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Idealizm i realizm 
  Jakże często słyszymy zdanie, że 
idealizm jest przeciwstawny reali-
zmowi. A nie musi wcale tak być ! We-
dług mnie są to dwie strony tej samej 
monety, szlachetnej monety. Pokuszę 
się nawet o bardziej wyraziste posta-
wienie sprawy - idealizm nie istnieje 
bez realizmu a realizm bez idealizmu. 
Bo czym więcej niż tylko słomianym 
zapałem są wszystkie patriotyczne 
zrywy ludzi, którzy raz do roku bio-
rą udział w marszu organizowanym 
11 listopada bez długofalowej strate-
gii działania ? A czym więcej niż tyl-
ko zapisanymi kartkami są misterne 
plany pracy dla dobra narodu bez ide-
alistycznego zacięcia ? 
    
    Szanowny czytelniku w tekście Pe-
trusa Scivotusa przeczytasz o sen-
sowności zawierania kompromisów 
oraz o tym czy warto się wpisywać 
w aktualne życie polityczne. Bardzo 
cenne będą również dla Ciebie kry-
tyczne uwagi wystosowane do ludzi 
których ‘realizm’ polityczny zatrzy-
mał się na Myślach Nowoczesnego 
Polaka Romana Dmowskiego. 
Massimo Gintrovsky zapewni Cię 
z kolei o tym że samo odmienia-
nie przymiotnika narodowy przez 
wszystkie przypadki, liczby i rodzaje 
gramatyczne nie uczyni Cię wcale ra-
dykałem. 
W dwóch tekstach Jana Kowalskiego 
przeczytasz o tym czy antysystemo-
wa nadzieja jak określa on Konfede-

racje już zgasła. Jan zaproponował 
nakreślił również perspektywy roz-
woju nacjonalistycznego ruchu spo-
łecznego, ciekaw jestem czy zgodzisz 
się z jego wizją ?
Na dalszych stronach naszego pisma 
zapoznasz się wywiadem przeprowa-
dzonym z Adrianem Kaczmarkiewi-
czem – kierownikiem głównym ONR. 
Przeczytasz w nim o tym, że Covid 
wcale nie jest najistotniejszym pro-
blemem przed którym stoi nasz ruch 
a w ostatecznym rozrachunku to lu-
dzie są najlepszą inwestycją.
W kolejnym tekście Dawid Kaczmarek 
zmierzy się z zadaniem wypracowa-
nia przyszłości ruchu nacjonalistycz-
nego w świecie post-covidowym - 
obyśmy takowego czasu doczekali. 
W numerze piątym naszego pisma 
gościmy dwóch autorów z zagranicy. 
Władimir Basmanow wypowie się na 
temat ruchu narodowym w antyna-
rodowym państwie policyjnym, na-
tomiast Giancarlo Ferrara wypowie 
się w kwestii miejsca państwa i naro-
du w erze galopującej globalizacji. 
Na koniec Norbert Wasik w encyklo-
pedycznym skrócie podsumuję to kim 
jesteśmy i o co walczymy.
Przyjemnej lektury !

  W tym nowym roku 2021 życzę 
wszystkim czytelnikom aby wasz 
idealizm w realizmie się doskonalił !

Redaktor Naczelny
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Wśród współczesnych 
narodowców od dawna 
słychać o takiej antynomii. 

Jedni trwają na pozycjach, które 
uważają za  idealistyczne: nie idą 
na żadne kompromisy, nie bawią 
się w politykę, trwają na - jak 
im się wydaje - pryncypialnych 
stanowiskach. Drudzy wybierają 
tzw. realizm, próbując wpisywać się 
w życie polityczne kraju i wywierać 
na niego wpływ, a przynajmniej tak 
sądzą. Jedni i drudzy bywają narażeni 
na niebezpieczeństwa: pierwsi 
poszukując najczystszych idei brną 
w różne ciekawe i mniej ciekawe 

klimaty myślowe, tracą jednak 
główną perspektywę, zakładającą, 
że najważniejszy musi być interes 
narodowy albo mniej narodowo pojęte 
„dobro wspólne”. Trudno jest mi nie 
urazić kogokolwiek już na początku 
tekstu, więc zacytuje jedynie zdanie 
mojego nieżyjącego już przyjaciela, 
który w sytuacjach obserwacji sporu 
dwóch stron, w którym nie zamierzał 
zajmować stanowiska, odpowiadał: 
„obaj macie rację, ale ja się z wami 
nie zgadzam”. Nie chcę tu wchodzić 
w meandry myśli jednych i polityki 
drugich - powiem krótko: jest to spór 
całkowicie drugorzędny. Ważniejsze 

Idealizm czy realizm 
-kwestia drugorzędnaPetrus Scivotus

idea

jest ustalenie pryncypiów, z czym we 
współczesnych realiach mamy chyba 
większy problem

 
Postawa etyczna wobec świata
Czy narodowiec albo ktoś mieniący 
się być post-narodowcem, czyli 
kimś takim, kto uważa, że myśl 
narodowa była fragmentem historii - 
zamkniętym, ale na tyle ciekawym, że 
warto do niego się odwoływać od czasu 
do czasu - winien być zwolennikiem 
kapitalizmu czy socjalizmu,  
faszyzmu czy dystrybucjonizmu, 
a może powinien korzystać z 
dorobku myślowego narodowego 
bolszewizmu? Czy ktoś taki może 
być monarchistą, czy też powinien 
raczej twardo stać na stanowisku 
liberalnej demokracji, czy obecny 
sposób wyłaniania elit powinien go 
satysfakcjonować, czy też uważa, 
że powinien on się radykalnie 
zmienić. Mogę takie pytania stawiać 
dalej. Ciekawe na przykład, czy 
słuszniejszym jest być zwolennikiem 
nieograniczonego świata globalnego, 
czy nie. Zaznaczam, że, co prawda, 
wybór opcji pierwszej dla mnie 
osobiście i pewnie dla większości 
ewentualnych czytelników tego 
tekstu wydawać się może całkowicie 
absurdalny, ale bądźmy uczciwi - na 
potrzeby dyskusji każdą tezę można 
postawić. I oto właśnie mi chodzi.

Narodowiec, nawet radykalny może 
być zwolennikiem każdego ustroju. 
Może dlatego niektórym idea 
narodowa wydaje się przestarzała, 
że inni sztywno trzymają się jej 
odpowiedzi na wyzwania czasu z 
okresu odzyskiwania niepodległości, 
a następnie z dwudziestolecia 
międzywojennego, bezmyślnie 
powtarzając złote myśli ówczesnych 
wielkich twórców tej drogi 
myślowej. Często prowadzi to do 
iście talmudycznych pojedynków na 
cytaty, w których może wygrać np. 
Roman Dmowski z lat trzydziestych 
ubiegłego wieku z Romanem 
Dmowskim ze stulecia XIX - albo 
na odwrót. Poza tym, biorąc pod 
uwagę myśl narodową, mamy tak 
wielkie spectrum możliwych wojen 
cytatowych, że życia nam wszystkim 
- w końcu nie jest nas tak wielu - nie 
starczyłoby na pojedynkowanie się 
realizowane w ten sposób. Osobiście, 
mogę takie bitwy toczyć sam ze 
sobą, oczywiście posługując się 
myślą Rybarskiego, Dmowskiego, 
Popławskiego, Balickiego, Mosdorfa 
czy Doboszyńskiego i wielu innych, 
dopasowując je do dogodnych mi 
akurat okoliczności. Nie ma to 
sensu, wszystkich tych ludzi trzeba 
przypominać, pamiętając, że zostawili 
nam oni dużo cennych rzeczy 
wszakże nie po to, byśmy je trzymali 
w swoich antykwariatach, lecz je 
twórczo rozwijali, a niektóre z ich 

idea
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intuicji porzucili, jeżeli okazałyby się 
kompletnie nieprzydatne w konkretnej 
naszej rzeczywistości. Idea narodowa 
to przede wszystkim metodologia 
rozwijana w czasie, mająca na celu 
tworzenie rzeczywistości służącej 
realizacji interesu narodowego. 

Czy ów interes mogę realizować 
jako monarchista? Moim zdaniem 
- tak, pod warunkiem, że uznam 
suwerenność narodu, to nie 
byłoby wcale takie niemożliwe. 
Średniowieczne monarchie, jeśli 
się im bliżej przyjrzeć, bywały 
despocjami, ale zawsze miały silną 
warstwę demokracji: to tam zrodził 
się zalążek czegoś, co dało później 
postać idei ustroju korporacyjnego. 
Nie będę się nad tym rozwodził, ale 
w takich monarchiach było miejsce 
na demokrację, szczególnie tę 
lokalną, ale i na realizację czegoś, 
co mogłoby być uważane za interes 
narodowy, była tam geopolityka, 
prawo i filozofia. Oczywiście bywały 
i wynaturzenia, tak samo jak dziś. Z 
Polską jako monarchią jest jednak 
problem. Korona i Litwa jako twór 
polityczny nie były monarchiami już 
w XVII wieku, a wcześniej demokracja 
szlachecka usuwała ideę monarchii 
najdalej, jak się dało, w cień. W czasach 
rozbiorowych monarchie, używając 
dzisiejszego języka lewackiej 
poprawności politycznej, były 
narzędziami represji tak narodowej, 
jak i stanowej. Stąd Polak patriota miał 

problem z byciem monarchistą, choć i 
tacy bywali. Dziś kultywowanie takiej 
idei dla samej idei jest albo rodzajem 
zabawy w rekonstrukcję historyczną, 
do czego osobiście nic nie mam, lub 
tylko ślepą ścieżką, służącą mieszaniu 
w głowach. Nieraz, kiedy śledzę strony 
i fora monarchistów, to zastanawiam 
się nad tym, ile ci ludzie marnują czasu 
na czcze spory, kto jest, czy powinien 
być władcą Polski czy też innego kraju 
europejskiego albo i niekoniecznie 
tego leżącego na starym kontynencie. 
Z drugiej strony, dość obłudnie 
stwierdzę, że gdyby ludzie ci doszli do 
porozumienia, przekonali Polaków 
i ustanowili w Polsce królestwo, to 
jako narodowiec nie sprzeciwiłbym 
się im, skoro bowiem dopuszczam 
fakt, że społeczeństwo może sobie 
wybrać formę władzy, to muszę 
być konsekwentny. Chociaż z kilku 
mimo wszystko dość zasadniczych 
powodów, które może opiszę 
kiedy indziej, byłoby mi to trudno 
zaakceptować.

Kluczowe jest tu słowo „dopuszczam”. 
Narodowiec - obojętnie czy ten tzw. 
stary, liberalny i demokratyczny, 
czy późniejszy, radykalny - ciągle za 
podstawę swego przekonania winien 
mieć interes narodowy, a wszelkie 
formy państwa, dominującej w 
nim kultury i źródeł prawa, które 
społeczeństwo wykolejają oddalając 
ten cel, muszą budzić sprzeciw. 

idea

W ten sposób, w moim odczuciu, 
możemy rozsupływać zagadnienie 
po zagadnieniu. Konsekwentny 
n a r o d o w i e c – n a c j o n a l i s t a –
solidarysta powinien jednak unikać 
ideologicznego czy też politycznego 
zaszufladkowania i w miarę 
beznamiętnie analizować coś, co nauka 
Kościoła nazywa znakami czasu. Nie 
wolno nam „teologizować” żadnego 
ustroju politycznego, ekonomicznego 
czy poglądu geopolitycznego. 
Powinniśmy ustanowić aksjomaty 
obowiązujące akurat w danym 
momencie dziejowym. To pozwoli 
nam ów pozorny spór między 
idealistami a realistami pozostawić 
na boku. Jedni i drudzy powinni 
pracować w ramach jednego think-
tanku, którym pozostawać powinna 
myśl narodowa.

 
Pryncypia
Żeby przejść do konkretów, chociaż  
nie nazbyt szczegółowo, użyję 
materiału najprostszego, najbardziej 
ogólnego, zaczerpniętego z jak 
najbardziej pierwotnego wzorca. 
W roku 1903 ukazała się jedna z 
„kanonicznych” dla narodowego 
poglądu na Polskę książek - „Myśli 
nowoczesnego Polaka” autorstwa 
Romana Dmowskiego. Nie będę 
zajmował się nią tu szczegółowo, 
zostawiając sobie i tę rzecz na 
inną okazję. Chciałby pozostać na 

etapie samego wstępu do pracy ze 
słynnym stwierdzeniem „jestem 
Polakiem”, która to konstatacja z 
jednej strony oczywista, z drugiej 
jednak sytuująca całą myśl narodową 
chyba na zawsze. Dmowski, tak jak 
jego współpracownicy będący w 
tej sprawie spadkobiercami myśli 
niepodległościowej całego wieku XIX, 
składa akt wiary. Bycie Polakiem, życie 
życiem zbiorowości polskiej stanowi 
fundament myślenia narodowego. 
Narodowców różniły od innych 
nurtów politycznych różne rzeczy. 
Nie odpowiadała im konserwatywna 
wizja ładu społecznego, nie godzili się 
ani na rusofilizm ani germanofilię, nie 
chcieli służyć żadnemu z jaśnie panów, 
panujących wtedy nad Polakami, 
strategia Dmowskiego zakładała 
co najwyżej wykorzystanie ich dla 
polskich celów. Nigdy tego wprost 
nie wyłożył, choć uważni czytelnicy 
książki „Niemcy, Rosja i kwestia 
polska” mogli się zorientować, że 
autor chce, po pierwsze, odwrócić 
dotychczasowe sojusze polityczne, 
a właściwie zamienić Rosję uważaną 
dotąd za głównego wroga Polski na 
Prusy. Jego celem stało się napuścić 
na siebie zaborców, a że strategia 
taka wpisywała się w pewne globalne 
układy sił, to tym lepiej. Gdybyśmy 
jednak znaleźli się teraz w roku 1903 i 
nie wiedzieli o tym, co wydarzy się za 
nieco ponad 10 lat, część z nas uznałaby 
Dmowskiego za jakiegoś dziwacznego 

idea
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idealistę, romantyka, a do tego chyba 
wariata. Część, nie przeczytawszy 
z uwagą „Myśli nowoczesnego 
Polaka” i nie rozumiejąc, tego co 
się w tamtych zawiłych relacjach 
międzynarodowych dzieje, 
odsunęłaby się od obozu, który 
tak dziwne cele sobie stawia. Tak 
też część narodowców zrobiła. 
Dmowski jednak, nie abstrahując 
od bycia Polakiem, swą strategię 
konsekwentnie realizował w imię 
interesu narodowego. Narodowiec 
bowiem, stawiający sobie dobro 
polskości jak zbiorowości, nie 
dystansuje się od niej w żadnym razie, 
a dla realizacji wytkniętych celów 
gotów jest zawierać każde sojusze, 
jakkolwiek byłyby one „estetycznie” 
nieprzyjemne. W tych sprawach 
nie wolno być doktrynerem. Naród 
polski, według Dmowskiego z 1903 
roku, jest całością historyczną. 
Polityk ten nie filozofuje na kartach 
książki jakoś nadmiernie, ale sprawę 
stawia jasno - jesteśmy dziedzicami 
1000 lat ciągłości narodu i z tego 
faktu wynikają konkretne obowiązki. 
Dziedzictwa nie można zlikwidować, 
zamknąć, zakończyć.

Jest to ważne również i dziś, kiedy 
Polskę różne siły chcą wcisnąć w różne 
układy międzynarodowe. Tkwimy 
w strukturach Unii Europejskiej, z 
czego wynika coraz mniej korzyści, 
ale zwolennicy tego rozwiązania 

próbują odwrócić narrację w tej 
kwestii nie wyliczając ich, lecz 
uważając naszą przynależność do 
tej struktury jako nienaruszalny 
aksjomat naszego narodowego 
bytu. Żeby nie było jednostronnie 
– podobne, zadziorne kwestie 
trzeba stawiać w wypadku polityki 
proamerykańskiej i prożydowskiej czy 
w kwestii budowania międzymorza 
pod patronatem wielkiego brata 
zza oceanu. Obecna polityka polska 
trochę przypomina mi tą jaką mogę 
przeczytać w Księgach Machabejskich 
o żydach, którzy walcząc z grekami 
szukali sojuszu z Rzymem, efekt 
długotrwały nie był jednak taki jakiego 
by oczekiwali. Nie wiem czy jest to 
dobra analogia, ale …taka mi do głowy 
przyszła, nie zaszkodzi przytoczyć. W 
każdym razie wszystkie rozwiązania 
polityczne muszą być brane pod 
uwagę: Rosja, Chiny, Turcja, Iran czy 
także Stany. Najlepsza chyba jednak 
byłaby polityka wielowektorowa, nie 
wiem tylko, czy Polska jest jeszcze 
krajem na tyle wolnym, by sobie na 
taką pozwolić. Myślenie narodowe 
sprzeciwia się politycznym modom 
i ideologiom także w tej kwestii. To 
nie jest problem ani idealizmu, ani 
realizmu, tylko zasad, na których się 
buduje, a które trzeba jasno określić. 

Na pewno sprawa jest trudna. 
Nie jestem Dmowskim, ale czy 
zwalnia mnie to z bieżącej analizy? 
W ogóle nie. Geopolityka i strategia 

idea

międzynarodowa to rzeczy kluczowe 
dla przetrwania państwa w przestrzeni. 
Myślmy, to może coś wymyślimy. 
Ale przy okazji tego myślenia 
pozwolę sobie zacytować innego 
klasyka z drugiej strony barykady: 
„Żadnych sentymentów, panowie!”. 

 
Moralność
W rzeczonym wstępie do „Myśli” 
Dmowski zauważa ciekawą rzecz - 
mianowicie uznaje fakt, że Polacy 
w swej historii bardzo dużo brali od 

innych ludów, a mało za to dobro 
odpłacili. Uwagi Dmowskiego w 
tym miejscu zdają się iść w poprzek 
oczekiwaniom tych, którzy chcą 
z niego zrobić jedynie zimnego 
drania, nacjonalistę i jeszcze, 
gdyby się dało, rasistę. Jednak 
obowiązki wobec innych narodów 
są spostrzeżeniem ciekawym, jakby 
czysto idealistycznym. Polska nie 
jest samotną wyspą, jej kultura 
rozwija się wytwarzając wzorce 
własne, ale i korzysta z tych, które 
wypracowali inni. Dziś myśl nasza 

idea
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patrzy na to szeroko, w środowisku 
narodowym do głosu doszła teoria 
wielości cywilizacji opracowana w 
dwudziestoleciu międzywojennym 
przez Feliksa Konecznego, który 
ludy zachodnioeuropejskie, w tym 
Polaków, umieścił w cywilizacji 
łacińskiej, a Niemców w bizantyjskiej. 
Nawet w swej publicystyce uczony 
zauważał, że jesteśmy bardziej 
łacińscy niż reszta Europy, a 
nasze starodawne odwołania do 
rzymskości mają swoje inklinacje 
także i dziś. Takie spojrzenie, które 
siłą rzeczy lokuje nas także w ramach 
pewnego rzędu pojęć zasadniczych, 
poniekąd ogranicza nasze pole 
manewru. Ciężko nam rozstać się 
z europejskim rozumieniem wielu 
rzeczy, zresztą takie rozstanie nie 
jest nam potrzebne, w końcu jest to 
jedna z moralnych podwalin naszej 
polskości. Budowaliśmy ją w oparciu 
o dorobek innych, teraz musimy tym 
innym pomóc. Pytanie - jak to zrobić? 
Jan Paweł II w przededniu wstąpienia 
Polski do Unii Europejskiej myślał, że 
zrobimy to będąc w niej, przesycając 
jej społeczeństwa i instytucje naszym 
duchem, jak na razie okazało się, 
że takie spojrzenie jest idealizmem. 
Na pewno naszą drogą powinno być 
bezwzględne wzmacnianie naszych 
sił wewnętrznych, tworzenie kultury 
i odbudowa pojęć narodowych i 
łacińskich na naszym gruncie. Polityka 
w cywilizacji łacińskiej wyrasta z siły 

społecznej. W innych cywilizacjach 
bywa różnie. Unia Europejska nie 
wydaje się już siłą łacińską, Stany 
Zjednoczone tym bardziej nie, zresztą 
są one coraz bardziej globalnym 
koncernem, a coraz mniej państwem. 

Niestety, nie potrafię wskazać żadnego 
liczącego się kraju, w przypadku 
którego moglibyśmy mówić o dominacji 
łacinizmu. To wróży źle na przyszłość 
przede wszystkim dlatego, że dopóki 
nikt nie obali twierdzenia Konecznego, 
że nie można być cywilizowanym 
na więcej niż jeden sposób, 
władzę na świecie zdobywają siły 
antypersonalistyczne. Są to albo stare 
cywilizacje azjatyckie albo lewicowe 
odpryski bizantynizmu. Naszym 
obowiązkiem moralnym wobec świata, 
jest powstrzymać upadek naszej 
cywilizacji poprzez budowę wielkiej 
Polski, gromadzącej każdy rodzaj 
zasobów - od tych gospodarczych po 
te moralnie najważniejsze i twórcze. 
Powie ktoś, że w takim stawianiu spraw 
przemawia przeze mnie idealizm, że 
trzeba być realistą - Zachód umarł i się 
nie podniesie. Tym bardziej jeżelibyśmy 
jakimś sposobem wzmocnili nasze 
narodowe siły, skorzystali z tego, co z 
Europy jeszcze zostało, zbudowali ład 
oparty na aksjologii zapisanej przez 
Dmowskiego we wspomnianym przez 
mnie wstępie, to mamy szansę w imię 
naszej moralności oddać to, co żeśmy 
wzięli.

idea

Jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą 
Dmowski zauważał w roku 1903, ale 
kwestię rozwinął później - Kościół 
katolicki. Skoro jesteśmy Polakami, 
to nie możemy też abstrahować 
od tego, co jest podstawą naszej 
politycznej i obywatelskiej religii – 
katolicyzmu. Oczywiście od tamtych 
czasów zmieniło się wszystko, świat 
zeświecczał, religia przestała mieć 
znaczenie. Przede wszystkim, skoro 
katolicyzm jest częścią nas jako 
zbiorowości, to to, co dzieje się na 
świecie w tym względzie, nie powinno 
nas jakoś przejmować. Pomijam tu 
kwestię, którą postawił kilkadziesiąt 
lat po „Myślach” Mosdorf w swoim 
manifeście, wykazując się intuicją 
mówiącą, że wyznajemy katolicyzm, 
bo jest to religia prawdziwa. Dmowski 
przez większość życia, trzeba to 
powiedzieć jasno, wrogiem religii nie 
był i uważał ją za kluczowy składnik 
polskości, ale chyba trudno jest mówić 
o jego głębokiej religijności, zmiany 
w nim samym dokonywały się nieco 
później, umarł jako prawowierny 
katolik, a taka łaska nie każdemu 
politykowi jego czasów - biologizmu, 
rasizmu i prymatu ideologii nad 
religią - było dane.

Dziś niewiele się w tym względzie 
zmieniło. Europa dalej buduje sobie 
swoje dziwaczne ideologie, nawet 

jeśli są one próbami obrony przed 
upadkiem, to paradygmat świeckości 
skazuje je na klęskę u samych 
początków. My tego błędu popełnić 
nie możemy, bo skończymy naszą 
historię.

Bez ksenofobii i kompleksów
Dmowski jasno stawiał sprawę w 
roku 1903. Dziś pewnie byłaby ona 
wyrażona przez niego jeszcze bardziej 
stanowczo. Polityka narodowa 
nie może opierać się o jakieś mity 
mówiące, że naród jest lepszy, czy też w 
jakieś hierarchii stoi wyżej od innych, 
tym bardziej, że z tego coś miałoby 
wynikać. Jego tezy były dość prorocze, 
już za jego życia pojawiły się w Europie 
doktryny, które tak sprawę stawiały. 
U pana Romana kwestia była prosta 
- naród jest nasz i tak jak w swoim 
życiu musimy się poprawiać, stawiać 
się lepszymi, tak również w ramach 
patriotyzmu musimy pracować dla 
narodu, by był bardziej wartościowy, 
byśmy go lepszym zostawili niżeśmy 
zastali. Autor nie kombinuje. Pisze 
to, co uważa za słuszne. Z drugiej 
strony, jasno pisze również w kwestii 
narodowych kompleksów: co prawda 
powinniśmy się wstydzić tego, co 
w naszej przeszłości wstydliwego 
było, ale poza tym nie wolno nam nie 
tyle pokazywać, co mieć kompleksu 

idea
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niższości. Nie możemy prowadzić 
polityki brzydkiej starej panny bez 
posagu na wydaniu. Znowu coś, co 
możemy określić postawą zimną, ale 
w całym tym kompleksie poglądów 
wygląda ona normalnie. Bo musimy 
być normalni, kroczyć swoją drogą, 
na obcych się nie oglądać.

