiem wyważył
– Te ugryzienia. Wyglądają jakby – zawahał się na drzwi i wraz z „Wilgą” weszli do środka z bronią
chwilę – to człowiek kąsał, a nie zwierzę. – Wskazał gotową do strzału. Z wnętrza chałupy dobiegły odna rozszarpane udo jednego z nieboszczyków. – I te głosy szamotaniny, krzyk kobiety i łoskot tłuczozadrapania na plecach. Popatrz! Pięć ran, czyli pięć nych naczyń. „Sambor” wyciągnął za kołnierz na
palców. Nie znam zwierząt, które mogłyby zadać zewnątrz wąsatego chłopa i pchnął go, tak, że ten
takie obrażenia.
upadł na kolana przed dowódcą.
– No, racja, dziwne – potwierdził towarzysz broni.
– Przypatrz się też śladom. – „Sambor” ukląkł i dotknął delikatnie wgłębienia w śniegu. – Niby ludzkie, ale pazury jakby wilcze.

– Wstawaj! – warknął „Wicher” lodowato. Chłop
klęczał dalej. – Jakie wojsko było wczoraj w okolicy? Niemcy? Sowieci?
– Ja nie wiem, pane oficer – odparł niepewnie. „Wicher” od razu wyczuł, że ten coś ukrywa.
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– Mów, co wiesz, bo każę chałupy przetrząsnąć i
jak znajdę coś podejrzanego, to całą wieś z dymem
puszczę! – Rotmistrz był nad wyraz przekonujący,
bo chłop padł mu do stóp, objął kostki oficera i zaczął zawodzić:

już nie daliśmy rady. – Zmarznięta łączniczka objęła dłońmi gorący garnuszek. – Udało mi się uciec,
gdy upowcy przełamali linię obrony.

– Czyli jednak oni. Wiedziałem! – „Sambor” zacisnął pięść i prawie rąbnął nią o blat. Zreflektował się
jednak w ostatniej chwili. Takie zachowanie przy
– Ponechaj pane! My newinne!
oficerze oraz damie było nie do pomyślenia. – Uważam, że należy jak najszybciej odszukać sprawców
– Czy oficerowi Wojska Polskiego przystoi tak się i wymierzyć sprawiedliwość! – Plutonowy nie był
nad ludźmi znęcać? – Z jednej z chałup wyszła w stanie hamować wzburzenia.
młoda kobieta i zwróciła się bezpośrednio do rotmistrza.
– Sam chce pan tego dokonać, czy może z tą garstką,
która została z naszego oddziału? A jak nie znajdzie
– Pani jest Polką? – zapytał zmieszany „Wicher”.
pan sprawców, to może w ramach odwetu zechce
pan spacyfikować jakąś ukraińską wieś? – „Wi– Polką, Ukrainką, Żydówka, czy to ma teraz jakie- cher” stracił cierpliwość i obsztorcował buńczuczkolwiek znaczenie? – spytała i nie czekając odpo- nego podkomendnego. Na podwładnym spoczęło
wiedzi, pomogła wstać klęczącemu mężczyźnie.
karcące spojrzenie dowódcy.
– Pani pozwoli, ale zdarzyła się wielka tragedia i
próbuję dowiedzieć się, kto jest za to odpowiedzialny.

– Panie rotmistrzu, ja tylko wyrażam to, co myślą
chłopcy. Przecież wydarzenia w tej wiosce… – odparł już mniej pewnie „Sambor”. Dobrze odczytywał myśli żołnierzy. Głęboka rana, którą wyryło to
– A czy musi się pan przy tym… panie rotmistrzu makabryczne doświadczenie, w wielu przypadkach
– zerknęła na dystynkcje – zachowywać jak gesta- nie chciała się zabliźnić, zamiast tego jątrzyła chępowiec?
cią odwetu.
– Ten człowiek coś wie i ukrywa to przed nami. – – Powtórzę kolejny raz, że nie otrzymaliśmy takich
„Wicher”, odzyskawszy stanowczość, próbował za- rozkazów. Dyskusję na ten temat uważam za zakońtuszować początkowe zakłopotanie spowodowane czoną!
nagłym pojawieniem się zuchwałej dziewczyny.
– Tak jest! – „Sambor” wypiął się jak struna i zasa– Gdyby nie ten człowiek, skończyłabym tak samo lutował przełożonemu. Teatralność jego ruchów dojak cała wieś. Ryzykował własnym życiem! – kon- sadnie wyrażała stosunek do całej sprawy. „Sarna”
tynuowała podniesionym głosem. – Nie rozumie spuściła głowę. Rozumiała intencje plutonowego i
pan tego? – Rotmistrzowi poczerwieniały uszy. – nią również targały sprzeczne uczucia. Bardzo trudKapral „Sarna”, melduje się. – Zasalutowała nagle. no było pogodzić podporządkowanie się rozkazom
– Rozumiem, że mam przyjemność z rotmistrzem i chęć wyrównania krzywd na sprawcach tragedii.
„Wichrem”? Przywiozłam rozkazy z Okręgu.
– Samoobrona była zbyt nieliczna, aby ich po****
wstrzymać – kontynuowała pani kapral. – Zabrałam ze sobą kilkoro kobiet i dzieci. Mimo że paru
W ziemiance usiedli za stołem zbitym z tarcicy. Woń rezunów pobiegło za nami, udało nam się dobiec do
świeżo ściętego drewna przyjemnie koiła nerwy.
Smerczny.
– Może pani powiedzieć, co się w ogóle wydarzy- – Ale chłopczyk, którego znaleźliśmy, mówił, że to
ło? – zapytał „Wicher”, podając gościowi klubek z ludzie stamtąd ich zaatakowali – dopytywał „Wigorącą herbatą.
cher”.
– Pierwszy atak odparliśmy, ale kolejnego szturmu

– Od razu widać, że pan rotmistrz nie z Wołynia. –
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Uśmiechnęła się zaczepnie, ale „Wicher” starał się
nie reagować na jej impertynenckie zachowanie w
stosunku do wyższego stopniem. – Jeden z synów
tego chłopa, który mnie uratował, jest w partyzantce sowieckiej, drugi u banderowców, a on ukrywał
w swojej chacie Polkę i do tego kurierkę AK. Gdy
pościg znalazł się we wsi, okazało się, że to właśnie
jeden z jego synów nas ściga. Młody nie omieszkał
odwiedzić ojca, ale ten go nie wpuścił, nawet strzelił do niego i synalek odpuścił. Słyszałam wszystko,
bo schowałam się pod łóżkiem. Miałam pistolet, ale
została mi tylko jedna kula, którą wolałam zachować dla siebie, gdyby mnie znaleźli. Lepsza szybka
śmierć z własnej ręki niż tortury.

– To znaczy?
– Nie mieli ze sobą broni palnej. Tylko część uzbrojona była w siekiery i sierpy.
– To jak udało im się pokonać samoobronę? – zdumiał się „Wicher”.
– Byli chyba bardzo dobrze wyszkoleni, bo do
pierwszych zabudowań udało im się podejść niezauważenie.
– Czy któregoś zastrzeliliście? Nie znaleźliśmy
żadnych ciał. – „Sambor” nie dał
się dowódcy i cierpliwie drążył
dalej temat.
– Wydaje mi się, że tak, ale poruszali się bardzo szybko, jakoś
tak… nieludzko szybko.
– Ależ co panienka opowiada? –
fuknął dowódca. – Przecież ciemno było, adrenalina i te sprawy.
Coś się musiało panience przywidzieć.
– Jestem tego absolutnie pewna,
panie rotmistrzu – odpowiedziała
stanowczo. – I powiem panu, że to
nie koniec. – Pani kapral odzyskała rezon, widząc, że znalazła posłuch u plutonowego. Wcześniej
sama miała wątpliwości, czy wydarzenia ostatniej nocy faktycznie
miały miejsce.
– Proszę więc kontynuować. –
„Wicher” dał za wygraną.

– Czy upowcy mieli ze sobą jakieś zwierzęta? Psy
lub, nie wiem, niedźwiedzie? – „Sambor” przyłączył się do przesłuchania.

– No więc, gdy dopadli któregoś z obrońców, zachowywali się w taki sposób, jakby chcieli go pożreć. Gryźli i rozszarpywali.

– Niedźwiedzie? Czy tobie kompletnie już odbiło,
plutonowy? – pytanie na dobre wyprowadziło dowódcę z równowagi.