Prowadząc politykę narodową 
można zejść na manowce, jeżeli nie 
ma się przed oczami faktów i celów 
podstawowych. Przy czym za owo 
prowadzenie uważam wszystko: 
działalność społeczną, oświatową, 
kulturalną, i polityczną - jednym 
słowem, jak najczynniejsze życie 
życiem narodu, pamiętając o 
pokoleniach, które przeszły przez tę 
ziemię, jak i, a może przede wszystkim 
tych, które kiedyś po nas przyjdą. Tak 
jak tego chciał stary Dmowski i cały 
szereg jemu podobnych.

Na koniec co do rzeczonej kwestii 
sporu między idealizmem a realizmem 
powiem, że jeśli nie będzie ideału, to 
czym miałaby być realna polityka. A 
co do „Myśli nowoczesnego Polaka” - 
zachęcam do uważnego przeczytania 
nie tylko wstępu klasyka, o ile rzecz 
nie będzie traktowana jak jedynie 
święta, niepodważalna księga, czego 
ten akurat autor by sobie nie życzył.

idea idea
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„Rewolucyjny, radykalny, szturmo-
wy nacjonalizm! Tak, oto on jest na-
szą jedyną drogą!” - miał grzmieć 
głos młodego pokolenia, wydawało-
by się, nacjonalistów. Tak, wyraże-
nie „wydawałoby się” przed słowem 
„nacjonalistów” zostało umieszczone 
celowo, by budzić negatywne emocje 
wśród akolitów jedynej słusznej drogi 
radykałów. Już na początku wyszło, że 
mam zamiar włożyć kij w mrowisko, 
wzbudzić najniższe instynkty samo-
obrony przed rozumem. Teraz już bę-
dzie tylko gorzej, merytorycznie, więc 
zapraszam do przeprawy przez zde-
finiowanie pewnych problemów i od-
powiedzenie sobie na pytanie kto tak 
naprawdę jest radykalny i czy radyka-
łowie jeszcze w ogóle istnieją.

Należałoby zacząć swój wywód od 
tego, że skoro wywodzimy się z ko-
rzenia narodowego i chcemy dokła-
dać do tego jeszcze epitety nas w nich 
utwierdzające to zdefiniujmy podsta-
wowy problem: czym w ogóle jest na-
cjonalizm według definicji losowego 
wokabularza.
Nacjonalizm jest, jak możemy prze-
czytać w wielu niezależnych od siebie 
źródłach, przekonaniem, że naród jest 
najwyższą wartością i najważniejszą 
formą uspołecznienia. Można spie-

rać się co do precyzyjności wyrażenia 
idei w tak uproszczonym objaśnie-
niu, słusznie spierać się co do podjęcia 
środków i obrania celów w realizo-
waniu ideałów towarzyszących ide-
ologii, dążących do podjęcia działań 
zmierzających do wypełnienia defi-
nicji metodą, ale wydaje mi się, że to 
ugruntowanie jest na tyle klarowne, 
że trudno się z nim merytorycznie 
spierać.
Sprawa ma się jednak nieco inaczej w 
głowach i czynach młodych adeptów 
nacjonalizmu, którzy za najwyższą 
wartość raczej stawiają serię tren-
dów obecnie panujących, którą nadają 
im starsi stażem, niby to mądrzejsi, a 
tym bardziej chaotycznie uzbierani w 
byle jaką glinę. Ci starsi owszem, mają 
kilka otwartych klapek według, któ-
rych starają się rozumować. Częściej 
jednak to ja miewam wątpliwość czy 
oni myślą, niż im się te klapki otwie-
rają gdy przychodzi do pytania: gdzie 
w tym wszystkim interes narodowy, 
ten według którego jest się nacjonali-
stą.

Nie wchodząc w konkretne zagad-
nienia, które rzucają wątpliwość na 
powszechny pogląd o pierwszeń-
stwie interesu narodowego nad inny-
mi we współczesnej myśli narodowej 

Nie bądźmy znowu tacy radykalni
Massimo Gintrovsky
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przejdźmy do kwestii radykalizmu. W 
opinii wielu jest to bezkompromiso-
wość i stanowczość. W polityce z kolei 
chęci poparte czynami zmierzające do 
wprowadzenia zasadniczych zmian w 
życiu społecznym bądź politycznym. 
Radykalizm wieku XX, zwanego wie-
kiem wielkich ideologii, przejawiał się 
w ustanowieniu klarownego systemu 
polityczno-społecznego. Na przykła-
dzie klasycznego faszyzmu niósł on za 
sobą więc szereg zmian w życiu spo-
łecznym: wprowadzenie wychowania 
faszystowskiego, ustrój wodzowski 
oparty na silnym przywództwie, go-
spodarka korporacyjna, czy imperia-
listyczna polityka zagraniczna. Osob-
nym, choć równie sprecyzowanym 
systemem wartości kierowałby się 
katolik, komunista, czy anarchista.

Obecnie wielość informacji powoduje, 
że określanie ludzi konkretną przy-
należnością ideową budzi mój sprze-
ciw. Bardziej odpowiada mi podział 
nowoczesny odpowiadający ćwiartce 
na tzw. kompasie politycznym, czyli 
zbliżeniu do którejś ze skrajności: au-
torytaryzm, libertarianizm oraz pra-
wica lub lewica gospodarcza.
Walka polityczno-ideowa w dobie in-
ternetu i dynamicznego spierania się 
ideologów przestaje opierać się na 
twardym przekonaniu o sztywnym 
systemie politycznym, możemy mó-
wić co najwyżej o czymś takim jak 
manipulacje oknem Overtona zwa-
ne również oknem dyskursu, które 
to okno opisuje koncepcję jak zmie-
nić postrzeganie przez społeczeństwo 
kwestii, które są nieakceptowalne z 
punktu widzenia czasu i przestrzeni 
(danej społeczności). Oknem spekulu-
je się zarówno na jednostce a dopiero 
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na dalszym etapie całym społeczeń-
stwie.

Ktoś może, słusznie skądinąd, w tym 
miejscu wytknąć, że przecież w prze-
szłości też ścierały się różne idee, 
przeciągając okno na swoją stronę. Jest 
jednak zasadnicza różnica w podejściu 
ludzi do problemów własnych poglą-
dów teraz i w wieku poprzednim. Sy-
tuację bowiem dodatkowo komplikuje 
fakt, że mamy do czynienia z silnym 
bodźcowaniem emocjonalnym, który 
powoduje, że ludzie potrafią mieć nie-
rzadko poglądy przyczynowo wza-
jemnie ze sobą sprzeczne. Na opinię 
publiczną wpływa mnogość informa-
cji, a przede wszystkim ich dynami-
ka. Współczesną doktrynę wykuwają 
emocje dużo silniej niż rozsądek, bio-
rą one górę nie tylko nad obiektywną 
prawdą, ale nawet nad własnym sys-
temem wartości (o ile ten w ogóle u 
większości istnieje, bo wydaje mi się, 
że pozostał on tylko u konserwatyw-
nych katolików i twardogłowów).

Należy też wziąć pod uwagę, że wy-
robienie postawy ideowej, poglądów 
niemal nigdy nie wynika z racjonalnej 
argumentacji. Tak! Autor tego arty-
kułu swoje poglądy też posiada przez 
swoje doświadczenia, lęki i obawy, 
przeświadczenia, wpojony system 
wartości i tak dalej. Zwykle czło-

wiek, także autor, zmienia zdanie pod 
wpływem przypadku, splotu okolicz-
ności, zmiany otoczenia społeczne-
go, przeobrażeń jego realiów socjal-
nych, przeżyć czy faktów dokonanych 
w postaci decyzji politycznych. I o 
ile w przeszłości zmiana wewnątrz-
społeczna dokonywała się latami, a 
przynajmniej miesiącami, to obec-
nie taka zmiana może dokonać się w 
kilka tygodni pod wpływem choćby 
przesiadywania na fejsbukowej, czy 
telegramowej grupie. Doskonałym 
przykładem, który często w dysku-
sji wskazuję jest fakt, że w roku 2015 
młodzieżowa moda charakteryzowa-
ła się koszulkami z biało-czerwonymi 
barwami i odniesieniem do Żołnierzy 
Wyklętych, podczas gdy w roku 2020 
dominuje styl tęczowych torebek roz-
dawanych na Marszach Równości. 
W pięć lat dokonano gruntownego 
przekierowania systemu wartości na 
całym polskim społeczeństwie i nie 
uczyniły tego bynajmniej racjonalne 
argumenty.

Społeczeństwo dryfuje w sposób roz-
proszony, postępuje ciągła anarchia. 
Na kilka bodźców lewicowej propa-
gandy odpowiada seria bodźców pra-
wicowej i odwrotnie, ciągnąc linię 
światopoglądową społeczeństwa, w 
tym narodu, w swoją stronę.
Czynniki wpływające na dyskurs po-
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lityczny są nie tylko niezależne od 
nas samych, ale też od tego co lansu-
ją wpływowe media w kraju lub za-
granicą. Dodatkowy bodziec kształ-
tujący system wartości narodu może 
przyjść notabene razem z protestami 
Black Lives Matter w Ameryce, albo 
widzimisię wielkich korporacji czy 
międzynarodowych mediów, które 
zarówno działają na podświadomość, 
jak i kształtują współczesną naukę, 
finansują ekspertów i dziennikarzy, 
będąc jednocześnie lobbystami ide-
ologicznymi.
Konstatując ten wywód, należało-
by stwierdzić, że skończyła się epoka 
„znaczonych ideologii”, finalizując 
epokę klarownych radykalizmów.
Nie oznacza to jednak, że powinni-
śmy wycofywać się z wyznawanych 
idei, zaprzestać walczyć o lepsze jutro 
czy sprowadzić wszystko do ciągania 
okna Overtona w kierunku stabilnej 
przeszłości.
Trzeba jednak pochylić się nad grun-
towną przebudową fundamentu. Po 
pierwsze, na nowo zarysować system 
wartości dla młodych pokoleń nacjo-
nalistów zamiast podążać za moda-
mi wyznaczonymi przez neoliberalną 
lewicę, która nie jest postępowa jak 
chciałaby część tych, których opisa-
łem w artykule. Mam tu konkretnie 
na myśli, że prawa zwierząt nie ist-
nieją, feminizm trzeciej fali i idąca 

za tym wojna płci oraz emancypa-
cja innych grup to element destrukcji 
państw narodowych, a podążający za 
wyznaczonymi przez Nową Lewicę 
trendami nacjonaliści to pożytecz-
ni idioci. Problemów wojny kulturo-
wej nie rozwiążemy ani podążaniem 
dwa kroki za dyskursem lewicowym, 
ani złapaniem przyczółku „nacjona-
lizm białych narodów”. Nikt lepszego 
świata nie zbudował kopiując swoich 
wrogów i nikt nie uczyni świat lep-
szym wdrażając standardy degrengo-
lady do swojego społeczeństwa, opie-
rając je na kruchych fundamentach 
panujących trendów. Zamiast taniego 
naśladownictwa wróćmy do korzeni 
naszego etnosu, odbudujmy wiarę oj-
ców i kulturę, kultywujmy ich pamięć, 
odnówmy etos białego człowieka ze 
wszystkimi jego elementami i dopie-
ro wtedy zacznijmy definiować czego 
tak naprawdę oczekujemy od społe-
czeństwa. Do czegokolwiek jednak nie 
dojdziemy w naszych wywodach pa-
miętajmy, że słowa czy poglądy nie są 
radykalizmem w czasach porywu ta-
niej emocji. Radykalizmem jest i po-
zostanie codzienny czyn, tym jest, był 
i będzie radykalny nacjonalizm, bo 
co to za ideał, który pozostaje jedynie 
zabawą czy marzeniem, choćby i naj-
czystszym?

idea
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Konfederacja 
– „antysyste-
mowa” nadzie-
ja zgasła? Jan Kowalski

Omawiany temat artykułu dotyczy 
ugrupowania będącego koalicją libe-
rałów, ultrakonserwatystów i naro-
dowców. Ten swoisty miszmasz idei 
(ko)liberalnych i „nacjonalistycz-
nych”, a dokładnie to dominacja 
takowej kombinacji ideowej w po-
wszechnym – szerokim pojmowaniu 
„obozu narodowego” stanowi głów-
ny problem dla każdego antysyste-
mowego nacjonalisty, ponieważ z 
nacjonalistycznej perspektywy dobro 
i przetrwanie narodu jest nie do po-
godzenia z hasłami liberalnymi. Po-
nadto głównym antagonistą polskich 
nacjonalistów jest system demolibe-
ralny – więc antysystemowy nacjo-

nalizm z założenia pozostaje anty-
liberalny w każdym znaczeniu tego 
słowa. Skąd więc pojawiło się takie 
dziwne połączenie idei narodowych z 
liberalnymi?
Aby odpowiedzieć na to pytanie należy 
cofnąć się w czasie o 10 lat – do okresu, 
gdy Polska była rządzona przez ugru-
powanie otwarcie liberalne, w dodat-
ku skorumpowane i w oczach znacz-
nej części polskiego społeczeństwa 
– zwłaszcza tej prawicowej kompra-
dorskie względem państwa Europy 
Zachodniej i struktur UE. W tym okre-
sie, około roku 2010 nastała moda na 
patriotyzm – organizacje narodo-
we/nacjonalistyczne zasiliło wiele 

Polityka

nowych osób, pojawiła się moda na 
szeroko pojętą „prawicowość” i an-
tykomunizm. Skoro antykomunizm 
to również antysocjalizm – reżimy 
komunistyczne w Bloku Wschodnim 
mocno epatowały pojęciem „socja-
lizm” stąd utarło się stawianie znaku 
równości między komunizmem, a so-
cjalizmem. Ten okres wykorzystał do 
własnej autopromocji znany Czytel-
nikom polityk de facto łączący swoją 
działalność polityczną z działalnością 
showmana – Janusz Korwin-Mikke. 
Ów przywódca liberalnego środo-
wiska (początkowo UPR, następnie 
KNP) wykorzystał koniunkturę i swo-
ją populistyczną retoryką połączo-
ną z komizmem zdobył popularność 
wśród niedoświadczonej, choć ma-
jącej dobre intencje młodzieży. W ten 
sposób przekonał młodych patriotów 
do swoich libertariańskich tez kreując 
je na „ultraprawicowe”1, a wszelkie 
zdroworozsądkowe poglądy w tema-
cie ekonomii zostały zaszufladko-
wane jako „lewackie” – w efekcie za 
wyznacznik „nacjonalizmu” zosta-
ły uznane postulaty wykraczające w 
swoim liberalnym radykalizmie eko-
nomicznym daleko poza „reformy”  
Balcerowicza!
Dla porównania – tego typu postu-
laty były nie do pomyślenia kilka lat 
wstecz względem 2010 roku, gdy 
1  Podobnie Jakubiak zbił kapitał polityczny 
na tanim populizmie uderzającym w propagandę 
gejowską. Czy w obecnych uwarunkowaniach (AD 
2020) zdobyłby się na taki czyn?

powszechnie za wyznacznik poli-
tycznego nacjonalizmu była uznana 
giertychowska Liga Polskich Rodzin. 
Biorąc pod uwagę dalsze wydarzenia 
(do których wrócimy w dalszej czę-
ści artykułu) można już na tym etapie 
stwierdzić, że w dobrym momencie 
dla polskiego ruchu nacjonalistycz-
nego, w momencie popularyzacji 
patriotyzmu i postaw antysystemo-
wych, w momencie powszechnego 
niezadowolenia ze złej sytuacji po-
litycznej i ekonomicznej w państwie 
pewne grupy polityczne2 przeprowa-
dziły działania, które w perspektywie 
kilku lat doprowadziły do skanalizo-
wania potencjału nacjonalistów i w 
ostateczności nacjonaliści pozostali 
w stagnacji. Czy była to celowo prze-
prowadzona operacja, czy po prostu 
konkurencja polityczna wygrała po-
lityczny „przetarg” na antysyste-
mowość? Niezależnie od odpowiedzi 
faktem jest, że przegrało walkę o rząd 
dusz środowisko realnie antysyste-
mowe, a wygrały tę walkę środowiska 
gwarantujące zachowanie status quo 
obecnego demoliberalnego systemu.
Co działo się po liberalnej dywersji 
lub w jej trakcie wewnątrz ugrupo-
wań nacjonalistycznych? Pojawiło 
się wiele rozpoznawalnych twarzy, 
które okazały się albo odpryskami z 
innych środowisk niemających po-
jęcia o pryncypiach ideologii nacjo-

2  Czyli (ko)liberałowie i umiarkowani naro-
dowcy.
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nalistycznej (jak przykładowo Ma-
rian Kowalski – skompromitowany 
liberał, w swoich latach przywódca 
organizacji lubelskich separatystów, 
działacz UPR, ponadto były współ-
pracownik lidera antykatolickiej sek-
ty), politycznymi karierowiczami (jak 
Adam Andruszkiewicz lub Robert Bą-
kiewicz) oraz osobami grającymi kar-
tą poprawności politycznej.
Kolejnym krokiem w kierunku roz-
mydlania ideologii nacjonalistycz-
nej było zanegowanie znaczenia et-
niczności. Niegdyś istotne znaczenie 
czynnika pochodzenia zostało zredu-
kowane do mętnego kryterium iden-
tyfikowania się z narodem polskim i 
przyjmowania jego kultury. Nasuwa 
się tutaj pytanie, czy taki proces osta-
tecznie nie doprowadzi do całkowitej 
relatywizacji tożsamości narodowej? 
W końcu tożsamość narodu przy od-
rzuceniu kryterium etnobiologiczne-
go zacznie ulegać przekształceniom i 
tym bardziej kultura narodów i cywi-
lizacji ewoluuje na przestrzeni dzie-
jów. Mainstreamowi „narodowcy” 
nie dość, że przyjmują paradygmat 
liberalny i indywidualistyczny sto-
sunków społeczno-ekonomicznych 
to jeszcze relatywizują kwestie et-
nobiologiczne redukując narodowość 
do przyjęcia kultury danego narodu i 
identyfikowania się z nim – w konse-
kwencji mamy do czynienia z ruchem 
„narodowym”, który przyzwoli na 
kreolizację polskiej kultury i polskie-

go społeczeństwa. 
Realizację tego procesu umożli-
wi kolejny, po negacji znaczenia et-
nobiologii krok mainstreamowych 
„narodowców” wypaczający polski 
nacjonalizm – wchodzenie w koali-
cję polityczną z (ko)liberalną prawi-
cą. Krok ten, umotywowany słynnym 
i w równym stopniu głupim hasłem 
„zjednoczenia prawicy” miałby o tyle 
sens, gdyby był on traktowany jako 
tymczasowa taktyka mająca na celu 
dostanie się do parlamentu i zdobycia 
państwowych środków pieniężnych 
(jeśli nie w ramach subwencji dla par-
tii politycznych3 to w ramach pensji 
poselskich – choć one są mniejsze niż 
subwencje partyjne), by po osiągnię-
ciu zakładanego celu zerwać współ-
pracę z liberalnymi koalicjantami, 
zaznaczyć swoją obecność w Sejmie 
jako ugrupowanie narodowe, nawią-
zać współpracę z ugrupowaniami na-
cjonalistycznymi, wesprzeć je finan-
sowo, by zdobyły środki na rozwój 
swojej działalności społecznej i roz-
wój swoich struktur organizacyjnych. 
Ruch Narodowy zarzucając całkowicie 
umizgi w stronę liberałów mógł stać 
się partią wykorzystującą swój atut 
obecności w parlamencie do tworze-
nia realnego ruchu społecznego ma-
jącego stricte narodowy wizerunek (a 
nie „prawicowy”) budując w ten spo-
sób własną markę polityczną, spy-

3  Subwencje przysługują samodzielnym 
komitetom wyborczym.
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chając inne frakcje „antysystemowej 
prawicy” na margines. W jaką stro-
nę tymczasem „narodowcy” poszli? 
W stronę, która de facto jest ideopo-
litycznym samobójstwem, jest po-
wtórzeniem tego samego błędu, jaki 
niegdyś popełnił giertychowski LPR. 
Zamiast dokonać rozłamu w Konfe-
deracji i budować własny, narodowy 
ruch polityczny z frakcjami umiar-
kowanych lub radykalnych nacjona-
listów „narodowcy” zacieśnili sojusz 
z korwinistami i ‘braunistami’ oraz 
dostosowali własny przekaz do libe-
ralnej narracji swoich koalicjantów. 
Fakt głosowania w drugiej turze na 
Trzaskowskiego przez niemal połowę 
wyborców Krzysztofa Bosaka moż-
na uznać za karykaturę kierunku, w 
jakim podąża Konfederacja i jej „na-
rodowa” frakcja. W istocie jej obec-
ny wizerunek można wręcz uznać za 
bardziej liberalny od wizerunku obec-
nego centroprawicowego rządu – re-
alnie narodowa partia krytykowała-
by politykę społeczno-ekonomiczną 
rządu (np. brak dostatecznej ochrony 
rolnictwa lub przemysłu wydobyw-
czego, nieudolną politykę socjalną, a 
właściwie jej wydmuszkę nie dokonu-
jącą większych zmian systemowych w 
kierunku państwa socjalnego) z lewej 
strony, a politykę kulturową rządu 
(bezczynność w walce ze szkodliwy-
mi dla kraju i dla kręgosłupa moral-
nego narodu ideologiami) z prawej 
strony. Tymczasem program ekono-

miczny „narodowców” bliższy jest 
„reformom” Balcerowicza lub pro-
gramowi Platformy Obywatelskiej. W 
kwestiach kulturowych, np. w kwestii 
walki z ideologią LGBT cała Konfe-
deracja zajmuje dość poprawne po-
litycznie stanowisko, niekiedy nawet 
retoryka rządu PiS, ograniczającego 
się jedynie do deklaracji w ramach 
zwalczania ideologii lewicy kulturo-
wej jest ostrzejsza w swej opozycji do 
postulatów LGBT niż retoryka koali-
cji politycznej „masakrujących lewa-
ków”. 
Na uznanie dla Konfederacji zasługu-
ją jedynie mocniej akcentowane po-
stulaty suwerennościowe w polityce 
zagranicznej, ich sprzeciw wobec ser-
wilistycznej polityki rządu względem 
Stanów Zjednoczonych, ich postulaty 
wielosektorowej polityki zagranicz-
nej, mocno akcentowany sprzeciw 
wobec żydowskich roszczeń finan-
sowych opływających na gigantycz-
ne sumy pieniędzy. Niestety te po-
stulaty docierają w niedostatecznym 
stopniu do polskiej opinii publicznej, 
w konsekwencji główna oś retorycz-
na Konfederacji skupiona jest wokół 
kwestii gospodarczych (czyli de facto 
liberalizmu Konfederacji), w najlep-
szym razie wokół kwestii obyczajo-
wych. Mówiąc o kwestii obyczajowej 
można powiedzieć, że zdominowanie 
dyskursu politycznego przez sprawy 
obyczajowe prowadzi nie tylko do de-
prawowania Polaków, ale też prowa-
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dzi do wyciszania tematów istotnych 
z perspektywy interesu narodowego 
takich jak polityka zagraniczna. Kto 
zyskuje na tym? Pozostawiam do od-
powiedzi to pytanie w indywidualnej 
gestii Czytelnika.
Pomimo niewielu pozytywów ogólny 
całokształt mainstreamowych „na-
rodowców”  należy ocenić negatyw-
nie. Obecnie partii Ruch Narodowy 
nie można nawet porównać do takich 
prawicowych populistów jak Victor 
Orban, Matteo Salvini, czy Marine 
Le Pen. Obecny Ruch Narodowy po-
litycznie bliższy jest raczej typowym 
„antysystemowym” liberałom, ta-
kim jak Nigel Farage, Geert Wilders, 
czy Jimmie Åkesson lub przynajmniej 
obecnie ta partia zmierza w tę stro-
nę w ramach koalicji „Konfedera-
cja Wolność i Niepodległość”. Pod-
czas gdy pierwsza grupa środowisk 
w mniejszym lub większym stopniu 
identyfikuje się z polityką antyglo-
balistyczną, sprzeciwia się domina-
cji polityczno-ekonomicznej banków 
i ponadnarodowych korporacji druga 
grupa skupia się na walce z islamem w 
obronie „zachodnich wartości” takich 
jak „prawa LGBT” pomijając słuszne 
postulaty polityków takich jak Mari-
ne Le Pen lub zwracając na nie uwa-
gę w niewielkim stopniu. Coraz więcej 
koliberałów4 (w tym korwinistów) z 
„ideowej prawicy” nie widzi niż złego 
4  Koliberał – zwolennik konserwatywnego 
liberalizmu (w skrócie nazywanego kolibera-
lizmem).