– Panie rotmistrzu – zabrał głos „Sambor”. – Od zeszłej nocy nie padał śnieg. Ślady są jeszcze widoczne i mamy dużą szansę wytropić tych dziwaków.
Za pozwoleniem, zgłaszam wniosek o wyznaczenie
grupy pościgowej.

– Zwierząt nie mieli, ale… zachowywali się dziwnie.

88
– Zgoda. Wyznaczam pana na dowódcę. Proszę dobrać potrzebnych ludzi.
– Dziękuję, panie rotmistrzu! – „Sambor” zasalutował.

Pamiętał, że stał pod rodzinnym domem. Słyszał
głos ojca, wystrzał oraz ogarniające go uczucie
złości. Czy zaatakował własną rodzinę? Nie miał
teraz jednak ochoty na rozpamiętywanie zdarzeń z
zeszłej nocy.

– A gdzie te rozkazy, które pani przywiozła? – Wicher zmienił temat.

Po przemianie zawsze budził się z uczuciem spełnienia, dobrze wypełnionego obowiązku. Nie czuł
obrzydzenia, gdy rozrywał gardła bezbronnym.
– Raportówka przepadła, najprawdopodobniej spło- Wręcz przeciwnie, czynił to z przyjemnością, spranęła. Przynajmniej mam taką nadzieję. – Spuściła wiało mu to radość. Myślał wtedy przede wszystkim
wzrok, wyraźnie zażenowana blamażem. – Oby nie o Wielkiej Ukrainie, wolnej od lackich okupantów.
wpadła w ręce UPA.
U towarzyszy nie raz dostrzegł błysk w oku, gdy
umazani w świeżej krwi, rozszarpywali małe dzieci
– Rozumiem, że treść rozkazów jest pani znana?
lub wrzucali je żywcem w ogień.
– Front się zbliża, panie rotmistrzu. Sowieci niedługo wkroczą w przedwojenne granice Polski – odpowiedziała protokolarnie.
– Racja, czerwonej partyzantki coraz więcej w okolicy. Wyraźnie czyszczą teren – potwierdził „Sambor”.
– W obliczu wkraczających oddziałów Armii Czerwonej dowództwo nakazało atakować wycofujących się Niemców, w razie możliwości współdziałać z Sowietami, a na odzyskanych terenach ujawnić struktury jako oficjalna polska władza – zreferowała kapral„Sarna”.
– Szaleństwo! – Kolejny raz „Sambor” nie opanował oburzenia – To jest samobójstwo!

Szczególnie dokuczało mu lewe ramię. Sprawdził
owo miejsce i wyczuł ranę postrzałową. W miarę
odzyskiwania zmysłów i władzy nad członkami boleść przybierała na sile. Wyciągnął z kieszeni małą
fiolkę, którą otrzymał od wiedźmy na takie właśnie
sytuacje. Zawarta w niej mikstura czyniła odpornym na ból, wyostrzała zmysły, zwiększała siłę i
sprawność. Warunkiem było spożycie jej niedługo
po przemianie. Przechylił małą flaszkę. Cierpki, gęsty płyn spłynął do gardła. Rana momentalnie przestała doskwierać. Poczuł ulgę. Do jego uszu doszedł
dźwięk kroków w kopnym śniegu. Ktoś się zbliżał.
****

Stojący na skraju wsi prosty drewniany budynek
tym różnił się od zaniedbanej obory, że posiadał
zwieńczoną kopułą wieżyczkę. Otwory okienne za– Kapralu! – „Wicher” krzykiem uspokoił podwład- bito szczelnie deskami, toteż cerkiew na pierwszy
nego. – Jesteśmy Wojskiem Polskim, a nie bandą rzut oka wyglądała na opuszczoną. „Sambor” nie
rabunkową i wykonujemy rozkazy! Oczywiście bę- dał się jednak zwieść pozorom i podszedł do drzwi,
dzie potrzeba potwierdzenia tych rewelacji w do- które okazały się zaryglowane od środka. Dał znak
wództwie – zwrócił się do kurierki.
wielkiemu jak byk szeregowemu „Turowi”, który
wziął krótki rozbieg i buchając z ust parą jak loko****
motywa, z impetem godnym pseudonimu, staranował spróchniałe odrzwia, po czym wpadł do środka.
Oleg obudził się rano w pustej stajni. Jego ciałem Zaraz za nim próg przekroczyła reszta oddziału.
targały torsje i czuł się cały obolały. Zdążył już jednak przywyknąć do tego stanu. Była to normalna Oczom żołnierzy ukazało się ciemne zapuszczone
reakcja ludzkiego organizmu na przemienienie, wnętrze świątyni, połamane ławki rzucono na stos
jak zwała to baba. Podniósł się. Obszarpany mun- w głównej nawie, jakby ktoś przygotowywał wieldur był aż ciężki od posoki, która w niego wsiąkła. kie ognisko, z zawieszonych na ścianach ikon, z poBose stopy piekły z zimna. Przypomniał sobie wy- wodu wilgoci, płatami odchodziła farba. Prawdzidarzenia zeszłej nocy. Krzyki zarzynanych Lachów, wą niespodzianką okazał się ołtarz, którego główny
płonące chałupy, dobrze znany smak krwi w ustach. element stanowił portret Adolfa Hitlera otoczony
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wiankiem uschłych polnych kwiatów.
– Tam! – „Wilga” wskazał na tylne drzwi, przez
które przemknęła zakapturzona postać.