w sprowadzaniu taniej siły roboczej z 
Azji i Afryki byle tylko nie była to imi-
gracja socjalna i imigracja islamska5. 
Czy „narodowcy” w ramach nietwo-
rzenia podziałów na prawicy przyj-
mą ten paradygmat? W końcu każdy 
może być Polakiem, byle tylko mówił 
po polsku i uważał się za Polaka. To już 
jest tylko krok od kreolizacji polskie-
go społeczeństwa, powstania w Pol-
sce społeczeństwa multikulturowego 
i multirasowego. Wtedy jakiekolwiek 
restrykcje migracyjne nie będą miały 
znaczenia – w końcu będziemy mie-
li społeczeństwo wielokulturowe, a 
przecież ludzie są „all different – all 
equal”, poza tym Polska była przez 
wieki wielokulturowa… 
Powyższa bezmyślna argumentacja 
w pełni obrazuje indywidualizm (a)
społeczny („all different”), zgodnie 
z którym jednostka jest niezależna, 
unikalna, a kolektyw jest zły, ponie-
waż „jest” charakterystyczny dla ko-
munizm oraz obrazuje płytki egalita-
ryzm zacierające różnice kulturowe, 
etniczne i rasowe między ludźmi pod 
pretekstem walki z rasizmem, kseno-
fobią, antysemityzmem, homofobią i 
innymi „zjawiskami” wymyślonymi 
przez liberalną nowomowę. Ponadto 

5  Granie kartą islamofobii prowadzi do 
takich absurdów jak sprzeciw wobec obecności 
jakiegokolwiek muzułmanina na terytorium Polski 
(nawet słowiańskiego Boszniaka, niekiedy nawet 
podlaskiego Tatara) przy jednoczesnej akcepta-
cji dla imigracji obcej rasowo pod warunkiem, że 
imigranci są katolikami/chrześcijanami lub po 
prostu nie są muzułmanami.
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powyższa argumentacja jest de fac-
to wybiórczym absolutyzowaniem 
i idealizowaniem poszczególnych 
okresów polskiej historii, mającym 
szkodliwy charakter6. W dobie wy-
mierania naszego narodu przyzwole-
nie na jakąkolwiek większą imigrację 
można porównać do próby załatania 
rany poprzez włożenie do niej kawał-
ka szkła. Być może sami „narodow-
cy” nie przyzwalają na jakąkolwiek 
masową imigrację, ale ich koncepcje 
negujące etnobiologiczny nacjona-
lizm de facto przesuwają okno Over-
tona na korzyść liberałów. W nurtach 
negujących etnobiologiczny nacjona-
lizm zawierają się koncepcje narodu 
takie jak: obywatelska, kulturowa, i 
pseudoetniczna definiująca etnicz-
ność na podstawie teorii habitusu 
(„etniczność” jako nabyte nawyki 
psychobehawioralne i społeczne) bez 
odniesienia do biologii (czyli takich 
spraw jak pochodzenie biologiczne 
powszechnie nazywane kwestiami 
rasowymi). Trzecia koncepcja, łudzą-
co podobna do liberalnych tez Franza 
Boasa została sztucznie wykreowana 
przez część środowiska „narodowe-
go”, by wypromować fałszywe po-
jęcie etniczności, niezgodne z jego 
dotychczasowym rozumieniem za-
wierającym w sobie istotne znaczenie 
więzów krwi.
Ów rak na ciele polskiego ruchu na-
6  Nie żyjemy w XVI wieku, tylko żyjemy w 
XXI wieku i to, co kiedyś nie stanowiło problemu, 
w obecnej chwili szkodzi naszemu narodowi.

rodowego współprzyczyni się do re-
latywizacji polskiej kultury, dezin-
tegracji polskiego społeczeństwa, a 
dalej już jest droga otwarta do zaniku 
państwa polskiego, ponieważ pań-
stwo polskie utraci własne funda-
menty – własne stałe stanowiące, 
zgodnie z tezami prof. Aleksandra 
Dugina strukturę socjogenezy społe-
czeństwa danego narodu/państwa7. 
Niewykluczona jest ostateczna utrata 
niepodległości przez państwo polskie 
z tych samych lub z podobnych po-
wodów, jakich niepodległość utraciła 
Rzeczpospolita Obojga Narodów, lub 
z jakich zostało podbite przez ludy 
nomadyczne Imperium Rzymskie. 
Kluczem zwycięstwa nacjonalistów 
jest przezwyciężenie fatum, jakie cią-
ży nad naszym narodem – odwróce-
nie losu, który prowadzi nasz naród 
ku katastrofie dziejowej, odsunięcie 
widma katastrofy. Wraz z przezwy-
ciężeniem tego zagrożenia otworzą 
się nam-Polakom nowe perspekty-
wy przyszłości. Wraz z osiągnięciem  
reorganizacji środowiska z sukcesem 
pierwszorzędnym celem, jaki na-
cjonaliści będą musieli osiągnąć jest 
wypchnięcie tzw. ideowej prawicy 
na śmietnik polityczny – ostateczne 
rozwiązanie kwestii (ko)liberalnej. Ta 
kwestia zostanie częściowo przedsta-
wiona w następnym artykule.

7  A. Dugin: „Czwarta Teoria Polityczna” str. 
222.
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Fundamentem mojej wizji są 
ludzie i ich dobrowolna służba

Wywiad z kierownikiem glownym ONR

Dzisiaj rozmawiamy z Adrianem 
Kaczmarkiewiczem – Kierownikiem 
Głównym ONR. Najbardziej lubię ta-
kie wywiady, w których nie ma po-
trzeby przedstawiania swojego roz-
mówcy, ponieważ wszyscy wiedzą, o 
kim mowa. Jednak zanim przejdzie-
my do meritum, chciałbym Cię zapy-
tać o to jak wyglądały Twoje począt-
ki z szeroko pojętym środowiskiem 
narodowym. Jak właściwie zaczęła 
się Twoja przygoda z polskim nacjo-
nalizmem? Dlaczego wybrałeś wła-
śnie Obóz Narodowo-Radykalny?

Czołem Wielkiej Polsce! Dziękuję za 
możliwość wypowiedzi. Odpowiada-
jąc na Twoje pytanie, muszę przy-
znać, że moja droga w środowisku 
zaczęła się bardzo specyficznie. Trze-
ba zacząć od tego, że w wieku mło-
dzieńczym nie byłem jakimś bardzo 
zapalonym działaczem narodowym. 
Zamiłowanie do Ojczyzny było za-
wsze obecne w moim życiu, choć nie 
do końca przejąłem je od rodziców. 
Tak czy inaczej; odkąd pamiętam coś 
zawsze ciągnęło mnie do tego, aby w 
ten, czy inny sposób dbać o Ojczyznę, 
ponieważ niezmiennie byłem z niej 
dumny. Od podstawówki bardzo in-
teresowała mnie historia. Co więcej; 
miałem ciągłą ochotę na to, by po-
głębiać swoją wiedzę w tej dziedzinie 
i dzielić się nią z innymi. Jako młody 
chłopak chodziłem na wszystkie wy-
darzenia patriotyczne w mieście. Na 

trzeciego maja, czy nawet na pierw-
szego, po to, by zobaczyć, o co w tym 
wszystkim chodzi i wyrobić sobie na 
ten temat własne zdanie. Gdyby nie 
to, że dziadek wytłumaczył mi parę 
rzeczy, pozostałbym pewnie nieświa-
domy wielu spraw do późnych lat na-
stoletnich.

Moja przygoda z nacjonalizmem roz-
poczęła się na dobre po ciężkiej sytu-
acji, która mnie spotkała. Mam tu na 
myśli: chorobę nowotworową. Prze-
żyłem ją w dość ciężki sposób. Dzię-
ki temu ze zbuntowanego nastolatka, 
stałem się poważnym człowiekiem 
doceniającym wartość życia, które źle 
byłoby zakończyć bez jakichkolwiek 
osiągnięć.  Dlatego uznałem, że aby 
nadać sens życiu, warto byłoby po-
święcić je jakimś wyższym ideałom. 
O ile po chorobie musiałem zrezy-
gnować ze sportu (uprawiałem za-
pasy klasyczne, w których osiągałem 
pewne sukcesy na stopniu wojewódz-
kim), to miłość do Ojczyzny pozosta-
ła we mnie na niezmiennie wysokim 
poziomie. Zdecydowałem się więc na 
pójście w tym kierunku.

Środowisko narodowe w mojej ro-
dzinnej miejscowości (w Pabianicach) 
wyglądało w tamtym czasie bardzo 
typowo. Istniał co prawda już NOP, 
ale mało kto w zasadzie o nim słyszał. 
Mniej więcej gdy miałem 19 lat, zaczą-
łem obserwować powstawanie takich 
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grup jak np. Młodzież Wszechpol-
ska czy Obóz Narodowo-Radykalny. 
ONR przyciągnął wówczas moją uwa-
gę tym, że zdecydowanie pozytywnie 
wyróżniał się na tle innych grup. Był 
to czas pierwszych Marszy Niepodle-
głości, w których jeszcze nie brałem 
udziału, stojąc tu niejako z boku. 

Pewnego rodzaju punktem zwrotnym 
był mój wyjazd do pracy za granicę 
do Irlandii. Choć wiedziałem, że chcę 
związać swoje życie z krajem, to by-
łem parokrotnie zmuszony do takiego 
wyjazdu. Z tamtych wydarzeń najgo-
rzej wspominam np. widok upijają-
cych się i nagminnie korzystających 
z narkotyków Polaków. Zamiast żyć z 
dnia na dzień za granicą, zdecydowa-
łem rozpocząć studia w Polsce. Z per-
spektywy czasu myślę sobie, że młody 
człowiek potrzebuje w życiu jakiegoś 
sposobu, organizacji, w ramach któ-
rej mógłby wyrazić swój bunt. 

Nadszedł wtedy rok 2011, który obfi-
tował w różnego rodzaju wydarzenia 
narodowe, w których po raz pierwszy 
wziąłem udział. Wtedy też stwier-
dziłem, że swoje rozważania trzeba 
przekuć w czyn i w końcu realnie się 
zaangażować. Trafiłem na pierwsze 
zebranie struktur narodowych w Ło-
dzi (było to wspólne spotkanie ONR 
i MW). Rzeczą, którą najbardziej mi 
się spodobała była formacja, któ-
ra stała wówczas na bardzo wyso-

kim poziomie. Dość szybko wybrałem 
Obóz Narodowo-Radykalny i był to 
dla mnie strzał w 10! Swój aktywizm 
rozpocząłem od sekcji sportowej. 
Dzięki mojej własnej, konsekwent-
nej, oddolnej aktywności w Pabiani-
cach szybko pojawili się nowi działa-
cze ONR. Utworzono tu nowy oddział, 
którego zostałem koordynatorem. 
Miałem pewne obiekcje co do tego za-
dania, ponieważ zawsze chciałem być 
szeregowym żołnierzem, a nie pełnić 
funkcję przywódczą.

Zadam Ci teraz pytanie, które we 
wcześniejszym numerze zadaliśmy 
także Twojemu organizacyjnemu 
koledze Adamowi Sewerynowi. Je-
śli miałbyś jednym zdaniem podsu-
mować, dlaczego wybrałeś właśnie 
ONR, a nie inną organizację narodo-
wą to, co byś powiedział? 

W działaczach ONR zobaczyłem 
przede wszystkim wiarę. Ogromną 
wiarę w to, że faktycznie jesteśmy 
w stanie razem zrobić coś więcej dla 
Polski. O tym, że związałem swoje 
życie z ONR nie zdecydowały struk-
tury, wydarzenia, czy tego typu rze-
czy, ale właśnie wiara moich kolegów 
i koleżanek. Co więcej nasza organi-
zacja miała wtedy, tak samo jak i te-
raz, bardzo dużo do zaoferowania 
pod kątem rozwoju osobistego, a było 
to coś czego wówczas bardzo mocno 
potrzebowałem. Do tego rodzinna at-
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mosfera - wiedziałem, że uczestniczę 
w czymś wyjątkowym, z ludźmi, któ-
rzy sobie ufają i nie poddają się pod 
byle pretekstem. 

Wspomniałeś już, że zawsze wolałeś 
być zwykłym żołnierzem, a zosta-
łeś Kierownikiem Głównym ONR. Co 
więcej zostałeś obdarzony tą funkcją 
w bardzo szczególnym momencie. W 
czasie, gdy Twoja organizacja znaj-
duje się na historycznym zakręcie. 
Czy możesz powiedzieć naszym czy-
telnikom coś więcej na temat tam-
tych dni? Był to wszak czas ważny 
dla całego naszego środowiska. Jak 
wspominasz ten niełatwy czas? 

To był grudzień 2018 roku, chociaż 
już wcześniej nie działo się za dobrze 
w naszej organizacji. Coraz mocniej 
widać było podział na dwa stronnic-
twa. To, w którym ja byłem, chciało 
konkretnych i przemyślanych zmian, 
drugie dążyło do natychmiastowe-
go przekształcenia ONR w organiza-
cję bardziej medialną i korporacyjną, 
która zatraci swój radykalizm. Nie bez 
znaczenia była też kwestia Marszu 
Niepodległości. Przestaliśmy mieć 
wpływ na Media Narodowe, które od 
samego początku współtworzyliśmy. 
Sami koordynatorzy zaczęli zauwa-
żać, że powoli traciliśmy wpływ na-
wet na kształt Marszu Niepodległości. 
Włożyliśmy w niego wiele serca, pra-
cy i pieniędzy, a i tak nasza organiza-

cja była powoli, lecz konsekwentnie, 
odsuwana od procesów decyzyjnych 
w tym temacie.

Nie sposób było na to pozwolić, więc 
eskalacja wzajemnych nieporozumień 
była nieuchronna. W miarę upływu 
czasu wzrastała liczba spotkań, któ-
ra kończyła się kłótniami. Wiele ludzi 
wolało rezygnować ze swoich funk-
cji, niż firmować taki stan rzeczy. 
Do zarządu powołano nowe osoby, 
które w wielu przypadkach nie mia-
ły nawet podstawowej świadomości 
narodowej. Ja należałem do działa-
czy (wspólnie z obecnym zarządem), 
których wychowano do pracy na rzecz 
nacjonalizmu. Nie mogliśmy pozwo-
lić na to, by ONR stał się korporacją, 
zatracił swoją podmiotowość i cha-
rakter. W tych okolicznościach doszło 
do czegoś, co dziś nazywamy w swo-
im kręgu „puczem warszawskim”.

W jego ramach działacze z Warsza-
wy usunęli nas z organizacji. Za ofi-
cjalny powód podano wówczas to, że 
mieliśmy w planach „brutalne prze-
jęcie władzy”, choć jedynym naszym 
wykroczeniem było wówczas to, że 
mówiliśmy głośno o tym, co nam się 
w organizacji nie podoba i kto się do 
niej zupełnie nie nadaje. ONR z całą 
pewnością nie jest organizacją dla lu-
dzi, którzy nie chcą się rozwijać. Nie 
godziliśmy się na obecność w naszych 
szeregach ludzi, którzy jedyne czego 
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pragną, to znaleźć się na szczycie pi-
ramidy i rozkazywać innym tak, by 
móc zaspokoić swoje ego. To my je-
steśmy dla Narodu, a nie Naród jest 
dla nas.

Mając wiele ciężkich doświadczeń w 
tym zakresie, nauczyliśmy się roz-
poznawać i wyłapywać osoby, które 
przychodziły do nas z tak niskich po-
budek. Tak czy inaczej doszło wów-
czas do wielkiego rozłamu, który miał 
miejsce na dzień przed zjazdem Rady 
Głównej. Na dzień przed, członków 
Rady poinformowano o naszym usu-
nięciu. Jednak wielu koordynatorów 
w odpowiedzi na tę decyzję, poparło 
stronnictwo, do którego należałem. 
Słysząc o tych problemach wewnętrz-
nych, odezwała się nasza starszyzna, 
która również nas wsparła. Kierownik 
został postawiony przed możliwością 
odejścia wielu ludzi z ONR, a nawet 
jego rozwiązania, w wyniku czego za-
rząd podał się do dymisji. Na nowego 
Kierownika wyznaczono mnie.

Nie chciałem przyjąć tej roli, ale 
stwierdziłem, że skoro taka jest wola 
działaczy, to nie mogę się uchylić od 
tej odpowiedzialności. 

Czy patrząc na ‘kariery’ Twoich by-
łych już kolegów, miałeś jakieś oba-
wy, co do nowej funkcji? Czy zastana-
wiałeś się, co robić, aby nie popełnić 
błędów, które doprowadziły do roz-

łamu? Które aspekty były dla Ciebie 
najważniejsze? 

Muszę przyznać, że na początku było 
mi bardzo ciężko wyznaczyć główne 
priorytety mojej działalności w no-
wych warunkach. Objąłem organiza-
cję, która wówczas składała się z 16 
bardzo różnych regionów i podregio-
nów i działała nie tylko w kraju, ale 
też za granicą. Można więc sobie wy-
obrazić; jak ta rzeczywistość różniła 
się od tego, co poznałem do tamtego 
momentu jedynie w Brygadzie Łódz-
kiej. 

Miałem jednak też świadomość, że 
pomimo pewnych różnic regional-
nych, wszystkie brygady miały do 
siebie podobną organizacyjną pod-
miotowość i łączyły je te same cele 
oraz ideały. Musiałem jednak z drugiej 
strony pogodzić różne wizje i różne 
doświadczenia. Wiedziałem, jak się 
tworzy brygadę od zera. Od zawsze 
kierowałem się do ludzi szacunkiem, 
wiedziałem, że chamstwem i samym 
wymaganiem od drugiego człowieka, 
nie da się zbyt wiele osiągnąć.

Czyli po pierwsze szacunek do zwy-
kłych działaczy?

Tak. Jako lider od samego początku 
wiedziałem, że moją rolą jest to, by 
wychodzić do innych ludzi, słuchać 
wskazówek lub uwag nie tylko od 
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działaczy i sympatyków, ale również 
od członków innych organizacji lub 
ludzi w ogóle spoza środowiska. Fun-
damentem mojej wizji są ludzie i ich 
dobrowolna służba.

W tym czasie zaczęła się także moja 
wewnętrzna przemiana. Wszystkie 
młodzieńcze bunty czy szaleństwa 
musiały już odejść. Nadszedł czas 
na poważne decyzje, także w sfe-
rze osobistej. Ogromną rolę odegra-
ła wówczas moja wiara. Gdy pozna-
łem ogrom wartości niesionych przez 
Kościół Katolicki, podjąłem decyzję, 
że jeśli mam cokolwiek zbudować to 
tylko na takiej skale! Przestałem być 

anonimowy. Moje nazwisko zostało 
oficjalnie opublikowane w internecie. 
Od tamtego momentu Organizacja i 
wszystko, co zrobiła było jednoznacz-
nie kojarzone ze mną. Musiałem się z 
tym zmierzyć i podjąć za to odpowie-
dzialność. Stałem się także odpowie-
dzialny za młodych działaczy; za ich 
wychowanie i wewnętrzną przemia-
nę. 

Nie do ocenienia było też wsparcie, 
które otrzymałem na początku swo-
jej drogi od innych liderów. To tylko 
dzięki nim udało mi się podjąć ten 
trudny narodowy “egzamin”, który 
trwa nadal.

85 rocznica powstania ONR w Rzeszowie



30 31

Czyli, jeśli dobrze rozumiem; fun-
damentem działania dla Ciebie jako 
Kierownika Głównego ONR jest for-
macja? 

Owszem to absolutna podstawa. W 
dalszej perspektywie można do tego 
dodać też inne aspekty takie jak np. 
sport. Zawsze powtarzam kierowni-
kom Brygad, które mi podlegają, że 
powinni opracowywać plan wyciąga-
nia ze swoich podwładnych najlep-
szych cech i wartości, które drzemią 
w każdym z nich. Nie sposób niczego 
osiągnąć dopóki się tego nie zrobi. 

Dzięki pracy nad ludźmi już zaczy-
nam widzieć nowych, przyszłych kie-
rowników poszczególnych dzielnic. 
To czy się z nimi staną zależy tylko i 
wyłącznie od ich zaangażowania. Sam 
nie widzę siebie samego jako lidera na 
zawsze. Wiem jednak, że muszę jesz-
cze trochę popracować i jeszcze tro-
chę pójść dalej po to, by przyszły kie-
rownik główny miał ułatwiony start i 
mógł rozwijać inną i być może znacz-
nie bardziej ambitniejszą wizję.

Kierownikiem Głównym jesteś już od 
dwóch lat. Wiem coś o tym, jak trud-
no wystawić sobie samemu notę, ale 
proszę byś spróbował to zrobić. Czy 
masz może jakieś rady, przemyśle-
nia, które mogłyby ułatwić pracę in-
nym liderom, którzy będą czytać ten 
wywiad?

Zawsze byłem bardzo krytyczny wo-
bec własnej działalności, ponieważ ja 
sam najlepiej wiem, że zawsze mogę 
dać z siebie o wiele więcej niż dałem. 
Uważam jednak, że mimo wszyst-
ko życie osobiste też należy mieć 
pod kontrolą. Zawsze powtarzam, 
zwłaszcza nowym działaczom, że je-
śli nie zbudują sobie normalnego ży-
cia rodzinnego, lub o nie należycie nie 
zadbają, to nie będą w stanie także 
zbudować Wielkiej Polski. Sam godzę 
ze sobą i organizację i rodzinę. To nie 
jest łatwe, ale możliwe.  Potrzeba je-
dynie dużo pracy i to w szczególności 
pracy nad samym sobą.  Jedno zanie-
dbanie w pracy organizacyjnej, cią-
gnie za sobą kolejne i kolejne, co tylko 
wszystko komplikuje. Życie Kierow-
nika Głównego jest dużym poświęce-
niem. 

Pamiętajmy, że nasza praca poza tym, 
że jest niełatwa, to nie przyniesie ona 
nam także nigdy żadnych zysków fi-
nansowych. Jak to kiedyś powiedział 
Adam Doboszyński: „Zawsze byłem 
człowiekiem czystych rąk”. Trzeba 
się też umieć przyznać do porażki. 
Sam niejednokrotnie musiałem wy-
słuchiwać wiele negatywnych opinii o 
swojej działalności; czy to od zarządu, 
czy to od starszyzny organizacji, ale 
nigdy nie miałem nic przeciwko temu 
i zawsze byłem wdzięczny za każdą 
krytykę.  Nacjonalista nigdy nie po-
winien się poddawać ani odpuszczać 
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po porażkach. To nie łatwe, ale wła-
ściwe. W życiu w pewnym momen-
cie trzeba wybrać, czy idzie się drogą 
nacjonalisty; piękną, ale trudną, czy 
drogą mentalnego konformisty; bez 
Ojczyzny i bez sensu życia.

Podsumowując moje dwa lata w roli 
Kierownika, powiem, że nasza histo-
ria zaczęła się od posprzątania bała-
ganu, który zastałem i muszę przy-
znać, że był to bałagan nie tylko w 
sensie prawnym. To już przeszłość i 
dziś wchodzimy na nowe tory. Poja-
wiają się nowe projekty i akcje. Chce-
my kontynuować wizję poprzednika 
- Aleksandra Krejckanta. To nasz cel 
na teraz. 
 