– Na wilkołaki – uściślił z powagą dowódca.

– Wilkołaki? – „Słowikowi” zrzedła mina. – Mówisz poważnie? – Schował magazynek do ładowni– Za nim! – „Sambor” ruszył w pościg. – Stój! – cy przewieszonej przez pierś.
Gdy wypadł na zewnątrz, strzelił ostrzegawczo w
powietrze, ale uciekinier nie zareagował na wezwa- – Mam nadzieję, że nie będziemy nimi strzelać, bo
nie. – Exorcizamus te, omnis immundus spiritu! – takie ładne są, błyszczące – zachwycał się tubalnym
zadeklamował, a zbieg runął w śnieg jak trafiony głosem „Tur”.
piorunem.
– A dla mnie? – Wtrąciła się „Sarna”, która wyrosła
Plutonowy wskoczył na niego, wykręcił ręce za
nagle pomiędzy żołnierzami.
plecy, po czym związał, odwrócił na wznak i
rąbnął na odlew w twarz.
– A co pani kapral tu robi? – „Sambor” zdębiał niespodziewanym pojawieniem się
– Mów, gdzie likany, czarci pomiocie!
łączniczki.
– Pocałuj mnie w żopu! – odpowiedział pop i splunął na Polaka mieszanką śliny i
krwi z rozbitej wargi.
Flegma trafiła wprost
na partyzancki ryngraf z
wizerunkiem Matki Boskiej i zaskwierczała jak polany wodą karbid. „Sambor”
skrzywił się, bo wyczuł w powietrzu nieprzyjemny zapach zgniłego jaja. – Pogadam sobie z nim na osobności – zwrócił
się do towarzyszy, którzy obserwowali
całą scenę, i zaciągnął jeńca z powrotem do świątyni.
****
– Tutaj macie specjalne naboje – powiedział „Sambor”, wręczając każdemu z członków drużyny po
magazynku. – Użyjecie ich tylko na moją komendę.

– Przyszłam do wsi zmienić opatrunek mężczyźnie, który mnie
ocalił. Nie sposób jednak było
przejść obojętnie wobec hałasów, które dobiegały ze starej
cerkwi. Co wy tam robiliście, zarzynaliście wściekłego wieprza?
– Żołnierze popatrzyli po sobie
niepewnie. Żaden z nich wolał nawet się nie domyślać,
co rozegrało się wewnątrz,
gdy „Sambor” zamknął się
tam z pojmanym duchownym i
pod żadnym pozorem zabronił
im wchodzić. – Jestem też sanitariuszką, a pomoc medyczna może
wam się przydać. Poza tym mam własne rachunki
do uregulowania i znam teren – dodała, gdy nie doczekała się odpowiedzi.