Część 2

Zostawmy już przeszłość za sobą i 
przejdźmy do tematów aktualnych. 
Mamy końcówkę roku 2020. Wkro-
czyliśmy w ten rok z problemami, 
które nękają nas od lat, ale pojawi-
ły się także tego typu wyzwania, z 
którymi jako liderzy środowiska nie 
mogliśmy nic zrobić. Co oczywiste 
mam tu na myśli pandemię koro-
nawirusa. Zastanawiam się, jak ta 
niewiarygodna sytuacja wpłynęła na 
Twoją pracę i działalność systemo-
wą ONR?

To bardzo ciekawe pytanie. Jest to 
dość oczywiste, że w końcu musiało 

dojść do jakiegoś wydarzenia na ska-
lę globalną, które wywróciło do góry 
nogami życie codzienne wszystkich 
ludzi na świecie. Tak właśnie było 
z koronawirusem. Pozostawiam na 
boku kwestię „prawdziwości” pan-
demii. Niestety w naszym środowi-
sku jest wielu ludzi, którzy posiada-
ją przeciwne poglądy na ten temat. 
Rodzi to w sumie tylko niepotrzebne 
dyskusje i napięcia; odciągając przy 
tym naszą uwagę od rzeczy naprawdę 
ważnych i istotnych. Bardzo mnie to 
boli, bo uważam, że powinniśmy się 
w pierwszej kolejności zająć się tym, 
na czym się znamy i tym, co przynosi 
nam pozytywne skutki. Innymi sło-
wy: zostawmy tę sprawę ekspertom!

Wracając do Twojego pytania: pan-
demia uniemożliwiła nam przepro-
wadzenie wielu, z góry zaplanowa-
nych wcześniej, akcji ulicznych. Z 
jednej strony znaleźliśmy sposób na 
obejście pewnych restrykcji, z dru-
giej strony doświadczyliśmy pewne-
go rodzaju represji ze strony policji 
np. w trakcie Marszu Powstania War-
szawskiego. Odmiennie niż miało to 
miejsce w przypadku mainstreamo-
wych wydarzeń, każdy uczestnik na-
szej akcji był dokładnie liczony przez 
Policję. Trzeba było więc wymyślić, w 
jaki sposób rozwiązać kwestie ludzi, 
którzy przyszli na nasze wydarzenie, 
a było ich o wiele więcej niż pozwa-
lały na to przepisy. Restrykcje jednak 
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da się ominąć, jeśli już raz poznało się 
mechanizm ich działania. 

Jeżeli chodzi zaś o mnie to w prakty-
ce zbyt wiele się nie zmieniło. Tak, jak 
jeździłem po całej Polsce, tak robię to 
nadal. Nadal też oczywiście spotykam 
się z ludźmi, bo jeśli tego zaniecham, 
to wszystko, co do tej pory zbudowa-
liśmy podupadnie. 

Czyli, jak dobrze rozumiem; masz na 
myśli kontakt na żywo?

Tak to absolutnie niezbędne. Muszę 
trzymać rękę na pulsie i cały czas kon-
trolować realny stan organizacji. To 
samo, jeśli chodzi o moich liderów, bo 
uważam, że ich praca powinna trwać 
cały czas i to bez żadnej taryfy ulgo-
wej. Nie można zrobić sobie przerwy. 
Ani na miesiąc, ani na tydzień. Syste-
matyczność w mojej pracy jest bardzo 
ważna.  

Daliśmy sobie jednak mimo wszystko 
trochę więcej czasu na przeanalizo-
wanie sytuacji ogólnoświatowej. Nie 
stanęliśmy jednak przy tym w miej-
scu. Wciąż robimy swoje. Wciąż sku-
piamy się na tym, co możemy zrobić 
tu i teraz. Skupiamy się na pracy we-
wnętrznej; naprawianiu i ulepszaniu 
pewnych spraw wewnątrz organiza-
cji. Wymyślamy całkowicie nowe per-
spektywy. To właśnie czas na to. 

Co w takiej sytuacji z technologią? 
Czy pomogła Wam jakoś w tych cza-
sach? Innymi słowy: zastanawiam 
się, czy da się kierować organizacją 
niejako „zdalnie”?

Środowisko nacjonalistyczne bardzo 
szybko wpadło na pomysł wykorzy-
stania internetu nie tylko do promocji 
swoich działań, ale także do organi-
zowania innych swoich aktywności. 
Technologia dzisiaj poszła na tyle do 
przodu, że nawet siedząc w bunkrze 
możemy pozostać w kontakcie ze 
swoimi działaczami i z innymi człon-
kami organizacji. Tak czy inaczej jest 
dużo roboty, a odpowiadając bezpo-
średnio na Twoje pytanie, uważam, 
że technologia jest bardzo pomocna, 
a my należycie ją wykorzystujemy. 
Co tu dużo mówić; trzeba się dosto-
sowywać do warunków, a to właśnie 
nacjonaliści mają wyznaczać nowe 
ścieżki. Cieszę się, że nam się to udaje. 

Mam pytanie na temat prowadzo-
nych przez Was projektów. Kierunki.
info, Narodowy Horyzont i aplikacja 
Narodowy Sympatyk to trzy flagowe 
inicjatywy ONR. Ostatnio pojawiła 
się także kampania STOP ABSUR-
DOM. Proszę powiedz coś więcej na 
ten temat. Przy tej okazji zaznaczę 
tylko, że jak dla mnie aplikacja Na-
rodowy Sympatyk to strzał w dzie-
siątkę w mojej skromnej opinii.
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Jeśli chodzi o portal Kierunki.info; to 
ten projekt opierał się i nadal opie-
ra się głównie na niezwykłej pracy 
Koleżanki Adrianny Gąsiorek, która 
poświęciła mu kawał swojego życia 
(także osobistego). Nasza sekcja od-
powiedzialna za promocję materia-
łów wykonuje naprawdę świetną ro-
botę, a co mnie cieszy szczególnie: 
jest w niej bardzo wielu „świeżych” 
działaczy. Co zabawne: pandemia w 
tym zakresie akurat nam tylko sprzy-
ja. Projekt Kierunki.info cały czas się 
rozwija, nowi ludzie cały czas są po-
trzebni. Zawsze powtarzam, że mamy 
obowiązek wychodzić z naszą ideą 
do ludzi. Najskuteczniejszą drogą ku 
temu są właśnie media. Nawet jeśli 
próbuje się nas w jakiś sposób bloko-
wać, to dajemy sobie z tym jakoś radę.
 
Jeśli chodzi o Narodowy Horyzont to 
w tym miejscu będą drobne zmiany. 
Jak na razie będzie on dostępny dla 
czytelników w formie elektronicz-
nej, a nie papierowej. Mamy już obec-
nie przygotowane kilka numerów do 
przodu; czekają one obecnie na reali-
zację i opublikowanie. Teksty są au-
torstwa także ludzi spoza organizacji, 
co jest tu sporą zasługą Kolegi Ada-
ma Seweryna, który opiekuje się tym 
projektem. 

Narodowy Sympatyk to w mojej opi-
nii coś, co już od dawna było potrzeb-
ne w naszym środowisku i niezwykle 

cieszy mnie to, że jest on popularny 
nie tylko pośród członków ONR, ale 
także wśród działaczy innych grup 
i szeroko rozumianego środowiska 
narodowego. Pomysłem, który stał u 
jego podstaw było zebranie informa-
cji o akcjach, artykułach i innych na-
szych aktywnościach w jednym i ła-
two dostępnym miejscu. Liczba grup 
skupionych wokół Narodowego Sym-
patyka ciągle rośnie. Grupa informa-
tyków, którzy stworzyli tę aplikację, 
dalej pracuje nad nowymi pomysłami 
i jej rozbudową. Chcemy wejść także 
wkrótce na inne systemy operacyjne. 
Postawiliśmy także stronę interneto-
wą dla tych, którzy nie mogą na ra-
zie ściągnąć aplikacji. To nie byłoby 
możliwe bez wytężonej pracy sekcji 
informatycznej i sekcji PR. Jestem z 
tego bardzo zadowolony. 

STOP ABSURDOM to inicjatywa, któ-
ra ma na celu punktowanie szeroko 
rozumianych absurdów ze środowi-
ska LGBTQWERty i całej reszty tego 
typu grup, które mają w głębokiej 
pogardzie logikę i zdrowy rozsądek. 
Za jej pośrednictwem chcemy sprze-
ciwić się ludziom, którzy chcą zara-
żać swoją postawą i przekonaniami 
innych. Skupiamy się w tym zakresie 
na działalności powiedzmy to propa-
gandowej, ale również wychodzimy 
ze swoim przekazem na ulicę. To już 
nie jest czas na same kontry do parad 
LGBT. One same w sobie już nie wiele 
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dają. Ludzie nie oczekują tego od nas. 
Należy zacząć szerszą współpracę w 
naszym środowisku, by pokazać, że 
te poglądy są nie tylko absurdalne, ale 
też zwyczajnie szkodliwe. 

Czy można się spodziewać, że ten 
projekt będzie otwarty także na lu-
dzi spoza środowiska? Na tych, któ-
rzy widzą, co się dzieje w kraju i będą 
chcieli stawić temu czoło, ale nieko-
niecznie pod szyldem samego ONR?

Tak! Chcemy zaangażować w tę spra-
wę wszystkich i nie chcemy zamykać 
się tylko pod jednym szyldem. Tak jak 
Narodowy Sympatyk jest dla każde-
go, tak samo będzie ze STOP ABSRU-
DOM. Chcemy angażować wszystkich 
ludzi, którzy mają zbieżne poglądy z 
naszymi i są po prostu normalni. Cie-
kawym projektem, który też rozwija-
my są Brygady Narodowe - również 
skierowane szerzej. 

Widać, że udało Wam się przez ostat-
nie lata posprzątać niemały bała-
gan. Moje pytanie jest takie: jaka jest 
ogólna wizja ONR-u na przyszłość? 
W Polsce są już organizacje wycho-
wawcze i społeczne, jaką drogę dla 
siebie wybierze ONR? 

Na pewno nie zarzucimy nigdy for-
macji. Jak długo będziemy się do niej 
przykładać, tak długo będzie trwać 
nasza organizacja. Praca nad sobą to 

coś, co trwa całe życie; niezależnie od 
tego, ile ma się lat. Na pewno nie pój-
dziemy w ilość. Nigdy w całej naszej 
historii nie dążyliśmy do stania się 
organizacją masową, ale chcieliśmy 
być zawsze organizacją, która posia-
da stałe i niezmienne wartości oraz 
zasady. Chcemy działać z pożytkiem 
dla Narodu, ale nie tylko. Nawiązuje-
my cały czas kontakty z grupami na-
cjonalistycznymi z innych krajów. Nie 
chcemy też stać się partią politycz-
ną, bo jak widzimy to na przykładzie 
Polski i nie tylko, działacze partyjni 
bardzo często nawet nie znają swoje-
go programu. Politycy często utożsa-
miają się  co najwyżej z logiem partii, 
a nie z jej poglądami czy wartościami. 
My chcemy być inni. Aktualnie pra-
cujemy nad naszą deklaracją ideową 
i jasno sprecyzowanym programem 
politycznym.

Część 3

Jak już wspomnieliśmy: korona-
wirus był czymś, co dla wszystkich 
było kompletnym zaskoczeniem. Z 
drugiej strony istnieją jednak w pol-
skim środowisku nacjonalistycz-
nym problemy, które w nim były od-
kąd pamiętam. Wymień proszę takie 
problemy, które według Ciebie po-
winniśmy przezwyciężyć w pierw-
szej kolejności.

Najbardziej istotnym problemem 
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według mnie jest bierność. Bierność 
w podejmowaniu wyzwań, unikanie 
wyzwań, czy wręcz zrzucanie odpo-
wiedzialności na innych działaczy. 
Bierność i brak zaangażowania nie 
tylko nie pozwala nam się rozwijać, 
ale cofa też organizacje do tyłu. Jest 
to bardzo irytujące zjawisko, praw-
dziwie demotywujące dla tych, któ-
rzy wierzą naprawdę w nasze ide-
ały. Trudno jest dawać z siebie 120% 
możliwości, kiedy widzisz kompletny 
brak zaangażowania swoich kolegów.

Efektem braku działań choć jednej 
osoby jest demoralizacja całej gru-
py...

Dokładnie! Prowadzi to do powszech-
nego olewania pewnych spraw, bo 
przecież zawsze są ciekawsze rze-
czy do zrobienia i tak dalej. To tak, 
jak w życiu duchowym; jeśli odrzu-
camy te wartości, które są pozytyw-
ne to nazwijmy to wprost: popadamy 
w grzech. W działalności nacjonali-
stycznej jest tak samo: jeśli zaniedbu-
jemy swoje obowiązki, to marnujemy 
w ten sposób pracę dziesiątek innych 
ludzi. To miejsce na męskie decyzje: 
albo jest się zimnym, albo gorącym. 
Albo jest się poważnym, albo olewa 
się sprawę. Już chyba lepiej się poddać 
i nie przeszkadzać innym osobom ze 
środowiska. To, że mamy problemy z 
władzą, czy z polskojęzycznymi me-
diami to nic nadzwyczajnego. Jestem 

przekonany, że gdyby każdy z nas 
pracował na maksymalnie wysokim 
poziomie, to nawet taka mała grupa, 
jak my, byłaby w stanie przezwycię-
żyć wszystkie przeciwności.

Mówiąc o problemach polskiego na-
cjonalizmu, nasuwa się jedno bardzo 
ważne pytanie: czy faktycznie różne 
grupy istniejące w Polsce tworzą ra-
zem jedno wspólne środowisko? Czy 
w ogóle istnieje coś takiego, jak pol-
skie środowisko narodowo-rady-
kalne? Jeśli nie; to, co należy zrobić, 
żeby takie środowisko powstało?

Bardzo dobre pytanie! Na pewno ist-
nieją w Polsce ludzie o poglądach 
narodowo-radykalnych, ale trzeba 
podkreślić to, że jest ich bardzo mało! 
Jest w tym jeszcze dodatkowo cała 
otoczka, która w dalszym ciągu ma w 
sobie coś z „narodowym”, ale coraz 
mniej z „radykalizmem”. Przed woj-
ną mieliśmy w kraju prawdziwe śro-
dowisko narodowo-radykalne, które 
było konkretnie zdefiniowane i dum-
nie niosło na sztandarach swoje idee. 
Byli w nim wówczas ludzie, którzy 
całkowicie poświęcali się swoim ide-
om. Dziś możemy obserwować w du-
żej mierze jedynie ich naśladowców. 
Są też ludzie, którzy chcą być wokół 
nas, ale nie mają z nami tak napraw-
dę nic wspólnego. Jeśli jesteś bierny, 
neutralny czy leniwy to nigdy nie bę-
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dziesz nacjonalistą. Taki ktoś nie jest 
nawet godzien tego, żeby się tak na-
zwać. Znam wielu ludzi nazywających 
się nacjonalistami albo radykałami 
- ale kiedy się wyłoży im wszystkie 
karty na stół, to ich duma szybko się 
ulatnia. Wszyscy znamy takich ludzi, 
dla których „narodowy radykał” to 
tylko hasło na koszulce.

Dobra. Wiemy już, co jest nie tak. 
Kolejne pytanie, które przychodzi 
mi do głowy - to pytanie, o to jaki 
masz pomysł na to wszystko? Jaką 
rolę chce pełnić ONR w środowisku 
narodowym? Czy masz jakieś kon-
kretne pomysły na to, jak ułożyć 
funkcjonowanie naszej społeczności 
w Polsce?

To czego bym sobie życzył i to, do cze-
go dążę to zjednoczenie wszystkich 
organizacji. Oczywiście nie chodzi mi 
tu o stworzenie kolejnej grupy obej-
mującej swoim zasięgiem wszystkie 
inne. Mam tu na myśli raczej pewne 
braterstwo i wspólnotę działań i ce-
lów. Zjednoczenie takiego rodzaju 
uważam za konieczne dla przetrwania 
naszej idei w Polsce. Zwłaszcza, gdy 
widzi się dzisiaj wzmocnienie ataków 
sił nam nieprzychylnych. Chciałbym, 
żeby ONR przyjął na siebie rolę spo-
iwa dla innych organizacji, które czę-
sto są ze sobą skłócone. Warto mieć 
wspólne plany i prowadzić wspólne 
działania, które mogą przełożyć się 

na wymierne efekt dla całego społe-
czeństwa i narodu.
Mamy już przygotowany zarys pro-
jektów, które pozwolą nam na wspól-
ne wyjście do ludzi. Pomimo różnic - 
nasz cel jest przecież wspólny. Warto 
w pierwszej kolejności skupić się na 
współpracy z grupami o podobnej linii 
działania. Najważniejsze jest wyko-
nać pierwszy krok i pobudzić innych 
do działania. To samo powinno się 
dziać nie tylko w Polsce, lecz także w 
Europie. ONR także aktywnie włącza 
się w współpracę zagraniczną. Ostat-
nia manifestacja w Gdańsku pokaza-
ła, że nacjonaliści z różnych państw 
powinni się zjednoczyć - mają wszak 
podobne idee i cele oraz te same wy-
zwania do przezwyciężenia. Niestety 
Europa jest bardzo podzielona ge-
opolitycznie, a kształt obecnych gra-
nic często jest powodem sporów po-
między poszczególnymi państwami.

Ale podkreślam to jeszcze raz: mamy 
wspólne zagrożenia, które musimy 
zacząć zwalczać. Musimy walczyć o 
przetrwanie myśli nacjonalistycz-
nej wszędzie, niezależnie od tego, w 
jakim kraju się urodziliśmy. Czas, by 
nacjonaliści zaczęli mówić jednym 
głosem!

Chciałbym zapytać o temat polityki. 
O Konfederacji do tej pory już wiele 
napisano i powiedziano. Faktem jest 
to, że dostanie się tego ugrupowania 
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do parlamentu jest jakimś sukcesem 
dla tego środowiska. W związku z 
tym zastanawia mnie: czy dostrze-
gasz w ogóle potrzebę obecności na-
rodowych radykałów w polityce? In-
nymi słowy: czy jest nam potrzebna 
partia narodowo-radykalna?

Przez wiele lat byłem przekonany, że 
nie powinniśmy nawet dotykać tego 
tematu. Bo po co brudzić sobie ręce? 
Co więcej polityka zawsze wiąże się 
z pewnymi ustępstwami. Ja tego nie 
akceptuję. Brałem udział w wielu 
dyskusjach na ten temat. Zwłaszcza, 
kiedy powstawał Ruch Narodowy. 
Ustępstwa niszczą, zaburzają kształt 
naszej linii ideowej. Wystarczy spoj-
rzeć na takich Andruszkiewiczów, czy 
innych polityków Ruchu Narodowe-
go; musieli zignorować swoje warto-
ści. Nie da się powiększyć elektoratu 
bez ustępstw i właśnie to jest dla nas 
główny problem. Nacjonalista nie 
chciałby zdradzić idei dla paru tysięcy 
głosów więcej.

Temat ten jest dla mnie bolesny, bo 
z drugiej strony dobrze byłoby mieć 
narodową partię polityczną, co więcej 
partia taka byłaby potrzebna z punktu 
widzenia żywotnych interesów pań-
stwa. Żeby jednak cokolwiek zbudo-
wać trzeba iść twardo w swoim kie-
runku. W tej chwili myślę, że lepszym 

pomysłem byłoby się zaangażować 
poprzez ruch oddolny np. w sferze 
samorządowej. Warto spróbować od 
najniższego szczebla. Myślę, że jed-
nym z największych błędów Ruchu 
Narodowego jest zaniechanie działal-
ności w samorządach i rzucenie się od 
razu w wir wielkiej polityki.  To sfera 
dla nas. 

Ostatnie pytanie, powiedz proszę 
w paru słowach, jaka według Ciebie 
będzie przyszłość nacjonalizmu w 
Polsce? Jakie kroki są niezbędne, aby 
nasza idea przetrwała następne lata? 

Miejmy zawsze przed oczyma na-
sze wartości i rozwijajmy nasze idee! 
Nigdy nie możemy się poddawać, a 
ciągły rozwój musi wyznaczać nasze 
plany życiowe. Zdążyłem już zaak-
centować potrzebę współpracy i pod-
kreślę jej wartość jeszcze raz. Pamię-
tajmy, aby podnosić się po każdym 
upadku - mamy przyjaciół i rodzi-
ny. Musimy otwierać każde możliwe 
drzwi i wypełniać naszymi ideami 
każdą dziedzinę życia społecznego.

Rozmawiał Dawid Kaczmarek
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Nawiązanie współpracy przez po-
szczególne środowiska: W 2 nume-
rze „W Pół Drogi” pojawił się tekst 
autorstwa Norberta Wasika, w któ-
rym Autor wyraził potrzebę zjedno-
czenia środowiska nacjonalistyczne-
go, by nacjonaliści zyskali możliwość 
oddziaływania społecznego oraz by 
w dalszej perspektywie nacjonaliści 

stali się jedną z liczących się sił po-
litycznych w Polsce. Pierwszą rze-
czą, jaką należy omówić to określić, 
jakie ugrupowania powinny wejść w 
skład sojuszu nacjonalistów. Powin-
ny to być możliwie wszystkie ugru-
powania mieszczące się w przy-
miotnikach „narodowo-radykalny”, 
„narodowo-rewolucyjny”, „narodo-

Pierwszy artykuł opisywał genezę polityczno-ideowej klęski środowiska 
„narodowców” oraz dywersji ideologicznej dokonanej przez środowisko 
koliberalne w okresie sprzyjającym nacjonalizmowi. W drugim artykule au-
tor ma na celu opisanie procesów mających na celu konsolidację wewnętrzną 
środowiska nacjonalistycznego oraz podanie i opisanie przykładów działań 
prowadzących ruch nacjonalistyczny do przekształcenia go w poważny ruch 
społeczny dążący do przemian ustrojowych, społecznych i ekonomicznych 
bezpośrednio w skali krajowej, pośrednio w skali międzynarodowej. 

Perspektywy rozwoju nacjonalistycznego ruchu społecznego
JAN KOWALSKI
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wo-społeczny”, „tercerystyczny”, 
„tradycjonalistyczny”, czy „narodo-
wo-syndykalistyczny”. W tych ka-
tegoriach mieściłyby się takie ugru-
powania, jak Narodowe Odrodzenie 
Polski, 3 Droga razem z całym Na-
cjonalistycznym Południem, Obóz 
Narodowo-Radykalny, Autonomicz-
ni Nacjonaliści i szerzej – środowi-
ska lokalne, środowisko związane z 
miesięcznikiem „Szturm”, Organi-
zacja Falanga, organizacje zadruż-
ne (Niklot, NS Zadruga itd.) i szerzej 
– neopogańskie. Ponadto możliwość 
działalności w takiej strukturze by-
łaby otwarta dla osób o poglądach 
identytarystycznych, nowo-prawi-
cowych (zwolenników idei Alain de 
Benoist’a), zwolenników szeroko po-
jętego „alt-right” (przy jednocze-
snej kontroli osób o skłonnościach 
liberalnych)1, rozsądnych osób ze 
środowiska NS lub nawet niektórych 
„nazboli”. Z racji kontrowersyjnego 
dla wielu radykalnych nacjonalistów 
wizerunku Młodzieży Wszechpolskiej 
federacja ugrupowań nacjonalistycz-
nych nie podjęłaby decyzji o zjedno-
czeniu się z samą organizacją MW, 
tylko najpierw poczynione zostałyby 
starania mające na celu rozładowa-
nie napięć między MW, a radykalny-
mi nacjonalistami, zawarcie pewnego 
„paktu o nieagresji”, by oba środo-
wiska nie zwalczały siebie nawzajem. 
1  Zwolennicy alt-right otrzymywaliby 
dostateczną edukację ideową, by nie doszło do 
powtórzenia przypadku Ruchu Narodowego.

Przestrzeń medialna MW mogłaby 
służyć do popularyzowania pewnych 
elementów przekazu środowiska ra-
dykalnych nacjonalistów, które były-
by przedstawiane jako alternatywny 
punkt widzenia dla sympatyków MW, 
z których część znajduje się pod wpły-
wami ideowymi prawicy i kolibera-
łów. Radykalni nacjonaliści prezen-
towaliby własne, niekonwencjonalne 
rozwiązania społeczno-gospodarcze 
(np. tworzenie syndykatów pracow-
niczych, korporacji pracowniczych 
i pracodawców, wprowadzanie roz-
wiązań zwiększających partycypa-
cję obywatelską itd.), jak i porusza-
liby tematy bardziej „niepoprawne 
politycznie”, np. wyjaśnialiby wła-
sny punkt widzenia na temat etno-
biologii, na tematy historyczne itd. 
Współpraca z neopogańskimi na-
cjonalistami powinna być możli-
wa pod pewnymi warunkami. Autor 
uwzględnia dwa podstawowe warun-
ki współpracy wymienionych środo-
wisk: minimalizacja retoryki neopo-
gańskich nacjonalistów wymierzonej 
w chrześcijaństwo oraz rezygnacja z 
charakterystycznego dla wielu neo-
pogan zestawu postulatów sprzecz-
nych z zasadami chrześcijańskimi 
(dotyczy to przykładowo kwestii ta-
kich jak eugenika negatywna).
Dlaczego potrzebne jest zjednoczenie 
środowiska nacjonalistycznego? By 
móc koordynować działalność jed-
nej sfederowanej organizacji w całym 
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kraju i w ten sposób móc skutecz-
niej zdobywać przyczółki tam, gdzie 
nacjonaliści nie są obecni. Dzielenie 
środowiska wpływa paraliżująco na 
ruch nacjonalistyczny, dochodzi do 
sytuacji takich jak obecność jednego 
środowiska tylko w jednym lub kilku 
miastach, w innych nie posiada dzia-
łaczy lub ma ich znikomą ilość, dru-
gie analogicznie ma tylko w innych 
miastach, jeszcze inne mają rozrzu-
cone pojedyncze liczby działaczy po 
całym kraju lub co gorsza ich liczeb-
ność zamyka się w przedziale kilku 
osób. Współpraca ugrupowań między 
sobą pozwoli na sprawniejsze działa-
nie nacjonalistów w poszczególnych 
regionach. Struktura organizacyj-
na takiego bloku nacjonalistycznego 
powinna łączyć w sobie jednocześnie 
zorganizowaną hierarchiczność, jak 
i autonomiczność poszczególnych 
grup i ekip regionalnych, by w od-
powiednim czasie była możliwość 
mobilizacji całego środowiska lub 
jego kilku części, by „góra” tej fede-
racji mogła wyznaczać poszczegól-
nym grupom konkretne zadania jeśli 
to będzie konieczne. Jednocześnie w 
sytuacjach „codziennych” grupy po-
winny zachować autonomiczność, by 
mogły skupić się na sprawach wła-
snego miasta/regionu lub by mogły 
skupić się na własnej ‘specjalizacji’. 
Można byłoby w każdych grupach, 
brygadach, ekipach wydzielić jed-
nostki autonomiczne oraz jednost-

ki odpowiadające za kontakty z cen-
tralnymi organami federacji. Taka 
struktura miałaby na celu jednocze-
śnie zachowanie „luzu” dla ekip, jak 
i zachowanie ogólnej dyscypliny or-
ganizacyjnej. Zbyt scentralizowana 
struktura jest łatwa do zniszczenia, 
zbyt rozproszona – zbyt skłonna do 
niesubordynacji lub nawet samowol-
ki. Należy ten problem rozwiązać za 
pomocą środków pośrednich.

Kwestie propagandowe
Główny powód niepowodzeń nacjo-
nalistów wynika ze słabego „rozre-
klamowania się” w szerszych krę-
gach społeczeństwa. Dotychczas 
nacjonaliści byli i są postrzegani jako 
środowisko wyrzutków społecznych, 
patologii, frustratów chcących wy-
ładować swoją rzekomą „nienawiść” 
na mniejszościach etnicznych i jako 
młodzieżowa subkultura. Jednocze-
śnie niewielu rzeczywiście zna postu-
laty nacjonalistyczne, nie mówiąc już 
o nacjonalistycznej symbolice i ter-
minologii. Zmiana tego stanu rzeczy 
wymaga ustalenia sposobów na roz-
propagowanie idei i postulatów na-
cjonalistycznych, uszeregowania ich 
według priorytetów i maksymalnej 
mobilizacji propagandowej ukierun-
kowanej na jak najszersze dotarcie 
do społeczeństwa. Konieczne będzie 
podjęcie działań w ramach zorgani-
zowanej „operacji” mającej na celu 
popularyzację postulatów socjal-na-
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cjonalistycznych w społeczeństwie. 
W celu wstępnego zobrazowania 
działalności propagandowej formy 
propagandy można podzielić na dwie 
grupy:

Propaganda większego priorytetu – 
dzieli się ona na dwie podgrupy:
- propaganda małej skali – np. two-
rzenie graffiti, murali, , naklejanie 
vlep propagandowych, wstawianie 
plakatów propagandowych, organi-
zowanie spotkań z nacjonalizmem, 
działalność tzw. „keyboard warriors” 
pomocnych w przyszłości w propa-
gowaniu nacjonalizmu w sieci inter-
netowej itd.
-  propaganda dużej skali – uczest-
nictwo w protestach pracowniczych, 
rolników, lokatorów i innych wraż-
liwych ekonomicznie grup społecz-
nych oraz agitacja wśród tych grup, 
organizowanie przemarszy2, orga-
nizowanie konferencji, przemówień, 
happeningów politycznych itd. 
Efektem propagandy większego prio-
rytetu ma być pozyskanie „sieci” 
stanowiących bazę społeczną dla ru-
chu nacjonalistycznego w warunkach 
wojny sieciocentrycznej. 

Propaganda mniejszego priorytetu 
– stanowi nadbudowę dla propagan-
dy większego priorytetu, czyli jest to 
2  Marsze będą miały dużo większy efekt 
propagandowy gdy wcześniej nawiąże się relacje 
z wymienionymi wcześniej grupami społecznymi 
lub środowiskami należącymi do tych grup.

wtórny rodzaj propagandy wzglę-
dem pierwszego, wzmacniający jego 
efekty. Głównie ta forma propagandy 
skierowana jest do młodzieży i w naj-
większym stopniu dotyczy działalno-
ści w sferze kulturowej. Do tego typu 
propagandy można zaliczyć produk-
cję muzyki, filmów wideo, działal-
ność w sferze gamingowej3, prowa-
dzenie blogów, tworzenie memów i 
wiele innych czynności kreujących 
modę na nacjonalizm. Do tej kategorii 
można byłoby również zaliczyć akty-
wizm w sferze sportowej (głównie w 
sportach walki) połączony przykła-
dowo z organizowaniem zabaw z ASG 
w celu przyciągnięcia części młodzie-
ży zainteresowanej taką aktywno-
ścią i wykreowania wśród niej mody 
na „paramilitaryzm”4. Organizacją 
tego typu ‘atrakcji’ zajęłyby się ekipy 
sportowe. Co do memów interneto-
wych – mimo, że jest to sfera uzna-
wana za dziecinną lub w najlepszym 
razie „niedojrzałą” dla osób o wyż-
szym poziomie kultury to jest ona 
ważnym środkiem dotarcia do mło-
dzieży, co udowadnia sukces libera-
łów i lewicy w dotarciu do młodzieży 
za pomocą memów. Środowisko alt-
-right w Stanach Zjednoczonych i w 
mniejszym stopniu w innych krajach 
Zachodu z sukcesem dociera do mło-
3  Czyli np. tworzenie gier komputerowych, 
modów do gier lub tworzenie relacji z gry kompu-
terowej. 
4  Zakładamy sytuację, w której tego typu 
aktywizm jest „marką” kulturową środowiska 
nacjonalistycznego.
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dzieży za pomocą memów.
Zdobywając przyczółki młodzieżo-
we i w konsekwencji kreując modę 
na patriotyzm 2.0 (lub przynajmniej 
namiastkę poprzedniej mody na pa-
triotyzm) nacjonaliści upowszechni-
liby w kontrolowanych przez siebie 
środowiskach własne symbole, któ-
re następnie byłyby przemycane do 
młodzieży spoza środowiska5. Ponad-
to nacjonaliści mogliby zawłaszczać 
sobie powszechne elementy kultu-
ry młodzieżowej i ogólnospołecznej. 
Przykład z brzegu – społeczność /pol/ 
wypromowała nowe znaczenie popu-
larnego gestu „OK”, który został wy-
kreowany przez nich na znak białych 
nacjonalistów oznaczający „Whi-
te Power”. Podobnie mogliby z tym 
symbolem zrobić polscy nacjonaliści 
– przyjąć go jako własny środowi-
skowy salut będący niewerbalną ma-
nifestacją słowa „Wielka Polska” (np. 
używany wraz z okrzykiem „Czołem 
Wielkiej Polsce”). Dzięki takiej tak-
tyce polscy nacjonaliści przestaliby 
być kojarzeni ze słynnym „pięciopi-
wowaniem”, które zostało całkowi-
cie zdezawuowane na rzecz nowego 
salutu, łatwiej przyswajalnego. Po-
dobną taktykę przyjęli ukraińscy na-
cjonaliści używający salutu z trzema 
palcami symbolizującego tryzub – 
herb Ukrainy (partia „Swoboda” ma 
nawet symbol tego salutu w swoim 
5  Przy jednoczesnej popularyzacji nacjo-
nalistycznej symboliki w ramach pozakulturowej 
działalności społeczno-politycznej.

logo). Podobną taktykę zastosowali 
tureccy nacjonaliści, którzy używają 
salutu rogatej ręki będącej niewer-
balną imitacją szarego wilka6. Serb-
scy nacjonaliści używają salutu „tri 
prsta”. Więc stworzenie własnego sa-
lutu przez polskich nacjonalistów ma 
swoje podstawy, a posiadanie wła-
snych gestów niesie ze sobą dużą moc 
symboliczną pomocną w ekspansji 
nacjonalistycznej kultury. Oczywi-
ście, nie znaczy to, że polscy nacjo-
naliści mają całkowicie zrezygnować 
z salutu rzymskiego – salut rzym-
ski będzie po prostu zostawiony „na 
lepsze czasy”, jego użycie zostanie 
ograniczone do oficjalnych spotkań 
organizacyjnych w wąskim gronie. 

W docieraniu z przekazem propa-
gandowym do narodu liczy się duża 
wiedza osób propagujących nacjo-
nalizm, umiejętność bycia przeko-
nywującym (czyli bycie „takim jak 
bazarowy Arab” – Arab handlujący 
na bazarze potrafi swoim potencjal-
nym klientom „wcisnąć” wszystko, 
co sprzedaje) oraz osobisty spryt – 
umiejętność poprowadzenia dyskusji 
na własną korzyść.  Formy i strategia 
propagowania ideologii nacjonali-
stycznej wymaga szerszego omówie-
nia. Autor ma nadzieję, że ten tekst 
pobudzi nacjonalistów do poważnej 
dyskusji na temat sposobów dotarcia 

6  Szary wilk to symbol ludów tureckich wy-
korzystywany przez zwolenników turanizmu.
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do społeczeństwa i jak najszerszego 
rozpropagowania idei i postulatów 
nacjonalistycznych.

Postulaty ustrojowe, społeczne i 
ekonomiczne nacjonalistów
Nacjonalizm jest ideologią negują-
cą obecny system, co automatycznie 
nakłada na nacjonalistów powinność 
opracowania programu nowego ładu 
oraz strategii jego wdrażania. Nega-
cja ustroju partyjnego – demolibe-
ralnego musi przybrać formy, któ-
re będą atrakcyjne dla dużej części 
społeczeństwa i będą opierać się na 
prostym i łatwo przyswajalnym ha-
śle. Przykładowo Paweł Kukiz 5 lat 
temu, gdy tworzył własny ruch poli-
tyczny, którego centralnym punktem 
była walka z partiokracją. Podobny 
motyw u zarania III RP przyjął Stani-
sław Tymiński, który w późniejszych 
latach przedstawiał siebie jako oso-
bę usiłującą zapobiec negatywnym 
zmianom zaaprobowanym przez siły 
demoliberalne kreując samego siebie 
na „męczennika”, którego ruch poli-
tyczny został zniszczony przez sys-
tem okrągłostołowy. Podobnie 5 lat 
temu w wyborach prezydenckich Ma-
rian Kowalski forsował utworzenie 
systemu prezydenckiego jako „alter-
natywę” dla demoliberalizmu opartą 
na postulacie „silnej władzy” (można 
ten postulat uznać za pokłosie głu-
pawej fascynacji rządami silnej ręki i 
zamordyzmu na prawicy). 

Wszystkie te propozycje były de fac-
to zmianami kosmetycznymi nie do-
tykającymi sedna sprawy. Jednakże 
wszyscy trzej wymienieni kandydaci 
proponowali rozwiązania alterna-
tywne względem obecnego systemu 
politycznego opartego o konstytucję
z 1997 roku7. Problem jest jednak w 
tym, że ani powołanie systemu pre-
zydenckiego, ani Jednomandato-
we Okręgi Wyborcze nie rozwiązują 
problemu demoliberalizmu, a nawet 
go pogłębiają – JOWy, czy silna wła-
dza prezydenta wzmocniłyby jedynie 
siłę dotychczasowych partii. W skró-
cie – „antysystemowi” zwolennicy 
Kukiza, Tymińskiego, Kowalskiego 
itp. person dali się wpuścić w maliny 
przez swoich politycznych idoli. Więc 
nacjonaliści odrzucając nieefektywne 
projekty ustrojowe muszą stworzyć 
własną koncepcję, która będzie atrak-
cyjna, sensowna i będzie jednocze-
śnie rewolucjonizowała nasz system 
polityczny czyniąc Polskę wzorem dla 
podobnych nam ruchów politycznych 
z zagranicy. Projekt nowego ładu 
mógłby wyglądać następująco:

W sferze społeczno-ekonomicznej:
- Ustanowienie korporacji8 lub syn-
7  Podpisana skądinąd przez znanego „abs-
tynenta” i „magistra” Wydziału Ekonomicznego 
Uniwersytetu Gdańskiego, który piastował urząd 
prezydenta przez dwie kadencje. 
8  W tym kontekście termin „korporacja” to 
zrzeszenie przedstawicieli jednej profesji w formie 
samorządu stanowego zgodnie z myślą korpora-
cjonizmu zawartą w encyklikach „Rerum Nova-
rum” Leona XIII i „Quadragesimo Anno” Piusa XI. 
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dykatów pracowniczych oraz kor-
poracji przedsiębiorców – zmiana 
ustroju ekonomicznego ku formom 
zorganizowanych stanów społecz-
nych będzie pierwszym krokiem ku 
emancypacji narodu z dominacji par-
tii politycznych, banksterów i global-
nego kapitału. Zrzeszenia przedsię-
biorców będą sprzyjały lobbowaniu na 
rzecz protekcjonistycznej polityki, a 
zrzeszenia pracowników będą sprzy-
jały lobbowaniu na rzecz uchwalania 
sprzyjającego pracownikom prawa 
pracy. Tak powstały model będzie wy-
muszał na obu grupach społecznych 
wzajemną współpracę, co będzie kro-
kiem ku realizacji idei narodowego 
solidaryzmu. Razem obie grupy spo-
łeczne mogłyby wywierać ogromny 
wpływ na polską politykę (co zostanie 
opisane w podrozdziale o postulatach 
politycznych), co pozwalałoby ogó-
łowi polskiego społeczeństwa na po-
siadanie silniejszej pozycji względem 
zagranicznego kapitału niż obecnie;
- Tworzenie syndykatów lokatorskich 
byłoby krokiem ku uspołecznieniu 
mieszkań będących ważnym elemen-
tem zapewnienia bytu i bezpieczeń-
stwa milionom polskich obywateli z 
ich rodzinami;
- Innym pomysłem do rozpatrzenia 
przez nacjonalistów może być nada-
nie rodzicom prawa do głosowania w 
imieniu własnych dzieci. Podobny po-
stulat był wysuwany przez belgiskich 
nacjonalistów z ruchu Christus Rex 

pod przywództwem Leona Degrelle. 
Za tym postulatem stoją co najmniej 
dwie przesłanki. Pierwszą przesłanką 
jest fakt, że dzieci również posiadają 
obywatelstwo więc pozbawianie ich 
(czyli pozbawianie przyszłości na-
szego narodu) reprezentacji politycz-
nej jest dyskryminacją dzieci. Skoro 
chcemy państwa pronatalistyczne-
go to musimy zmienić to antynatali-
styczne prawo wyborcze. Oczywiście 
nie nadamy dzieciom bezpośrednio 
praw wyborczych, ponieważ dzieci 
nie są psychologicznie przygotowa-
ne do podejmowania obywatelskich 
decyzji politycznych, więc prawo do 
głosowania w ich imieniu powinno 
należeć do ich rodziców lub prawnych 
opiekunów. I tu przechodzimy do ko-
lejnej przesłanki. Skoro nacjonaliści 
postulują powstanie państwa pro-
rodzinnego to realizacja postulatów 
prorodzinnych powinna zacząć się 
od kwestii ustrojowych – to rodziny 
wielodzietne są przyszłością naro-
du, ponieważ to rodziny wielodzietne 
zapewniają biologiczne przetrwanie 
narodu. Dlatego udzielenie rodzi-
nom większych praw wyborczych, ich 
uprzywilejowanie względem reszty 
będzie pierwszym krokiem ku stwo-
rzeniu państwa prorodzinnego – 
udzielenie rodzinom większych praw 
wyborczych zmobilizuje rządy do 
maksymalnej realizacji polityki pro-
rodzinnej.

środowisko

W sferze politycznej:
- Implementacja narodowo-radykal-
nej koncepcji Organizacji Politycznej 
Narodu – na chwilę obecną wpro-
wadzenie tego modelu jest niereal-
ne, więc jego wprowadzenie należy 
odsunąć na nieokreśloną przyszłość. 
Należy więc skupić się na postulatach 
związanych z decentralizacją polityki 
państwowej i tworzeniem społeczeń-
stwa obywatelskiego;
- Przekształcenie Senatu w bezpar-
tyjną Izbę Regionów – Izba Regionów 
spełniałaby główną rolę w reprezen-
tacji interesów regionalnych. Wybory 
do Izby Regionów odbywałyby się w 
dwumandatowych okręgach wybor-
czych co 5 lat9, przy czym okręgiem 
wyborczym byłby każdy powiat. Każ-
dy powiat miałby po dwóch przed-
stawicieli w Izbie Regionów, owi 
przedstawiciele byliby jednocześnie 
lokalnymi urzędnikami pełniącymi 
(obecnie) bliżej nieokreślone funkcje. 
Senator Izby Regionów mógłby zostać 
odwołany w czasie trwania kadencji 
po wiążącym referendum lokalnym 
zwołanym na wniosek 1000 obywa-
teli powiatu. Część kosztów ponow-
nych wyborów w powiecie ponosiłby 
odwołany senator, resztę kosztów fi-
nansowałoby się z budżetu Izby Re-
gionów ze składek reszty senatorów. 
Ów model zapobiegałby wyalienowa-
niu senatorów z interesu własnych 
9  Długość trwania kadencji w IR byłaby 
do ustalenia. Autor podaje przykładową długość 
trwania kadencji.

regionów i ich mieszkańców;
- Przekształcenie Sejmu w stanową 
izbę syndykatów i korporacji pracow-
niczych oraz przedstawicieli innych 
grup społeczno-ekonomicznych – 
przekształcenie Sejmu w izbę zawo-
dowo-stanową doprowadziłoby do 
całkowitego odpartyjnienia ustroju 
politycznego państwa. Rozwiązania 
dotyczące przekształcenia Sejmu w 
izbę zawodową byłyby analogiczne 
do rozwiązań przekształcających Se-
nat w Izbę Regionów. Tak dokona-
ne przekształcenie polskiego ustro-
ju politycznego doprowadziłoby do 
jego odpartyjnienia i byłoby jednym 
z elementów tworzenia w Polsce spo-
łeczeństwa obywatelskiego, mecha-
nizmów partycypacji obywatelskiej 
oraz docelowo miałoby skutkować 
ożywieniem postaw wspólnotowych 
w społeczeństwie, politycznym i 
ekonomicznym upodmiotowieniem 
samorządów regionalnych i zawo-
dowych oraz co najważniejsze – mia-
łoby to tworzyć narodowy solidaryzm 
w polskim społeczeństwie;
- Oparcie ustroju państwa i admini-
stracji terytorialnej o zasadę subsy-
diaryzmu – wyższe, centralne organy 
państwowe posiadają tylko te kompe-
tencje, których nie są w stanie wyko-
nywać organy niższe, samorządowe. 
Oznacza to szeroki zakres decentra-
lizacji władzy państwowej i wzrost 
znaczenia oraz niezależności samo-
rządów w polityce krajowej. Ponad-
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to, wzorując się częściowo na modelu 
szwajcarskim wprowadzone zosta-
łyby najszerzej jak to możliwe roz-
wiązania demokracji bezpośredniej w 
jednostkach samorządowych, przy-
kładowo zwiększony zostałby zakres 
inicjatyw ludowych, część spraw do-
tyczących gmin lub powiatów, ustaw 
we wspomnianych jednostkach te-
rytorialnych (oraz w korporacjach i 
syndykatach) byłoby rozwiązywa-
nych i przegłosowywanych na drodze 
referendalnej;
- Uspołecznienie zadań związanych 
ze strzeżeniem porządku publiczne-
go oraz wymiaru sprawiedliwości – 
autor postuluje tutaj likwidację do-
tychczasowych zasad, na jakich swoje 
istnienie opiera Straż Miejska/Gmin-
na. Obecnie w większości przypadków 
funkcjonowanie tej służby jest zbędne 
i zamiast wykonywać zadania realnie 
poprawiające stan porządku publicz-
nego aktywność owej służby zdomi-
nowana jest przez czynności zbędne, 
jest bardziej uciążliwa dla obywateli 
niż chroniąca bezpieczeństwo pu-
bliczne. Programem nacjonalistów w 
kwestii bezpieczeństwa publicznego 
będzie więc postulat przekształcenia 
Straży Miejskiej/Gminnej w ochotni-
czą jednostkę złożoną z mieszkańców 
samorządu (podobnie jak OSP), która 
będzie powoływana na ich żądanie (na 
drodze referendum) i będzie pełniła 

rolę społecznej (oddolnej) formacji 
partnerskiej względem policji. Nie-
wykluczone byłoby również powo-
łanie ochotniczych formacji policyj-
nych działających przy jednostkach 
„zawodowych”. Nacjonaliści mogą 
również przedstawić własne propo-
zycje reformy sądownictwa. Każdy 
nacjonalista wie, że dotychczas są-
downictwo w Polsce wywodziło się z 
postkomunistycznych „elit” i pełniło 
rolę narzędzia liberalnego środowi-
ska politycznego. Zmiany dokona-
ne przez obecny obóz rządzący były 
de facto zmianami kosmetycznymi, 
polegały na częściowej wymianie sę-
dziów ze związanych z poprzednią 
władzą na związanych z obecnym 
rządem. Dlatego nacjonaliści powinni 
przedstawić własny program reformy 
polskiego sądownictwa. W tym arty-
kule nie zostaną opisane szczegóły 
nacjonalistycznej reformy sądownic-
twa ze względu na zbyt małą wiedzę 
autora w tym temacie. Autor zasu-
geruje jednak Czytelnikowi jak w du-
żym skrócie wyglądałby ostatecznie 
model wyłaniania sędziów. Należa-
łoby stworzyć mechanizmy wyselek-
cjonowania kandydatów na sędziów 
w oparciu o kompetentność danego 
kandydata (na jakiekolwiek stano-
wisko w sądownictwie), niezależnie 
zarówno od preferencji dotychczaso-
wych sędziów, jak i preferencji wśród 
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polityków. Innym, bardziej możli-
wym do realizacji postulatem nacjo-
nalistów mógłby być postulat stwo-
rzenia dodatkowych, kadencyjnych 
stanowisk w sądownictwie (stanowi-
ska pozostają do określenia) wybie-
ranych w wyborach powszechnych.
Autor przedstawiając ów wycinek 
proponowanych postulatów ustro-
jowych i społeczno-ekonomicznych 
nacjonalistów liczy na pobudzenie do 
dyskusji innych autorów nacjonali-
stycznych mających większą wiedzę 
lub ciekawsze pomysły, by rozwinęli 
powyższe postulaty lub przedstawi-
li nowe, by w ten sposób zaczął po-
wstawać zarys programu ustrojo-
wego, społecznego i ekonomicznego 
nacjonalistów. 