– Niech będzie – zgodził się plutonowy. Nie chciał
tracić czasu na zbędne utarczki, a zwiększenie siły
Niecierpliwy „Wilga” wyciągnął jeden pocisk.
ognia było mu na rękę, toteż wręczył ochotniczce
specjalny magazynek. – Pop zeznał, że w Lasach
– Z czego one są zrobione? – Łuska migotała w Zwierokotowskich czeka na nas niemiła niespojego palcach.
dzianka. – Rozłożył mapę. – To jakieś dziesięć kilometrów stąd. Oczy dookoła głowy i kolejno za
– Normalne, tylko pokryte srebrem – odpowiedział mną marsz!
plutonowy.
Trasa omijała bite trakty i wiodła w większości przez
– To się wykosztowałeś! – zaryczał rozbawiony zasypane śniegiem pola. Biała otulina sięgała cza„Słowik”. – Idziemy polować na wampiry? – Za- sem po kolana, przez co tempo marszu było bardzo
chichotał.
wolne. Sanitariuszka od czasu do czasu wpadała w
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śnieg nawet po pas i gdyby nie silne ramię „Tura”, wiedziony „Wilga”.
zostałaby w polu do roztopów. „Sambor” obawiał
się, że zmierzch może ich zastać w najmniej odpo- – Dostał srebrną kulkę, więc to kwestia czasu, zawiednim miejscu i momencie. A nocy obawiał się nim go dopadniemy – zawyrokował „Tur”.
najbardziej i tego, co mogła ze sobą przynieść.
– Nie ma chwili do stracenia, ruszamy dalej. – „SamW końcu odnaleźli wyraźne ślady, a do tego ten, kto bor” rozumiał, że czas działa na ich niekorzyść.
je zostawił, był ranny, bo broczył krwią, zostawiając dodatkowe wskazówki. Trop wiódł wprost do
****
stojącej samotnie pod lasem stajni. Wydawała się
opuszczona, ale ostrożność wymagała dokładnego Eliksir zaczął tracić moc. Rana może nie była głębosprawdzenia i eliminacji ewenka, ale paliła nieznośnie
tualnych zagrożeń.
i wyraźnie utrudniała
poruszanie. Oleg przyOddziałek rozłożył się w szestanął i obejrzał nogę.
reg i tyralierą ruszył w kierunku
Zwykłe draśnięcie, ale
drewnianego budynku,
łydka spuchła i przybrała
a następnie zatoczył wofioletową barwę. “Niedobrze”
kół niego krąg. Ich uwagę
– zatrwożył się gieroj. “Skąd
przykuł odgłos pękająte Lachy wiedziały? Trzeba do
cych desek. Wiedziony
baby szybko, ona zaradzi”. – Z
instynktem
„Sambor”
trudem ruszył dalej, szukając
skupił się na obserwaoparcia w mijanych pniach
cji dachu, na którym po
chwili pojawiła się przy****.
pominająca człowieka postać. Bez
Oddział wszedł między
namysłu puścił krótką serię. Stwór
łyse drzewa. Na śniegu
pisnął i przewrócił się, o mało co
wyraźnie odznaczały się
nie spadając z oblodzonej strzechy.
ślady krwi prowadząc
Podniósł się jednak, nie wykazując żadnych
łowców ku ofierze jak po
oznak trafienia i jednym długim susem przesznurku.
skoczył na przeciwległy skraj budynku.
– Słaby jest, zmęczony. Cza– Srebro ładuj! Ogień pojedynczy! Oszczędzać
sem przystaje złapać oddech. – „Sambor”
amunicję! – zakomenderował plutonowy. W tym
musnął palcami chropowatą korę, na której
czasie bestia zeskoczyła z dachu i pognała w kiepozostały strzępki zakrwawionego materiału.
runku lasu. Żegnały ją odgłosy pojedynczych wystrzałów. „Sambor” przymierzył w oddalający się – Instynkt go prowadzi. Ucieka do legowiska. Trzepunkt, wstrzymał oddech i wypalił. Istota zawyła ba uważać, bo jest tam pewnie cała
przeciągle i runęła w sypki śnieg.
wataha – zauważył „Tur”.
– Ubezpieczać mnie! Idę sprawdzić! – zawołał dowódca.
– I dobrze – dodał „Słowik”. – Przynajmniej załatwimy sprawę za jednym zamachem.
„Sambor” ostrożnie zbliżał się do miejsca, w którym upadł wilkołak. W momencie, w którym prze- – Patrzcie! Dym! – zawołał „Wilga”.
ładowywał karabin, stworzenie zerwało się nagle i
jednym skokiem dotarło do linii drzew, za którymi Skradali się cicho w stronę polanki, na której stała
zniknęło, wyraźnie kuśtykając.
ni to ziemianka, ni to chałupa. Z krzywego, murowanego komina wydobywał się obłok smolistego w
– Prawie go mieliśmy – powiedział wyraźnie za- barwie i konsystencji dymu, który drażnił nozdrza i
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powodował łzawienie oczu. Wokół obejścia krzątała się stara kobieta, rąbiąca drewno na opał.
– Wiedźma, jak nic – wyszeptał struchlały „Słowik”.
– Tu musi być ich leże – stwierdził „Tur”.