Załóżmy, że udaje nam się stworzyć 
silny i wpływowy ruch społeczno-
-polityczny, startujemy w wyborach 
lokalnych, zdobywamy wiele miejsc 
w samorządach, następnie po wybo-
rach parlamentarnych dostajemy się 
do parlamentu. Jak wykorzystujemy 
ten sukces? Sprawa jest oczywista – 
głównym (w sensie pierwszorzęd-
nym) punktem, jaki chcemy zreali-
zować będzie stworzenie syndykatów 
i korporacji pracowniczych i przed-
siębiorców10. Postawienie nacisku 
10   Z naciskiem na pracownicze – będzie 
to środek nacisku na leseferystów, albo wesprą 
wprowadzenie syndykalizmu i korporacjonizmu 

na kwestie społeczno-ekonomiczne 
można uznać za bazujące na mark-
sistowskim podziale wojny ideolo-
gicznej na bazę (ekonomia i kwestie 
społeczne) i nadbudowę (kultura). 
Dlaczego nacjonaliści mają inspiro-
wać się w tym przypadku koncepcją 
marksistowską? Ponieważ w sferze 
kulturowej nacjonaliści nie posiada-
ją zbyt dużych możliwości – z jednej 
strony coraz popularniejsza jest lewi-
ca i liberałowie, z drugiej strony takie 
ugrupowania prawicowe, jak Konfe-
deracja, czy PiS skutecznie polaryzu-
ją polskie społeczeństwo wokół sporu 
o sprawy „rozporkowe” zagarniając 
całkowicie pole działania dla siebie. W 
ten sposób uniemożliwiają nacjonali-
stom krok naprzód. Przesunięcie na-
cisku na ‘bazę’ (nie oznacza to całko-
witego porzucenia walki o kulturę, a 
jedynie przesunięcie punktu nacisku) 
i na tej podstawie oparcie własnej 
propagandy wraz z pełną mobiliza-
cją propagandową daje nacjonalistom 
cień szansy na przyciągnięcie zainte-
resowania szerszej publiki i jednocze-
śnie daje szansę na przesunięcie pu-
blicznej dyskusji ze słynnych „spraw 
rozporkowych” na kwestie społeczne 
neutralizując w ten sposób propa-
gandę wywrotowców obyczajowych. 
oraz w interesie przedsiębiorców poprze zgodę na 
powołanie korporacji przedsiębiorców albo opo-
wiedzą się za dotychczasowym systemem – celem 
jest przesunięcie ekonomicznego oka Overtona w 
naszą stronę.
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Byłaby to dużo skuteczniejsza broń 
w walce z tęczową lewicą niż obec-
ne „środki” prawicy dające odwrotny 
skutek. 

Wracając do zakładanego scenariu-
sza – postulaty  przemian społeczno-
-ekonomicznych powinny pozostać 
głównym punktem odniesienia dla 
nacjonalistów, ponieważ hegemonia 
obecnego demoliberalnego syste-
mu zbudowana jest na fundamencie 
ekonomicznej ‘bazy’ liberalnej – do-
minacja globalnych mega korpora-
cji, banków i w konsekwencji neoko-
lonialny status Polski jest głównym 
fundamentem zależności naszego 
kraju od USA oraz (zwłaszcza!) od UE 
– w końcu głównym utrudnieniem w 
wystąpieniu Polski11 z UE są względy 
finansowe. Nawet stabilność rządów 
obecnych demoliberalnych „elit” 
wynika z ich silnych powiązań finan-
sowych ze strukturami zachodnimi. 
Dominacja ekonomiczna liberalnych, 
ponadnarodowych mega korpora-
cji, banksterów i innych liberalnych 
instytucji przyczyniła się do zmian 
stosunków  społeczeństwa polskiego 
na model indywidualistyczny. Obec-
ne zmiany (wspa)kulturowe są tylko 
efektem owego procesu ekonomicz-
nego rozpoczętego od 1989 roku. Z 
tego powodu przesadne skupienie 

11  I nie tylko Polski, ale całego regionu.

się na walce kulturowej będzie tyl-
ko reakcją na zachodzące zmiany, 
de facto będzie to walka z wiatraka-
mi, bo panujący system da się obalić 
pod warunkiem przedstawienia wła-
snej alternatywy względem niego, 
nie za pomocą wyłącznie reagowania 
na jego działania. Ponadto, skoro dy-
wersja kulturowa jest tylko efektem 
dominacji systemu liberalnego – z 
zachodnimi giełdami, ponadnarodo-
wymi mega korporacjami i bankste-
rami na czele to znaczy, że należy 
uderzać nie w symptomy, a w źródła 
systemu. Należy forsować za korpo-
racjonistyczno-syndykalistycznym 
ustrojem społecznym, politycznym i 
ekonomicznym, by następnie poprzez 
implementację tego ustroju odtwo-
rzyć organiczny i wspólnotowy model 
społeczny społeczeństwa polskiego 
znosząc model liberalno-indywidu-
alistyczny. Gdy zostanie to osiągnię-
te, wtedy będzie można podjąć sku-
teczną totalną walkę kulturową. Samo 
wprowadzenie ustroju korporacjoni-
styczno-syndykalistycznego w Pol-
sce nie wystarcza – potrzebne jest 
powstanie w podobnym czasie takie-
go modelu w innych państwach, dla 
Polski najważniejsze, by ten model 
zwyciężył w państwach byłego bloku 
wschodniego. Wtedy możliwe będzie 
uniezależnienie się naszego kraju od 
geopolitycznej dominacji Zachodu i 
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stworzenie razem z innymi państwa-
mi regionu wspólnego „Heartlandu” 
i zorganizowanie własnych nacjo-
nalistycznych, syndykalistycznych, 
korporacjonistycznych i przy okazji 
tradycjonalistycznych komórek („ja-
czejek”) rewolucyjnych w państwach 
zachodnich. Z tego powodu koniecz-
ne jest odrzucenie postaw szowini-
stycznych w europejskich ruchach 
nacjonalistycznych i nawiązanie 
wzajemnej współpracy oraz wspól-
na koordynacja działalności ponad-
narodowej nacjonalistów – tylko tak 
uda się pokonać liberalnego wroga 
prowadzącego narody europejskie ku 
wymarciu.

Oczywiście, nie jest możliwe popro-
wadzenie rewolucji w całej Europie 
więc należy najpierw dążyć do powo-
łania Unii Międzymorza, konkuren-
cyjnej względem UE, rozciągającej się 
w najszerszym zasięgu od Finlandii 
do Grecji. Według autora najszyb-
ciej Unia Międzymorza poszerzy się 
o Włochy oraz Austrię, następnie o 
Hiszpanię i Portugalię. 

Istnieją inne koncepcje geopolitycz-
ne wśród przeciwników geopolitycz-
nych Zachodu. Jedna z nich postuluje 
orientację geopolityczną w kierunku 
eurazjatyckich i krajów BRICS. Dla-
czego autor uważa tę koncepcję za 

błędną? Z dwóch powodów. Jeden, 
techniczny to taki, że prorosyjskość 
nie jest popularna w polskim społe-
czeństwie i zawsze będzie polaryzo-
wać polskie społeczeństwo. Drugi, 
egzystencjonalny to taki, że wymie-
nione kraje wcale nie są alternatywa-
mi względem liberalnego system, de 
facto same są pod wpływem liberali-
zmu. 

Od początku lat 90’ istniało wiele śro-
dowisk sprzeciwiających się gospo-
darczej neokolonizacji Polski przez 
Zachód. Wszystkie jednak propono-
wały środki niewystarczające, a przez 
to nieskuteczne. Wszelkie rydzyko-
we i tym podobne pomysły polega-
ły na mętnym „patriotyzmie ekono-
micznym” połączonym z postulatami 
„ochrony polskiego kapitału”, co nie-
kiedy (jak w przypadku ojca Tade-
usza Rydzyka) łączyło się z proame-
rykańską postawą – postawa sama 
w sobie kuriozalna i schizofreniczna. 
Skuteczna walka z hegemonią (demo)
liberalizmu musi wiązać się z naro-
dowym syndykalizmem i Trzecią Po-
zycją oraz musi obejmować działal-
ność w ramach geopolitycznej wojny 
sieciowej12 prowadzącej do światowej 
12  W tym temacie polecam artykuł M. Woj-
nowskiego: „Koncepcja wojny sieciowej Alek-
sandra Dugina jako narzędzie realizacji celów 
geopolitycznych Federacji Rosyjskiej”, Przegląd 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2017.
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rewolucji nacjonalistycznej, korpora-
cjonistycznej i syndykalistycznej. Re-
wolucja (narodowo)syndykalistyczna 
w Polsce powinna się rozpocząć już 
w czasie zdobycia przez nacjonali-
stów wpływów w samorządach oraz 
obecności w parlamencie. Już wtedy 
nacjonaliści powinni inicjować po-
wstawanie wszelkich syndykatów i 
korporacji pracowniczych i praco-
dawczych. Teraz załóżmy, że wybo-
ry wygrywa jakaś prawicowa partia, 
poza nią istnieją same centrowo-li-
beralne i tęczowo-lewicowe partie w 
parlamencie za wyjątkiem partii na-
cjonalistycznej. Owa prawicowa par-
tia chce zawrzeć koalicję z nacjonali-
styczną partią. Pomijając techniczne 
kwestie obsadzania stanowisk, jaki 
powinien być główny warunek na-
cjonalistów, by zawrzeć wspólną 
koalicję? Uchwalenie ustawy, która 
prawnie usankcjonuje istnienie syn-
dykatów i korporacji pracowniczych 
i przedsiębiorców, poszerzy ich dzia-
łanie na cały naród (jeśli jest to możli-
we technicznie), w rok od uchwalenia 
tej ustawy rząd wraz z prezyden-
tem zobowiążą się do przeprowa-
dzenia wyborów parlamentarnych 
z uwzględnieniem okręgów wybor-
czych w syndykatach, korporacjach 
pracowników i przedsiębiorców oraz 

w spółdzielniach.  Przez ten czas par-
tia nacjonalistyczna nie może sobie 
wyrobić marki uległej wobec swoje-
go koalicjanta – musi zachować nie-
zależność i asertywność. Celem ta-
kiej zagrywki jest stworzenie chaosu 
konstytucyjnego w państwie – kon-
stytucja będzie się nie zgadzać z fak-
tycznie istniejącym ustrojem korpo-
racjonistyczno-syndykalistycznym. 
Takim sposobem wszyscy dotychczas 
broniący obecnej konstytucji prze-
staną jej bronić, bo kto przy zdrowych 
zmysłach będzie bronił przestarzałej, 
nieefektywnej konstytucji w czasie, 
gdy na horyzoncie pojawi się nowy, 
świeży i awangardowy ustrój niosący 
rewolucję w dziedzinie politycznej w 
kraju i za granicą? Wtedy będzie czas 
na uchwalenie nowej konstytucji, na 
mocy której wprowadzi się inne na-
cjonalistyczne postulaty ustrojowe i 
– co ważne dla nacjonalistów – znie-
sione zostaną gumowe paragrafy.
Autor częściowo przedstawił propo-
zycję strategii politycznej mającej na 
celu przybliżenie nacjonalistów do 
zwycięstwa. Autor ma nadzieję, że 
jego propozycja spotka się z zainte-
resowaniem wśród nacjonalistów i 
zainspiruje ich do prac nad jej roz-
wojem, a następnie do wcielania jej w 
życie. 
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Tezy styczniowe
Czyli o tym 
co robić i jak, 
by zapewnić 
przyszłość dla 
nacjonalizmu 
w Polsce. Dawid Kaczmarek

Na temat lekko mówiąc „niecieka-
wej” kondycji ruchu narodowo-ra-
dykalnego w Polsce powstało już na 
przestrzeni ostatnich lat, dziesiątki 
różnego rodzaju prac i artykułów. W 
opinii autora; jedne z nich były bliż-
sze sedna problemu, a inne dalsze. 
Jedne pisane były przez ludzi bardziej 
doświadczonych, drugie natomiast 
były tworzone przez „nowych” ludzi 
ze świeżym spojrzeniem, które przy-
najmniej w teorii powinno pozwolić 
im na to, by dostrzec naszą rzeczy-
wistość taką jaką ona jest naprawdę, 
a nie jaką chcielibyśmy widzieć przez 
ostatnie lata. Odkładając jednak ten 
temat na bok, należałoby stwierdzić, 
że przeważająca część tych prób miała 
ze sobą jedną wspólną cechę. Stano-
wiły one raczej odtwórczy opis wad i 
błędów, pozbawiony choćby częścio-
wego wkładu własnego, który niósłby 
za sobą jakąkolwiek wartość meryto-
ryczną; czy to w postaci uwspólnienia 

pewnych stanowisk, czy też zapro-
ponowania konkretnych działań, wy-
kraczających poza przyjęte i dawno 
już zakurzone schematy. 

Dlatego, gdy dowiedziałem się o tym 
jak ma wyglądać ostateczna kon-
cepcja numeru „W Pół Drogi”, to z 
początku nie wiedziałem co tak na-
prawdę powinienem o niej myśleć. Z 
jednej strony temat główny numeru 
zdaje się być z początku właśnie tym, 
o czym napisałem we wstępie artyku-
łu. Czyli odgrzewaniem po raz dzie-
siąty tego samego kotleta tylko po to, 
by za każdym kolejnym  razem wy-
krzesać z niego jeszcze odrobinę po-
zorów „awangardowości” i uzyskać 
choć szczyptę złudnego powiewu 
świeżości – co zwykło przecież przy-
dawać „chwały” i środowiskowego 
blichtru nie tylko piszącemu, ale też 
samemu pismu i temu kto je wydaje. 
Z drugiej strony: muszę przyznać, że 
to chyba pierwszy przypadek w śro-
dowisku, gdy widzę próbę twórcze-
go zestawienia ze sobą pytania o stan 
środowiska narodowo-radykalnego, 
z pytaniem o jego przyszłość. To bar-
dzo istotny kontekst. Ma on potencjał 
zdolny zmienić całkowicie wymowę 
możliwych rozważań i zdaje się da-
wać prawdziwą szansę piszącemu, 
nie tylko na udzielenie choć paru od-
powiedzi na najbardziej istotne pyta-
nia, lecz także na rozpoczęcie w koń-
cu właściwie ukierunkowanych prac; 

środowisko

czy to ideowo/intelektualnych, czy to 
właśnie organizacyjnych w najbar-
dziej wymagających tego obszarach. 
Powaga tego zagadnienia powinna 
być oczywista, wszak każdy kto działa 
aktywnie w ramach ruchu narodowe-
go (koniecznie pisanego w tym miej-
scu małą literą), podzieli pewnie też 
moje przekonanie, które odczuwam 
już od dość dawna, że nie wiele już 
nam zostało czasu na to, by w jakiś 
sposób wpłynąć na ruch, którego los 
z dnia na dzień wydaje się być coraz 
bardziej przypieczętowany.

Brak czasu do stracenia dobitnie 
uświadomiła nam także trwająca na 
świecie pandemia Covid-19. Odkła-
dając zdecydowanie na bok w tym 
miejscu, mniej lub bardziej spisko-
we teorie dziejów, nie da się zaprze-
czyć temu, że nigdy dotąd (a przy-
najmniej w przeciągu ostatnich 30 
lat), nie byliśmy w stanie doświad-
czyć na własnej skórze tak doniosłych 
i zarazem niespodziewanie szybkich 
zmian społeczno-gospodarczych. 
Wzrastająca podatność społeczeń-
stwa na wszelkiego rodzaju impulsy 
informacyjne, bezrobocie i zbliżający 
się wielkimi krokami kryzys gospo-
darczy związany z globalną stagna-
cją, rozpad lub osłabienie globalnych 
łańcuchów dostaw, technologizacja 
życia; to wszystko powinno stanowić 
wprost podręcznikowe, pozytywne 
warunki dla wzrostu popularności i 

wzmacniania się takich ruchów jak 
nasze. To jednak się nie dzieje. Co za-
tem nie działa tak jak powinno? 

Na to i na parę innych pytań posta-
ram się właśnie odpowiedzieć w swo-
im tekście. Mam przy tym nadzieję, 
że zawarte w nim wnioski posłużą nie 
tylko do rozpoczęcia wielu wartościo-
wych dyskusji, ale także wskażą na 
konkretne kierunki działania, które 
okażą się akceptowalne dla przedsta-
wicieli różnych (nazwijmy to) „pręd-
kości” w naszej społeczności.

Na
c j o

n a
l i z m 
-czyli o konieczności wprowadze-
nia narodowego-radykalizmu w XXI 
wiek

Odpowiedź na pytanie o obecną kon-
dycję ideową polskiego nacjonalizmu, 
pozostaje wciąż jedną z najtrudniej-
szych do przedstawienia. Z jednej 
strony należy jednoznacznie pozy-
tywnie ocenić pracę przedstawicie-
li różnych grup i organizacji, którym 
na przestrzeni ostatnich lat udało się 
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wprowadzić i zakorzenić w naszym 
dyskursie wiele istotnych i pozytyw-
nych tematów; jak np.  kwestie socjal-
ne, ekologia, akcje samopomocowe, 
europejski nacjonalizm czy antylibe-
ralizm. Praktycznie  całkowicie uda-
ło wypchnąć ze środowiska narodo-
wo-radykalnego wszelkie obce nam 
prądy ideowe. Istnieją portale czy 
pisma internetowe jak: W Pół Drogi, 
Narodowy Horyzont czy Szturm. W 
powszechnym obiegu krążą różno-
rodne książki, a w aplikacji Telegram 
działają przynajmniej dwa duże ka-
nały zapewniające drugi obieg war-
tościowych pism i esejów w formacie 
PDF. Tak więc obraz, który wyłania 
się z zamieszczonego powyżej opi-
su, można by było uznać w zasadzie 
za mocno poprawny, gdyby nie przy-
gniatająca świadomość istnienia w 
nim istotnych rys, które w opinii au-
tora stają kluczowymi problemami, 
negatywnie wpływającymi na kondy-
cje ideową polskiego nacjonalizmu.

Za najważniejszy z nich uznałbym 
zauważalny brak łączności pomiędzy 
pracą ideologiczną a rzeczywisto-
ścią. To co mam na myśli najłatwiej 
sobie uzmysłowić na przykładzie te-
matu aktualizacji założeń naszej idei 
względem zmian zachodzących w 
społeczeństwie, w kraju i na świecie. 
Nie ulega wątpliwości, że to obecnie 
jedno z najważniejszych zadań sto-
jących przed ruchem nacjonalistycz-

nym, z którego nikt nie ma prawa nas 
zwolnić. Z drugiej strony praca ta nie 
może się przecież odbywać w całko-
witej próżni. XXI wiek przyniósł za 
sobą doniosłe zmiany, które prze-
niosły na zasłużone miejsce w hi-
storii praktycznie większość założeń 
przedwojennych narodowych rady-
kałów, pozostawiając w obiegu jedy-
nie fundamentalne dogmaty decydu-
jące o naszej tożsamości. Lata 20, w 
które właśnie dopiero co wkroczyli-
śmy, zdają się więc być chyba najlep-
szym momentem na to, by raz na za-
wsze pożegnać się z historycyzmem 
i przenieść zdecydowany nacisk wy-
siłku organizacyjnego na współcze-
sność. Drugą stroną tego samego 
problemu są całkowicie pozbawione 
sensu próby przenoszenia do polskie-
go środowiska narodowo-radykalne-
go w skali 1:1 bezkrytycznie powiela-
nych kalek ze Stanów Zjednoczonych 
(czy szeroko rozumianego Zacho-
du). Prowadzona w taki sposób praca 
ideowa z uwagi na swoje gruntowne 
nieuporządkowanie, całkiem szybko 
przyjmuje postać jedynie marnej in-
telektualnej masturbacji, która jest 
w zasadzie niczym innym, jak tyl-
ko nieudolnie przykrytą wymówką 
przed podejmowaniem jakichkolwiek 
odważnych działań w zastanej przez 
nas rzeczywistości. 

Odpowiedź na pytanie jak wyelimi-
nować problemy z kondycją ideową 
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polskiego nacjonalizmu, to jedno-
cześnie odpowiedź na istotne pyta-
nie o to jak wprowadzić narodowy ra-
dykalizm w Polsce w XXI wiek. Po 
pierwsze: historycyzm, który w tym 
kontekście wydaje się być jednym z 
najpoważniejszych ograniczeń. Na-
leżałoby w tej sprawie w końcu prze-
stać traktować historyczny dorobek 
polskich narodowych radykałów jako 
pierwszy i ostatni głos w dyskusji o 
tym jak powinna wyglądać Polska 
dnia dzisiejszego. Zamiast tego po-
winniśmy w końcu ująć ten temat ca-
łościowo, wydzielić go ze sfery pracy 
programowej i przesunąć w dwóch 
kierunkach; na odcinek formacyjny 
(wewnętrzny) i propagandowy (ze-
wnętrzny). W żadnym wypadku nie 
zamierzam występować w tym miej-
scu przeciwko temu, że w sferze we-
wnętrznej/organizacyjnej spuścizna 
narodowego radykalizmu oraz hi-
storie opowiadające o niezwykłych 
dokonaniach naszych ideowych po-
przedników stanowią ważny aspekt 
w procesie kształtowania charakteru 
nowego aktywisty. Fakt ten trzeba po 
prostu uznać i jednocześnie należycie 
do niego podejść, tak by formacja no-
wego działacza nie zaczynała się i nie 
kończyła jedynie na wiedzy o prze-
szłości. Na polu zewnętrznym nale-
żałoby z kolei wspólnym wysiłkiem 
spróbować na nowo opowiedzieć na-
szą historię; korzystając przy tym z 
nowego języka i nowych narzędzi, 

które odpowiednio zorganizowanej 
grupie, dają namacalną możliwość 
ograniczonego kształtowania nowego 
przekazu na każdy temat. Kluczowe 
postacie historii narodowego radyka-
lizmu, odpowiednio przedstawione i 
niejako także na nowo zreinterpreto-
wane, mogłyby same w sobie stać się 
pewnego rodzaju nowym mitem na 
XXI wiek, który właściwie skrojony, 
przyciągałby do nas młodzież i in-
nych ludzi zainteresowanych szeroko 
rozumianym aktywizmem organiza-
cyjnym.

Po drugie: aktualizacja założeń ide-
owych. Zdaje sobie sprawę z tego, że 
tego procesu z uwagi na jego charak-
ter, z jasnych względów nie da się ob-
jąć stuprocentową kontrolą. Jednakże 
nie znaczy to, że nie należałoby go 
mimo wszystko potraktować z na-
leżytą dozą ostrożności i cierpliwo-
ści. Przede wszystkim warto byłoby 
powstrzymać się od bezkrytycznego 
kopiowania schematów ze Stanów 
Zjednoczonych. Zajmuje takie stano-
wisko nie tylko ze względu na swo-
ją wrodzoną niechęć do tego kraju i 
wszystkiego co on sobą reprezentuje; 
lecz bardziej ze względu na zauwa-
żalną odrębność społeczną, politycz-
ną czy nawet cywilizacyjną pomiędzy 
USA a Europą. Tak samo rozwijanie i 
aktualizacja koncepcji ideowych nie 
powinna się w żadnym stopniu zasa-
dzać na obcych prądach ideowych (w 
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ramach wszelkiego rodzaju „sojuszu 
ekstremów). Działania tego typu bez 
cienia wątpliwości jedynie ośmie-
szają nasz ruch, obniżają dodatkowo 
jego spoistość, często doprowadzając 
do autodestrukcji nawet najbardziej 
podstawowych fundamentów nacjo-
nalizmu. W ten sposób zamiast no-
wych rozwiązań, dostajemy jedynie 
ideowy kanibalizm, co jest jednym 
z powodów, które trzymają nas w 
miejscu. Praca intelektualna naszych 
organizacji i środowisk, powinna być 
zatem prowadzona w taki sposób, by 
z jednej strony jej nie ograniczać, a z 
drugiej strony nie wychodzić w jej ra-
mach poza ustalony i tożsamy z nami 
porządek pojęciowy i aksjologiczny. 

Dodatkowo jak już wspomniałem 
wcześniej, nasze działania i projekty 
na tym polu muszą być prowadzone 
w ścisłej łączności z rzeczywistością. 
Praca ideowa czy intelektualna, na 
dłuższą metę jest całkowicie pozba-
wiona sensu jeśli w jej ramach nie do-
konuje się translacja stworzonej my-
śli na rzeczywiste rozwiązania lub po 
prostu szeroko rozumiany program 
zmiany zastanego przez nas świa-
ta. Dlatego osoby odpowiedzialne za 
tego rodzaju działania muszą się cią-
gle zderzać z nowymi spojrzeniami, 
opuszczać wygodne mentalne getta 
i zmuszać się do wychodzenia poza 
ideową strefę komfortu. Dzięki temu 
w skali makro zyskamy możliwość 

wykluczania z dyskusji elementów 
patologicznych, czy pozbawionych 
choćby najdrobniejszego przełożenia 
na rzeczywistość. Ruch, który ciągle 
tylko teoretyzuje, nigdy nie będzie 
w stanie wyjść ponad ograniczenia 
wyznaczane przez swoje teorie i jest 
skazany co najwyżej na wegetowanie 
w podziemnych lokalach za zamknię-
tymi drzwiami, czy grupach dysku-
syjnych dla jedynych „prawdziwych 
nacjonalistów”.

Organizacja- czyli jak zbudować 
środowisko narodowe w Polsce? 

Przed wojną polski ruch narodo-
wy był bez cienia wątpliwości zjawi-
skiem o charakterze masowym. Fakt 
ten można uznać nie tylko ze względu 
na liczby bezwzględne odnoszące się 
do każdej organizacji z osobna, lecz 
głównie z uwagi na to, że nawet jeśli 
brał on swój początek od studenc-
kiej młodzieży, to z czasem znacz-
nie się rozwinął, obejmując swoimi 
wpływami wiele innych (nierzadko 
diametralnie od siebie odmiennych) 
klas społecznych, które posiadały od-
mienne od siebie interesy i pozycję 
w polskim społeczeństwie. Taki stan 
rzeczy stworzył naturalną i szeroką 
bazę społeczną dla ruchu narodowe-
go, która zapewniała nieskrępowa-
ny dopływ nowych aktywistów oraz 
znacznie lepsze możliwości oparcia 
dla działaczy, którzy w znakomitej 

środowisko



60 61

większości przypadków mogli pro-
wadzić swój aktywizm, nie martwiąc 
się przy tym konsekwencjami natury 
osobistej lub zawodowej (zwłaszcza 
gdy porównamy to zjawisko do cza-
sów współczesnych). Miało to także 
swój niebagatelny wpływ na system 
organizacyjny całego ruchu, w ra-
mach którego poszczególne grupy, 
nawet jeśli nastawione do siebie kon-
kurencyjnie lub konfrontacyjnie, nie-
jako i tak szły w tym samym kierun-
ku, dokładając mniejszą lub większą 
(ale co najważniejsze wspólną) część 
do prowadzonej przez siebie walki w 
wymiarze ogólnonarodowym i spo-
łecznym. 

Ile z tego zostało do dzisiaj? Bez za-
stanowienia odpowiedziałbym, że nie 
wiele albo raczej nic. Nie chcąc jed-
nak zbytnio uprzedzać wypadków i 
przyjętej przez siebie narracji, nale-
żałoby stwierdzić, że słowo „środo-
wisko” rzeczywiście jest wśród nas 
odmieniane przez wszystkie możliwe 
przypadki, jednak gdyby kogokolwiek 
zapytać o to jak w zasadzie rozumie 
to pojęcie i gdzie je dokładnie wi-
dzi, większość bezradnie rozłożyłaby 
ręce. Trudno byłoby kogoś za to winić. 
Zaczynając ten temat niejako od sa-
mego początku: warto byłoby zauwa-
żyć, że środowisko by zostało w ogóle 
zawiązane, w ujęciu socjologicznym 
powinno mieć jakikolwiek mit; nad-
rzędną opowieść, która mogłaby sta-

nowić zjednoczeniowy punkt odnie-
sienia dla wszystkich jego członków. 
Jedyną historią tego typu, która jako 
tako zakorzeniła się w niektórych 
częściach naszej społeczności był mit 
lat 90 i cała związana z nim subkul-
turowa otoczka, zasadzająca się na 
resztkach ruchu skinheads i mniej lub 
bardziej udanych utworach muzycz-
nych z gatunku RAC. Bez względu na 
zdecydowanie negatywny stosunek 
autora do opisywanego zjawiska, to 
jednak dając zadość obiektywizmo-
wi, trudno nie zauważyć jego dobrych 
stron. Zaliczyłbym do nich między 
innymi mocne (lecz nieostateczne) 
ugruntowanie obecności na stadio-
nach, stworzenie podstawowej sieci 
kontaktów i ustanowienie przewagi 
na ulicach względem grup lewico-
wych. Czy można jednak dodać coś 
jeszcze do tej listy? Nie za bardzo. 
Trudno się zatem nie oprzeć w tym 
kontekście wrażeniu, że lata 90 (lub 
raczej to co z nich zostało) zostawiły 
w spadku po sobie następnym grupom 
aktywistów niebezpieczne złudze-
nie, że w temacie kształtu środowi-
ska narodowo-radykalnego wszystko 
w Polsce idzie tak jak należy i sprawa 
ta nie potrzebuje żadnych konkret-
nie nakierowanych na to wysiłków. 
To mylne przekonanie na przestrzeni 
kolejnych lat przybrało postać balo-
na, który rósł i rósł, aż w końcu pękł. I 
tak oto dziś znaleźliśmy się na powrót 
w punkcie wyjścia; pozbawieni syste-
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mu wsparcia i zasobów niezbędnych 
do działania w obecnych warunkach.

To, że w Polsce nie wykształciło się 
we właściwy sposób środowisko na-
rodowo-radykalne, nie jest do końca 
wynikiem tego, że grupy operujące w 
kraju są zbyt słabe i rozproszone. To 
raczej tak naprawdę jeden z symp-
tomów istnienia tego problemu. Jego 
praprzyczyną jest natomiast jak się 
zdaje obecnie to, że na przestrzeni lat 
nie podjęto podjęto żadnej sensownej 
próby stworzenia więzi i interakcji 
pomiędzy poszczególnymi organiza-
cjami, a niewielu spośród dotychcza-
sowych liderów było w stanie spojrzeć 
trochę wyżej ponad wąsko rozumiany 
interes własnej organizacji lub posia-
danej przez nią marki. 

Patologiczne przywiązanie do dba-
łości o swój szyld i jego ubóstwianie 
doprowadziło do nieakceptowalnej 
sytuacji, w której stan polskiego na-
cjonalizmu (rozumianego jako spo-
łeczność) jest zależy w skali mikro 
od wzlotów i upadków poszczególnej 
grupy (przeważnie największej lub 
najbardziej medialnej) lub od sukce-
su bądź porażki jednego, centralnego 
wydarzenia (w przypadku Polski bez 
wątpienia taką rolę pełni Marsz Nie-
podległości). Skoro nie istnieje środo-
wisko, to też nie istnieje jakikolwiek 
stały zestaw elementów w przestrze-

ni, które decydują o naszym istnie-
niu. Dlatego też w takich warunkach 
jakikolwiek sukces osiągnięty przez 
nacjonalistów jest szybko trwoniony, 
bo nie istnieje żadna możliwość by 
go trwale zagospodarować. I tak so-
bie funkcjonujemy od lat. Od jedne-
go skandalu do drugiego, obserwując 
coraz to bardziej odjazdowe organi-
zacje, które tak szybko znikają jak się 
pojawiają, oraz od jednego Marszu 
Niepodległości do drugiego, tracąc 
swój cenny czas i zasoby na pomsto-
wanie na „zdrajców” i „sprzedaw-
czyków”. Rzadko kto zauważa w tym 
momencie, że w ten sposób sami sie-
bie spychamy w rolę pożytecznych 
idiotów lub co najmniej bezużytecz-
nych karłów reakcji. 

Tak więc środowisko, które rozumiem 
w tym miejscu jako zespół interakcji 
i obustronnych połączeń pomiędzy 
różnego rodzaju organizacjami, jest 
nam potrzebne do stworzenia sys-
temu, który z jednej strony umożli-
wiałby trwałe zagospodarowywanie 
sukcesów ruchu nacjonalistycznego, 
a z drugiej strony stanowił oparcie dla 
aktywistów tak, by wreszcie zatamo-
wać odpływ działaczy po osiągnięciu 
przez nich magicznej granicy wieko-
wej (jak niesie wieść gminna oscylu-
je ona w okolicach 25-30 roku życia). 
Nie wszystko jednak jest stracone. 
Patrząc na obecną sytuację w kraju, 
nie trudno nie odnieść wrażenia, że 
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może nie do końca umyślnie warun-
ki w Polsce w pewnym sensie dojrza-
ły do zmiany w tym zakresie, któ-
ra mogłaby pokazać nam wszystkim 
drogę w dobrym kierunku. Widoczne 
przejście Młodzieży Wszechpolskiej 
na pozycje w pełni narodowo-de-
mokratyczne pozbawiło nas złudzeń 
i zrobiło miejsce dla funkcjonowania 
innych grup. Nowe otwarcie w historii 
Obozu Narodowo-Radykalnego daje 
obecnie nadzieje na odrodzenie się 
organizacji zdolnej do odegrania roli 
kierowniczej w skali całego środowi-
ska. Wspólna akcja środowisk naro-
dowo-radykalnych na 102 rocznicę 
odzyskania niepodległości pokaza-
ła namacalną korzyść, która wynika 
z łączenia potencjałów odmiennych 
od siebie środowisk. To wszystko ze-
brane razem dobitnie wskazuje na z 
gruntu pozytywne tendencje, które 
bez dwóch zdań obecnie istnieją. Jed-
nakże to nie koniec naszej pracy, lecz 
dopiero jej początek. Choć osobiście 
nie do końca wierzę w to, że możliwie 
jest całkowite pokonanie dzielących 
nas różnić, to uważam, że jak najbar-
dziej prawdopodobne jest zbudowa-
nie ogólnego systemu relacji, który w 
oparciu o nazwijmy to „porozumie-
nie ludzi rozsądnych” mógłby powo-
li, krok po kroku akumulować wokół 
naszych grup potencjał i zaplecze 
niezbędne do funkcjonowania w re-
aliach XXI wieku. Zabieg ten nawet 
jeśli nie zakończy się całkowitym po-

wodzeniem, mógłby wreszcie skiero-
wać nasze działania na właściwe tory.  
W naszej obecnej sytuacji tak czy siak 
nie byłoby to pozbawione znaczenia.

Polityka- czyli czy jest tam miejsce 
dla narodowych-radykałów?

Czym tak właściwie jest polityka? Bez 
wątpienia pojęcie to na przestrzeni lat 
doczekało się szeregu mniej lub bar-
dziej trafionych definicji. W ramach 
pewnego rodzaju wprowadzenia, 
warto odwołać się do jednej z najstar-
szych. Arystoteles (postać, której ra-
czej w tym miejscu szerzej przedsta-
wiać nie trzeba) dowodził w swoich  
pismach, że polityka to nic innego jak 
właśnie sztuka rządzenia państwem, 
która powinna mieć na względzie je-
dynie dbałość o właściwie rozumia-
ne dobro wspólne. Ta ze wszech miar 
słuszna i zgodna z duchem naszej 
cywilizacji definicja, została w miarę 
upływu czasu mocno powykręcana i 
zwyczajnie splugawiona. Proces ten, 
który nie był do końca przypadkowy, 
był także wyjątkowo korzystny głów-
nie dla Systemu. Można go skwitować 
w zasadzie jednym gorzkim stwier-
dzeniem: to prawdziwy paradoks, 
że nic tak w oczach zwykłych ludzi 
nie podminowało znaczenia polity-
ki i zaangażowania obywatelskie-
go, jak globalne upowszechnienie się 
systemu, który przynajmniej w teo-
rii powinien zapewniać tym ludziom 
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nieskrępowane możliwości partycy-
pacji w procesie decydowania o swo-
im własnym losie. 

Patrząc więc na takiego typu wstęp 
trudno się dziwić wrodzonej niechę-
ci narodowych radykałów do plano-
wania i prowadzenia jakichkolwiek 
działań na tej płaszczyźnie. To czy ta-
kie przekonanie jest słuszne i posiada 
w ogóle jakiekolwiek podstawy w rze-
czywistości czy nie to inna kwestia. 
Faktem jest jednak to, że towarzyszy 
nam ona od dawna i jest wynikiem 
idealistycznego (przynajmniej w sfe-
rze deklaracji) podejścia do rzeczywi-
stości. Takie podejście towarzyszyło 
nam także w czasie zawiązywania się 
Konfederacji i jej pierwszego sukcesu 
wyborczego w 2019 roku. Sam na  po-
czątku tej historii byłem jedną z tych 
osób, która krytykowała Ruch Naro-
dowy za pójście na skróty z liberałami. 
Z drugiej strony widziałem w tej sy-
tuacji także winę naszych organizacji, 
które po raz kolejny w takiej sytuacji, 
jedyne co mogły zrobić to zaciśnię-
tymi zębami obserwować rzeczywi-
stość, nie posiadając w swoich rękach 
żadnych środków czy narzędzi umoż-
liwiających jej zmianę. Dziś można to 
już całkowicie otwarcie powiedzieć, 
że jakkolwiek jestem z jednej strony 
po ludzku rozczarowany tym jaką po-
stać przybrała obecnie Konfederacja; 
oddając całkowicie pole czynnikom 
liberalnym i po prostu szurowskim 

(takim jak np. środowisko zgroma-
dzone wokół Grzegorza Brauna), to 
z drugiej strony trzeba przyznać, że 
Ruchowi Narodowemu udało się póki 
co uzyskać trwałą reprezentację na 
najwyższym stopniu krajowej poli-
tyki. I w zasadzie na tym kończą się 
pozytywy. Bez odpowiedzi pozostaje 
tylko jedno pytanie. Czy podjęte środ-
ki i kompromisy były warte rezulta-
tów jakie osiągnięto? Może postawię 
sprawę inaczej: czy w ogóle tak na-
prawdę coś osiągnięto? Zostawmy te 
pytania bez odpowiedzi. Niech wiszą 
nad nami w przestrzeni jako wieczna 
przestroga. Myślę, że jeśli czytelnik 
dotarł już do tego miejsca moich roz-
ważań, to jest na tyle świadomy, by 
posiadać własną opinię na ten temat. 
Na temat Konfederacji powiedziano 
już wszystko co można było powie-
dzieć. Nie ma sensu powtarzać się w 
nieskończoność.

Wciąż jednak kwestia miejsca po-
lityki w ruchu narodowo-radykal-
nym pozostaje nierozwiązana. Choć 
bez wątpienia nie można zignoro-
wać ogromnego znaczenia ideali-
stycznego korzenia naszej tożsamo-
ści ideowej, który ugruntował się na 
przestrzeni lat i był wynikiem funk-
cjonowania w skrajnie wrogim oto-
czeniu, to z drugiej strony trzeba też 
zauważyć, że jeśli dzisiejsze czasy są 
w stanie nas w ogóle czegoś nauczyć, 
to uczą nas właśnie tego, że żadna 
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okazja do podjęcia działania nie może 
zostać zignorowana, a pole raz od-
dane przeciwnikowi albo zostaje po 
pewnym czasie trwale utracone, albo 
staje się praktycznie niemożliwe do 
odzyskania. Czy tego chcemy czy nie, 
świat od dwudziestolecia między-
wojennego uległ ogromnej zmianie. 
Powiedzieć to jednak w ten sposób 
to jakby nic nie powiedzieć, bo świat 
w epoce nowoczesności, zmienia się 
już tak naprawdę nie tylko z dekady 
na dekadę, lecz nawet z roku na rok. 
Raz po raz jesteśmy zderzani z coraz 
to nowszymi wyzwaniami, których 
dotąd nie mieliśmy szansy doznać. 
Ruchy nacjonalistyczne przechodzi-
ły do historii bo były radykalne. Były 
radykalne bo były rewolucyjne. Były 
rewolucyjne, bo ich przedstawiciele 
potrafili właściwie rozpoznawać wy-
zwania współczesnych dla nich cza-
sów i przede wszystkim: nie uchylali 
się oni od podejmowania walki na ja-
kimkolwiek polu. Bez względu na to 
jak bardzo niewygodne mogłoby to 
dla nich być.

Tak więc zdecydowanie to najwyższy 
czas, by zerwać z dotychczas ugrun-
towanymi przyzwyczajeniami. Trze-
ba oddzielić to co było kiedyś grubą 
kreską i przyjąć w opisywanym te-
macie jedyną możliwą zasadę. Jest 
to zasada: zero wymówek. Jeśli dziś 
jesteśmy w ogóle cokolwiek win-
ni polskiemu Narodowi, to jest to 

konieczność zaangażowania się na 
wszystkich polach, na których nasz 
Naród potrzebuje stanowczego głosu, 
który będzie bronił jego interesów. 
Jeśli jesteśmy coś winni swoim ide-
owym poprzednikom, to jest to ko-
nieczność walki na każdym dostęp-
nym polu działania, bez względu na 
to jak trudne by one dla nas nie było. I 
wreszcie: jeśli jest coś co winni jeste-
śmy sami sobie to to, byśmy wreszcie 
zerwali z rolą biernego obserwatora i 
zrobili coś, by za kolejne parę lat nie 
analizować po raz kolejny, następne-
go nieudanego projektu politycznego, 
który został zrobiony  ponad nami. 
Polityką rządzą takie same prawa jak 
każdą inną sferą działalności. Ona 
także wymaga właściwego dla sie-
bie podejścia i przyjęcia odpowied-
niej taktyki. By należycie przedstawić 
ten temat należy jej temat rozdzielić 
na dwie sfery: oficjalną i nieoficjal-
ną. Na polu nieoficjalnym należałoby 
otworzyć się na działania zmierzają-
ce do uzyskania jakiejkolwiek repre-
zentacji, czy nawet najdrobniejszego 
wpływu na lokalny lub krajowy pro-
ces decyzyjny. Czy to bezpośrednio, 
czy poprzez sieć kontaktów środowi-
skowych. Nie chciałbym w tym miej-
scu użyć mocno skompromitowanego 
w naszych realiach hasła: „marszu 
przez instytucje”, lecz raczej ująłbym 
w tym miejscu to w ten sam sposób 
jak widzi to Gabriele Adinolfi, który 
w swojej pracy pt. Imperium pisał na 
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ten temat: „Musimy wiedzieć jak być 
w tym świecie i umieć w nim żyć, bez 
konieczności bycia z tego świata”. W 
sferze oficjalnej należałoby przyjąć 
skonkretyzowany plan udziału w wy-
borach począwszy od najbardziej lo-
kalnego stopnia administracyjnego. 
Dobrze by było, żeby nie ograniczał 
się on do procedury samego startu, 
ale zakładał jeszcze działania, które 
muszą mu towarzyszyć, tj. wyselek-
cjonowanie możliwych gmin, budo-
wa lokalnego systemu wsparcia, oraz 
przygotowanie za w czasu kampanii 
wyborczej i zasobów niezbędnych do 
zwycięstwa. Oczywiście zdaje sobie 
sprawę z tego, że to o czym teraz pi-
szę, wymaga trochę innego podejścia, 
które być może wiązałoby się z two-
rzeniem nowych szyldów, większa 
dyscypliną i konsekwencją w działal-
ności lokalnej, ale patrząc na powagę 
sytuacji w jakiej się obecnie znaleźli-
śmy, nie powinno być to nic niemoż-
liwego do wykonania.

Społeczeństwo- czyli jak znaleźć 
miejsce dla siebie w świecie post-
-Covid?

Powyższy tekst rozpocząłem od po-
czynienia dość czytelnego odniesie-
nia do tematu pandemii Covid-19. 
Dziś już zdecydowanie nikt nie powi-
nien posiadać jakichkolwiek wątpli-
wości, że epidemia koronawirusa, bez 
względu na to co kto w zasadzie myśli 

sobie na jej temat, będzie miała nie-
bagatelny wpływ na świat, w którym 
żyjemy. Czas więc pozbyć się złudzeń, 
że w ogóle cokolwiek może zostać w 
naszym życiu po staremu. W pierwszej 
kolejności zmianie ulegnie na pewno 
kształt porządku międzynarodowe-
go. Dzieje się to zresztą już tu i teraz. 
Należy oczekiwać, że proces ten sta-
nowczo przyspieszy w najbliższych 
miesiącach (głównie ze względu na 
porażkę wyborczą Donalda Trumpa). 
Struktura globalnej gospodarki także 
przybierze inny kształt i nawet jeśli 
zerwane przez obecny kryzys łań-
cuchy dostaw zostaną za jakiś czas 
odbudowane, to trudno oczekiwać, 
że ogólny stan rzeczy będzie mógł 
wrócić do status quo. Ten specyficz-
ny czas z pewnością wpłynie także na 
kształt i strukturę europejskich spo-
łeczeństw. Powszechne zawieszenie 
tradycyjnego kontaktu społeczne-
go, zamknięcie kin, teatrów i innych 
instytucji kultury,  ograniczenia na 
święta Wielkanocne, doświadczenie 
paru miesięcznego lockdownu- to 
wszystko wiązało się i wiąże się nadal 
z występowaniem sytuacji, które są 
sprzeczne z naszą społeczną naturą. 
Naiwnością byłoby teraz oczekiwać, 
że tego typu doświadczenia pozosta-
ną bez wpływu na nas samych. Sądzę 
nawet, że ta kwestia stanie się wkrót-
ce fenomenem, będącym przedmio-
tem rozpraw i analiz naukowców na 
całym świecie.
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Nie mamy na to jednak póki co wpły-
wu. Patrząc na ten temat z perspekty-
wy polskiej, należałoby powiedzieć, że 
negatywne zmiany społeczne zwią-
zane z doświadczeniami z czasów 
epidemii Covid-19, padną niestety na 
dodatkowo podatny grunt, przez co 
związane z nimi problemy i trudno-
ści będą znacznie bardziej trudniej-
sze do rozwiązania. Warto zauważyć, 
że patrząc na historię naszego kraju, 
wniosek, że pewnego rodzaju „spo-
istość narodowa” nigdy nie była naszą 
dobrą stroną nasuwa się sam. Po raz 
pierwszy pęknięcia w tkance społecz-
nej w pełni unaoczniły się tuż po od-
zyskaniu niepodległości. Przez 21 lat 
istnienia niezależnej II Rzeczpospoli-
tej, następującym po sobie elitom po-
litycznym, nie udało się zniwelować 
różnic społecznych, gospodarczych 
i w sumie także i mentalnych, które 
wynikały z wcześniejszego, geogra-
ficznego podziału granic trzech za-
borów. Problem ten nie został roz-
wiązany także przez komunistów. 
Rządy tzw. Polskiej Republiki Ludo-
wej doprowadziły do ugruntowania z 
kolei podziału na Polskę „A” i Polskę 
„B” (co z grubsza odpowiada linii po-
działu na Wschód i Zachód kraju). W 
czasach nam współczesnych: podział 
ten zyskał charakter wybitnie poli-
tyczny i okazał się istotnym czynni-
kiem wyznaczającym kształt ideowo-

-społecznego krajobrazu w naszym 
kraju. Ten bez dwóch zdań negatyw-
ny fenomen, okazał się na tyle trwały 
i wyjątkowy, że parę miesięcy temu 
przyszło mi nawet o nim rozmawiać, 
w krótkiej wypowiedzi dla pewnej, 
małej gazety z Włoch o profilu kon-
serwatywnym. Fakt ten, który dla 
większości  z nas bardzo często ura-
sta do kolejnego tematu na memy, 
jest według mnie bardzo poważnym 
wyzwaniem dla nas samych. Postę-
pująca polaryzacja; wzmacniana w 
imię partykularnych interesów poli-
tycznych osłabia Naród i tym samym 
osłabia także nas i nasz ruch, rozbija-
jąc naturalną dla nas bazę społeczną. 
Dodatkowo wprowadza nasz kraj w 
stan stałego rozedrgania, co stanowi 
poważne zagrożenie dla jego bezpie-
czeństwa. Także zewnętrznego.