– Lachy przeklęte! Na nic to, już i tak przegraliście!
Całe wasze plemię zniknie niebawem z Wołynia!
– Won do piekła, kurwo wściekła! – wydeklamował
siarczyście „Sambor” i chlusnął w nią wodą święconą, o którą przezornie poprosił kapelana.

– Ściemnia się. Trzeba działać. Ładować srebrne Czarownica odskoczyła jak oparzona, a ze zmopociski i przygotować granaty – zarządził „Sam- czonych miejsc na jej ciele zaczęły wydobywać się
bor”.
czarne smużki dymu. Po chwili cała jej sylwetka
spowita była czarnym oparem, który po chwili rozGdy starucha zniknęła we wnętrzu lepianki, „Sam- wiał wiatr. Cała czwórka przeżegnała się zlękniona.
bor” z „Wilgą” zakradli się pod okna. Kolbami ka- Sekutnica zniknęła.
rabinów stłukli brudne szyby i wrzucili do środka
po granacie. Hukowi eksplozji towarzyszyły po- – Tośmy bój stoczyli. – „Słowik” próbował pozbietworne ryki. Podmuch wyrwał drzwi wejściowe z rać myśli.
zawiasów. Z pustego otworu wybiegły dwie płonące postacie. Ich pełne bólu wycie spłoszyło ostatnie – Mam nadzieję, że przynajmniej zapobiegliśmy
w okolicy ptaki. Ręka jednego z likantropów koń- kolejnym rzeziom. – Z nadzieją w głosie powieczyła się na łokciu. Natychmiast zostali skoszeni działa „Sarna”.
serią ze zdobycznych niemieckich karabinków automatycznych MP43. Srebrne naboje przeszywały – Wątpię – „Sambor” sprowadził ją na ziemię. –
ich ciała, jakby te były z masła.
Może i był to najbardziej krwiożerczy rój UPA,
ale nie jedyny. Pora wracać. Trzeba złożyć raport.
Przez wybite okna wyskoczyły dwa olbrzymie wil- – Podniósł się z trudem, korzystając z pomocnej
kołaki. Gruba szczeciniasta sierść jeżyła im się na dłoni „Tura”.
karkach, a oczy płonęły piekielną czerwienią. Warcząc i szczerząc wielkie kły, węszyły, szukając ofiar. – A co napiszesz? – zapytał „Wilga”. Sam widoczZanim zorientowały się, że za plecami mają polskich nie jeszcze nie mógł uwierzyć w to, z czym przypartyzantów, jeden z nich został wręcz rozstrzelany szło im się zmierzyć.
przez „Wilgę”, który wpakował w niego cały magazynek. „Sambor” również wystrzelił, ale chybił – Prawdę – odparł plutonowy.
celu. Przy próbie przeładowania broni samopowtarzalny karabinek zaciął się. Plutonowy szarpał za – A czy ktoś nam uwierzy? Prędzej wezmą nas za
zamek, ale jego wysiłki okazały się nieskuteczne. wariatów.
Wilkołak runął na niego z całym impetem. Żołnierz
wystawił przed siebie lufę, na końcu której umieścił – Wojna jest pożywką dla zła, które przybiera najwcześniej bagnet. Potwór nadział się na niego i to różniejsze formy. To, z czym się dzisiaj zmierzylispowolniło go, ale nie zatrzymało. W dalszym cią- śmy, jest tylko jedną z wielu jego wariacji. Jestem
gu próbował dosięgnąć ofiarę swoimi uzbrojonymi pewien, że jeszcze nie raz będziemy musieli stawić
w ostre, zakrzywione szpony łapskami.
czoła jego najgorszym odmianom.
Będącemu w poważnych tarapatach dowódcy przyszedł w sukurs „Tur”. Podbiegł do potwora i z najbliższej odległości wpakował mu wprost w czerep
ostatnią srebrną kulę. Łeb bestii eksplodował jak
dojrzały arbuz. Z płonącej chaty wynurzyła się w
tym czasie osmolona gospodyni, wodząc wokół
półprzytomnym wzrokiem. Spostrzegłszy Polaków
zasyczała:

****
Pożar trawił chatę. Trupy ustrzelonych stworów
wrzucono w ogień. „Wilga” przysiągłby, że wśród
trzasków pękającego drewna usłyszał złowieszcze,
nieludzkie odgłosy. Cofnął się momentalnie kilka
kroków, bo skóra na twarzy zaczęła piec od bijącego od stosu żaru. Jęki po chwili ucichły.
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Michał Szczyrba

Poezja
Sól ziemi
Wy, którzy
nie zginacie karku
powstajecie z kolan
codziennie od nowa
Wy, którzy
wątpicie
chorzy na przyzwoitość
Świadkowie z prawdy
Wy, którzy wierzycie
Ludzie z drewna ciosani
nadzieją
Wy, którzy
nie cofacie się
przed wolnością
ludzie odwagi
rozwiniętej w kwiat
Wy, którzy płoniecie
wewnętrzym żarem idei
Milczące wulkany przeznaczenia
Wy, którzy oddychacie
niezmierzoną jasnością
Nieskalani wprost z niepamięci
Wy, naznaczeni
Wy, sól tej ziemi
05.II.2017

Teatr dnia
Teatr życia
gra kolejną sztukę
Codzienność jak zwykle
obsadzona w głównych rolach
Te same spojrzenia
pełne melancholii
Te same ściany
bezbarwnie brzydkie
Drzwi sprawdzające obecność
Myśli zapętlone
Posiwiali aktorzy
w zakurzonych tanich kreacjach
Te same twarze
wciąż zwrócone ku niebu
błagalnie
o deszcz nadziei
Opór jest bezcelowy
Czarna kawa,
gorzka herbata
Kromka w czystych dłoniach
Czas grać...
27.VI.2015
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Samotne wilki

Szumiące dęby

Wieczni wędrowcy
wytrawni łowcy
Towarzysze księżyca
Strażnicy granicy
pomiędzy dobrem a złem
Mieszka w nich
wieczność lasów

Wbrew wiatrom sprzyjającym
zostaję w tyle
wrośnięty w ziemię
nieprzesadzalnie
jak te dęby za starym cmentarzem
Jakbym trwał tu od zawsze

Powstali z sierści
szarych legend
Przeklęci przez świat
Zapomniani przez Boga
Niewidzialny świat
poza obrazem
i znaczeniem
Nieczytelny dla innych
Niezrozumiały dla większości
Samotne wilki
sól w oku wrogów
Krew barwi ich płaszcze
Zdrada i trucizna
czają się w każdym cieniu
Budzą idee
śpiące w kamieniu
Które miały podpalić świat
Odbicie lśniących kłów
ścigane w lustrze rzeki
Ślady dawnych armii
i mitologii
Nawet jeśli czas
zniszczy wszystko
Odejdą z niczym
w sercach będzie czysto
12.II.2017

Wbrew prądom otwartości
fałszywych proroków
dzikich strumyków
czerpię siły
z prawdziwego źródła starych prawd
Jak pożółkłe liście
życiodajną wilgoć
w burzę letnim wieczorem
Wbrew dniom przychodzą noce
pochłaniacze barw
malowanych dziennie od początku
Postępowośc depcze stare księgi
tańczy na grobach
Bezradne śmiechy
architektów niesmiertelności
Zamykam okna
by oddychać czystym powietrzem
Wbrew porywistym wiatrom
płomień nie gaśnie
nieprzerwanie
jak te światła
na starym cmentarzu
w cieniu dębowej alei
Tam gdzie nie króluje zmierzch
7.VIII.2016
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Góra przeznaczenia
Nie ma we mnie szatana
Nie ma we mnie anioła
Plątają się sprzeczności
jestem boskim banitą
nieregularną regułą
niepoprawnym romantykiem
We wspinaczce
na swoją górę przeznaczenia
po ogień i po lód
Nie ma we mnie dobra
Nie ma we mnie zła
W cyrku życia
otacz mnie wielu
nieśmiesznych klownów
Wiele dusz jak piłeczki
w rękach żonglera
Nie czuję bólu
Nie odczuwam ekstazy
Walczą we mnie żywioły
Nie jestem nieświadomą małpą
na sznurku poprawności
Jestem w drodze na górę
przeznaczenia
Szukam szatana
Szukam anioła
17.VIII.2016
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