Wydaje się zatem, że w przypad-
ku Polski epidemia Covid-19 jedy-
nie wzmocniła już wcześniej istnie-
jące negatywne tendencje w naszym 
społeczeństwie. Nowe, wyjątkowe 
warunki w jakich znaleźliśmy się w 
związku z koniecznością przeciw-
działania skutkom epidemii; uwypu-
kliły zatajone rany, doprowadzając 
stan społecznego rozbicia i ogólnego 
wrzenia do granic możliwości. Po-
wtórzę raz jeszcze: to o czym piszę 
w tym miejscu jest poważnym wy-
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zwaniem, zwłaszcza dla nas – na-
cjonalistów. Mimo tego kwestia ta 
dotychczas nie zajmowała właściwie 
eksponowanego miejsca w naszym 
dyskursie. To pierwsza rzecz, któ-
ra w tym kontekście powinna ulec 
zdecydowanej zmianie. Druga: to 
podbramkowa sytuacja w jakiej się 
obecnie znaleźliśmy (nieźle obrazo-

wana przez protesty liberałów z po-
czątku listopada), wymaga od nas w 
następnej kolejności zdecydowanej 
ofensywy ideowej. Na tak rozpędzo-
ną bratobójczą walkę społeczną – nie 
wystarczy już tylko ogólnie rozumia-
ny „narodowy solidaryzm”. Nowe 
czasy, nawet jeśli idą za nimi stare i 
dotychczas nierozwiązane problemy 
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i tak wymagają uwspółcześnionych 
rozwiązań. Jak konkretnie miałyby 
one wyglądać? To kwestia do dysku-
sji. Nowa, dynamiczna akcja narodo-
wo-radykalna mogłaby się odbyć pod 
hasłem: #NowejOdpowiedzialności. 
To z jednej strony w sferze przekazu 
jasno określałoby nasz stosunek do 
spraw społecznych, a z drugiej za-
powiadałoby cały system wsparcia i 
akcji samopomocowych, które w wy-
niku nieuchronnego kryzysu gospo-
darczego po pandemii, stanowiłyby 
bezpośrednią odpowiedź na najbar-
dziej żywotne potrzeby wspólnoty 
narodowej. To pewne, że nowy obraz 
polskiego społeczeństwa po przej-
ściu pandemii będzie wymagał od nas 
jeszcze większego i bardziej przemy-
ślanego nacisku na kwestie socjalne. 
Z drugiej strony; nadchodzące cięż-
kie czasy będą wymagały od nas du-
żej odpowiedzialności i przyjęcia po-
stawy „strategicznej cierpliwości”. 
Chodzi mi o postawę, którą zapre-
zentowaliśmy przed 11 listopada. Nie 
będzie łatwo. Może nie będzie cieka-
wie i widowiskowo. Ale bycie blisko 
ludzi w ciężkich czasach, nawet jeśli 
dopiero po czasie o wiele bardziej za-
procentuje niż udział w inicjatywach, 
które dziś nie różnią się w większości 
od zwykłych festynów. 

Podsumowanie

Kiedy w lutym 2015 miałem zaszczyt 
przetłumaczyć mowę autorstwa 
francuskiego narodowego-rewolu-
cjonisty i jednocześnie lidera nieist-
niejącego już Ruchu Akcji Społecz-
nej; Arnauda de Robert’a, byłem pod 
ogromnym wrażeniem celności za-
wartych tam idei i spostrzeżeń, co 
do sytuacji w jakiej się znaleźliśmy i 
taktyki jaką musimy obrać po to by w 
końcu zwyciężyć. Choć dziś bez dwóch 
zdań jestem daleki do zbytniego czy 
jakiegokolwiek optymizmu, to jednak 
patrząc na to jak wielką drogę prze-
szliśmy przez te ostatnie dziesięć, czy 
właśnie pięć lat to myślę, że jej kon-
tynuacja nie może być z góry skaza-
na na porażkę. Idea – właściwie upo-
rządkowana i rozwijana w łączności z 
rzeczywistością. Organizacja – funk-
cjonująca w oparciu o coś więcej niż 
własne ego i w imię czegoś więcej niż 
wąsko rozumiany interes własny. Ak-
tywizm – prowadzony wedle jasnej 
i konsekwentnej strategii. Nacjona-
lizm – będący blisko ludzi, dla ludzi 
i w imię ludzi. Tak widzę odpowiedź 
na pytanie jak zapewnić przyszłość 
dla nacjonalizmu przyszłość w Polsce 
przyszłości.
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Panstwo, 
Nacjonalizm,
Imperium
w czasach 
g lobalizacj i
Giancarlo Ferrara

Profesor Antonio „Toni” Negri wraz 
z Michaelem Hardtem napisał w 
2000 roku przełomową książkę pt. 
„Imperium”. Zaraz po swojej pre-
mierze stała się ona w Stanach Zjed-
noczonych nie lada bestsellerem i 
odniosła także zauważalny sukces 
w Europie Zachodniej. Główną tezą 
tego profesora z Padwy, który w la-
tach 70 był uznawany za głównego 
ideologa obozu weneckiej skrajnej 
lewicy (znanego pod nazwą „Auto-
nomia”) było przekonanie, że pań-
stwa narodowe znalazły się obecnie 
na drodze do całkowitego zaniku, a 
globalizacja, niszcząc granice po-
między krajami, doprowadzi do nie-
uchronnego konfliktu pomiędzy 
tzw. „globalistycznym Imperium” 

(dla profesora była to figura reto-
ryczna oznaczająca Stany Zjedno-
czone i kraje G8) i tzw. „tłumami”; 
czyli przebudzoną i na nowo zakty-
wizowaną formą proletariatu, oraz 
obecnie przestarzałym już pojęciem 
„pracowników socjalnych”.
Trzeba przyznać, że teza Negriego 
jest w swojej istocie dość osobliwa. 
Chociaż na pierwszy rzut oka wydaje 
się być zdekonstruowana i obalona 
przez niezaprzeczalny fakt, że pań-
stwa narodowe obecnie nadal spra-
wują na świecie rządy polityczne i 
wojskowe. To jednak kiedy przyjrzy-
my się tej kwestii z bliska, nie trud-
no pozbyć się wrażenia, że państwa 
narodowe w obecnej postaci prze-
szły znaczną przemianę od swoje-
go pierwotnego konceptu, a obecnie 
mają one znaczenie tylko, gdy nale-
żą do szerszego bloku geopolitycz-
nego o charakterze imperialnym (co 
także udowadniał na kartach swojej 
książki Negri).

Należy zadać sobie zatem pytanie, 
czy rzeczywiście w zglobalizowa-
nym świecie narody mogą pochwa-
lić się posiadaniem prawdziwej 
suwerenności- czyli politycznej, 
ekonomicznej i militarnej autonomii 
względem aktorów o większej sile? 
Czy mają obecnie takie możliwości, 
czy raczej potencjał do tego, by móc 
dokonywać skutecznych i autono-
micznych wyborów, które wpływa-
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ją znacząco na ich los i zajmowane 
przez nich miejsce na świecie?
Wyłączając z naszych rozważań ty-
powy przykład Imperium, jakim są 
Stany Zjednoczone; mamy prócz 
w nich w tym zakresie także Chi-
ny; jako wschodzącą potęgę go-
spodarczą, lecz wciąż nie do końca 
efektywną militarnie, mamy Rosję; 
dawną potęgę, która obecnie odstaje 
od Stanów Zjednoczonych całe lata 
świetlne zarówno pod względem 
militarnym, jak i gospodarczym. 
Mielibyśmy w tym zestawieniu tak-
że Europę, gdyby ta nie pozostawała 
obecnie jedynie aglomeracją państw 
narodowych; wciąż jeszcze silnych 
pod względem gospodarczym, ale 
nieistotnych jeśli chodzi o wpły-
wy polityczne i całkowicie nieliczą-
cych się w powszechnej rozgrywce 
pod względem militarnym. Taki jest 
właśnie zarys obecnego układu mię-
dzynarodowego i rozkładu bloków 
geopolitycznych na świecie.

Globalizacja ekonomiczna, co należy 
pamiętać, jest procesem o pewnego 
rodzaju charakterze przyspieszają-
cym. Jest on przynajmniej od 1989 
roku; wyjątkowym i unikalnym wy-
nalazkiem amerykańskiego matri-
xa, a jego „mitologiczna” ideologia 
jest czysto amerykańska i w pełni 
bazuje na rozbudowanym do prze-
sady gospodarczym wykorzystaniu 
konceptu „praw człowieka” oraz 

dekonstrukcji myśli i formy stojącej 
za burżuazyjnym nacjonalizmem. W 
rzeczywistości proces ten został za-
początkowany na świecie już znacz-
nie wcześniej. Oczywiście, ogromny 
wpływ na niego miała też między 
innymi ideologia roku ‘68 i ideowa 
praca tzw. „szkoły frankfurckiej” na 
czele z Adorno i Horkheimerem.
Jednakże państwa narodowe znaj-
dowały się w kryzysie już od dłuż-
szego czasu, co w zasadzie dostrze-
gano już wcześniej, w zasadzie od 
lat 30 XX wieku. Jednak globalizacja 
to proces o innym charakterze. Glo-
baliści posługują się w swoich dzia-
łaniach pewnego rodzaju mitem. 
Chodzi o mit ciągłego postępu i re-
interpretowanego na nowo amery-
kańskiego snu. Mit ten jest znacznie 
bardziej niszczycielski, niż wszystko 
inne, bo niszczy już nie tylko pań-
stwa narodowe, ale uderza także w 
stare koncepcje państw liberalnych.
Nacjonalizm w formie i w ramach 
w jakich znaliśmy go od XX wieku, 
jest obecnie martwy i całkowicie po-
grzebany. Nie ma co udawać: żadna 
próba jego wskrzeszenia nie będzie 
nic warta. Obecnie znajduję się on 
całkowicie poza historią. Jednak ty-
czy się to nie tylko jego. Warto w tym 
miejscu jednak powiedzieć, że po-
dobnie sprawa wygląda z koncepcją 
państwa, które zajmuje się wszyst-
kim (czyli tzw. hobbesowskiego Le-
wiatana). Wciąż można oczywiście 
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zdecydować się, walczyć po stronie 
tej koncepcji. Próbować mieć coś do 
powiedzenia na temat tego czy pań-
stwo powinno mieć mniejsze lub 
większe możliwości w zakresie re-
gulacji systemu gospodarczego, czy 
powinno interweniować mniej lub 
bardziej w sferę pieniężną, aby po-
móc mniej zamożnym czy też po-
wstrzymywać przestępczość. Można 
lobbować za tym by państwo, mogło 
to lub tamto, ale czas na takie po-
stulaty już minął. Apele o powstrzy-
manie takiego stanu rzeczy, spo-
tkają się obecnie jedynie z głuchym 
milczeniem.

Nadmierna fetyszyzacja pojęcia 
państwa nie powinna być obecna 
wśród tych, którzy pragną stawić 
czoła trzeciemu tysiącleciu z jasny-
mi i mocnymi ideami. Jeżeli więc 
Neri miałby się w tym zakresie mylić 
po raz kolejny (pierwszy raz pomy-
lił się, przywiązując zbyt dużą wagę 
do potencjału proletariatu; gdy 
uznał rewolucyjną siłę w „tłumie” i 
przeciwstawił go Imperium Stanów 
Zjednoczonych), to warto jednak 
zauważyć, że ta koncepcja obec-
nie w najpełniejszy sposób została 
mimowolnie przeniesiona na grunt 
narodowo-suwerennistyczny. Rze-
czywiście. To w Europie suwerenni-
styczne partie polityczne i inne tego 
typu rodzaju ugrupowania przyjmu-
ją negryjskie spojrzenie na proces 

globalizacji ekonomicznej. Oczy-
wiście ich stratedzy i ideolodzy nie 
proponują negryjskich „tłumów” 
jako rzeczywistej alternatywy, lecz 
raczej coś na kształt przejęcia przez 
poszczególne państwa „suweren-
ności monetarnej i gospodarczej”.
Bowiem podstawą łączącą te oba 
światopoglądy jest typowe rozumo-
wanie materialistów i ekonomistów, 
którzy dostrzegają co prawda wagę 
czynników geopolitycznych, mili-
tarnych i politycznych, lecz z drugiej 
strony pomijają one dwie znacznie 
bardziej istotne czynniki.

Po pierwsze, w historii nie ma 
możliwości odwrotu, a każda pró-
ba przywrócenia przeszłości jest z 
gruntu skazana na druzgoczące nie-
porozumienie. Przecież nie chcie-
libyśmy w tym miejscu przytoczyć 
przykładu postnapoleońskiej re-
stauracji, aby udowodnić prawdzi-
wość tej zależności. Po drugie, mit 
amerykański jest całkowicie prze-
ciwny wszystkiemu, co niesie za 
sobą mit europejski, oraz związanej 
z nim koncepcji geopolitycznej i mi-
litarnej niezależności oraz samowy-
starczalności Europy.

Każda próba stworzenia suweren-
ności na szczeblu europejskim, jest 
od początku stracona, jeśli ograni-
czymy ją jedynie do dyskusji na te-
mat PKB, czy relacji pomiędzy wa-
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lutą euro, a amerykańskim dolarem 
(co oczywiście ma swoje praktyczne 
zastosowanie). Żeby to było jasne; 
Trump jest całkowitym globalistą na 
szczeblu międzynarodowym. To on 
pragnie tego, by Stany Zjednoczone 
nadal dominowały nad światem, tak 
jak robiły to od lat 70 i jednocześnie 
zachowały możliwie słabą i podzie-
loną Europę w sferze zewnętrznej. 
W takim układzie typowe pojęcie 
suwerenności związane ze starym 
nacjonalizmem burżuazyjnym jest 
zdecydowanie anachroniczne, po-
nieważ nie może liczyć na żadne-
go rodzaju perspektywę politycz-
ną, ekonomiczną czy mitologiczną. 
Postawa taka jest z góry skazana na 
odejście do lamusa.
Zdaje się, że przynajmniej pod tym 
względem, profesor Negri miał cał-
kowitą rację.
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Ruch narodowy w antynarodowym 
państwie policyjnym Władimir Basmanow
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Stare dobre czasy, kiedy skrajnie 
lewicowi radykałowie byli główny-
mi przeciwnikami nacjonalistów, 
już dawno popadły w zapomnienie. 
Dziś widzimy, jak w wielu krajach 
rządzące reżimy postawiły sobie 
za zadanie maksymalne stłumienie 
europejskich ruchów narodowych. 
Co więcej, każde państwo ma swoją 
specyfikę w tej kwestii. Dlaczego tak 
się dzieje?

Większość krajów rozszerzonego 
świata zachodniego jest rządzona 
przez liberalnych konserwatystów 
lub liberalnych centrystów, ściśle 
powiązanych z wielkim biznesem, 
którzy postrzegają nacjonalizm jako 
potencjalnego, potężnego konku-
renta. Lubią zwracać uwagę na nie-
popularne ekscesy lewicowych libe-
rałów czy socjalistów, zastraszając 
wyborcę i nie chcą publicznie odpo-

wiadać na rozsądną krytykę z punk-
tu widzenia interesów narodowych, 
ponieważ te odpowiedzi pokazują 
konflikt między interesami ludu a 
interesami elity rządzącej.

Przykładem tego może być trwa-
jąca sinifikacja Syberii i Dalekie-
go Wschodu w Federacji Rosyjskiej, 
która rozwściecza zwykłych ludzi, 
ale nikt o tym nie mówi publicznie, 
z wyjątkiem nacjonalistów, a Kreml 
nie jest gotowy do dyskusji na ten 
temat na łamach czołowych me-
diów czy telewizji, bo administracja 
Putina doskonale wie, że po prostu 
sprzedaje nasz kraj Chinom.

Spójrzmy na Niemcy. Dla żołnierza 
lub policjanta posądzenie o poparcie 
dla poglądów nacjonalistycznych 
oznacza automatyczne zwolnienie. 
I spójrzmy na Ukrainę, gdzie zbroj-
ne bataliony nacjonalistów zostały 
zalegalizowane przez ich oficjalne 
włączenie w struktury wojska i poli-
cji. Jednocześnie w Niemczech anty-
imigranckie partie polityczne pra-
wicowych populistów i narodowych 
demokratów siedzą cicho w parla-
mencie i biorą udział w wyborach, 
czego nie można sobie wyobrazić w 
rządach Putina, Łukaszenki czy Bo-
risa Johnsona (klęska organizacji 
Britain First w wyniku rozprowa-
dzania ulotek o przestępcach obcego 
pochodzenia ostatecznie postawiła 

kropkę nad i – chociaż nie była to 
pierwsza zakazana organizacja na-
cjonalistyczna w Anglii).

Jaki jest powód poważnego, po-
średniego sukcesu ukraińskich na-
cjonalistów? Otwarcie i publicznie 
stali się niezwykle ważną częścią 
globalnych przemian społecznych, 
czy to podczas Rewolucji Godności, 
czy też podczas tworzenia batalio-
nów ochotniczych przez obywateli 
Ukrainy w celu ochrony wschodnich 
regionów Ukrainy przed bojownika-
mi Putina. Moim zdaniem ukraińscy 
nacjonaliści byli najbardziej aktyw-
ną częścią powszechnych protestów 
przeciwko ustawie o sprzedaży zie-
mi, ustawie o szczególnym statusie 
obwodów donieckiego i ługańskie-
go oraz wielu innych działaniach 
władz, które wywołały w kraju duże 
oburzenie społeczne.

Jednocześnie zaznaczam, że na 
Ukrainie są też narzędzia polityczne, 
które są wykorzystywane na całym 
świecie do prześladowań nacjonali-
stów, okresowo zdarzają się bardzo 
tajemnicze śmierci przedstawicieli 
opozycji, na Ukrainie są radykalni 
nacjonaliści, którzy przebywają w 
aresztach za bezpośrednie działania 
i ich podejrzenia. Warto też wspo-
mnieć kilka słów o naszym większym 
bólu, w związku z tym, że rosyjscy 
nacjonaliści, którzy ochotniczo wal-
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czyli w Operacji antyterrorystycznej 
we wschodniej Ukrainie z bojowni-
kami Putina, nadal w większości nie 
mogą uzyskać statusu prawnego na 
Ukrainie. Tam wszystko nie jest zbyt 
łatwe. Nie chodzi tu o dobry rząd na-
rodowo-patriotyczny, który wstaje 
rano, otwiera okno i cieszy się roz-
wojem ruchów nacjonalistycznych. 
Historia Ukrainy opowiada o tym, 
jak niewiarygodnym wysiłkiem set-
kom młodych chłopaków i dziew-
cząt udało się stworzyć poważną 
bazę organizacyjną i polityczną do 
dalszych działań w czasach niesta-
bilności w społeczeństwie, budując 
ją w taki sposób, aby jakiekolwiek 
poważne ataki władz wywoływały 
niepokoje społeczne.

Widzimy, że we Francji nacjonali-
ści byli istotną częścią protestów 
społecznych, których postulaty w 
dużej mierze zostały spełnione. 
W Niemczech i Stanach Zjedno-
czonych skrajna prawica aktywnie 
uczestniczyła w działaniach prze-
ciwko łamaniu praw człowieka pod 
pretekstem kwarantanny w związ-
ku z pandemią COVID-19, jednakże 
nie doprowadziło to do wzmocnie-
nia lokalnych nacjonalistów. Hisz-
pański VOX natomiast zyskał mię-
dzynarodową sławę dzięki wiecom i 
demonstracjom przeciwko separa-
tystom Katalonii.

Jaka jest między nimi różnica różni-
ca? Jaki jest ich sekret sukcesu? Jest 
nim działalność publiczna. Jeśli nikt 
nie wie, że ten czy inny ruch naro-
dowy wyszedł, aby chronić ludzi, to 
zasoby i poziom rozwoju tego ru-
chu narodowego pozostają na tym 
samym poziomie, co były, a na-
wet spadają z powodu odwetowych 
działań władz. W sytuacji, gdy mi-
liony dowiadują się, że ruch nacjo-
nalistyczny wystąpił w obronie praw 
ludu, ruch ten natychmiast otrzy-
muje setki, tysiące nowych działa-
czy, a jego możliwości rosną.
W Federacji Rosyjskiej media kon-
trolowane przez państwo i media 
liberalnej opozycji praktycznie nie 
piszą o udziale nacjonalistów w po-
wszechnych protestach obywatel-
skich, mimo licznej obecności na 
nich. Jeśli jednak media państwowe 
są gotowe neutralnie pisać o naj-
większych działaniach nacjonali-
stów na własną rękę, sądach, zaka-
zach i blokadach, to liberalne media 
nie są gotowe nawet o tym pisać, z 
wyjątkiem czasami robienia prze-
druków głównych agencji informa-
cyjnych, dodając tam złośliwe ko-
mentarze.

Tylko osobista komunikacja z nie-
którymi z najbardziej odpowiednich 
liberalnych dziennikarzy umożliwia 
organizowanie publikacji w ich re-
dakcjach. Oczywiście fajnie jest bu-

dować własne media, ale w tej chwili 
doświadczyliśmy kilku fal blokowa-
nia naszych platform informacyj-
nych, dwie trzecie z nich wiąże się z 
działaniami władz, a jedna trzecia z 
nienawiścią właścicieli zachodnich 
portali społecznościowych do jakie-
gokolwiek europejskiego nacjonali-
zmu.

I trzeba zrozumieć, że ta sytuacja to 
prawie całkowita próżnia informa-
cyjna – istnieje w reżimie nieustan-
nie toczących się fal politycznych 
represji. Co roku lub dwa Władimir 
Putin zbiera szefów służb specjal-
nych FSB i mówi im, że trzeba wal-
czyć z nacjonalizmem, a FSB walczy 
najlepiej, jak potrafi. Ponadto Fede-
racja Rosyjska wdraża obecnie sys-
tem globalnego nadzoru obywateli, 
wykorzystując kamery z technolo-
gią rozpoznawania twarzy, sztucz-
ną inteligencją i z odpowiednikami 
systemu oceny społecznej, takie-
go jak ten, który całkowicie zszo-
kował świat w chińskim Xinjiangu 
[znanym też jako Ujguria lub Tur-
kiestan Wschodni, przyp. tłum.]. W 
2021 r. słudzy reżimu Putina planu-
ją dokończyć budowę infrastruktury 
odłączającej Federację Rosyjską od 
globalnego Internetu. Według na-
szych obliczeń przez lata rządów 
Putina ściganiem karnym w spra-
wach politycznych padło co najmniej 
5,5 tys. osób, w większości nacjona-

liści. W Federacji Rosyjskiej co naj-
mniej 85 organizacji publicznych i 
politycznych jest zakazanych, 74 z 
nich uznano za „ekstremistyczne” 
(organizacje rosyjskie i ukraińskie), 
a 19 – za niepożądane (europejskie i 
amerykańskie).

Wymienię niektóre nacjonalistyczne 
organizacje polityczne, które zosta-
ły zakazane przez Putina, mimo że 
działały wyłącznie pokojowymi me-
todami politycznymi: Ruch Przeciw 
Nielegalnej Imigracji (DPNI); Zwią-
zek Słowiański (SS); Rosja Wyzwoli 
się Swoimi Siłami (RONS); Narodo-
wy Związek Rosji (NSR); Inicjaty-
wa Narodowo-Socjalistyczna (NSI); 
Rosyjski prawy sektor; Ogólnosło-
wiańskie Narodowe Stowarzyszenie 
Wolontariuszy; Ruch Restrukt; Sto-
warzyszenie Etnopolityczne Rosjan; 
“Czarny Blok”; Komitet Naród i 
Wolność (obecnie współpracownicy 
KNS próbują odwołać się od zakazu 
organizacji).

Zakazane „Nowa Wielkość” i „Art-
podgotovka” (narodowi demokra-
ci), których procesy sądowe o swo-
ich towarzyszy broni od dawna są na 
pierwszych stronach wielu mediów, 
można nazwać lewicowo-nacjona-
listycznymi.

Co warto odnotować, niedawno w 
Federacji Rosyjskiej wyłoniło się 
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nowe stowarzyszenie nacjonali-
styczne, które nazywa się Ruch Na-
cjonalistów i mam nadzieję, że prze-
trwa co najmniej kilka lat.

Represje i blokada informacyjna wo-
kół ruchu w równym stopniu utrud-
niają rozwój organizacji. W pierw-
szej dekadzie XXI wieku Internet był 
znacznie swobodniejszy, a media 
mniej cenzurowane przez władze 
lub liberalną opozycję. Jeśli teraz 
wolą całkowicie milczeć o nacjona-
listach, to wtedy po prostu obrzu-
cali nas błotem 24 na 7. Poskutko-
wało to tworzeniem antyrankingów 
przywódców nacjonalistycznych i 
wywołało wiele konfliktów i podzia-
łów wewnątrz ruchu, ale general-
nie umożliwiło to lepsze niż obecnie 
rozpowszechnianie naszych idei. 
Dam przykład. Za zaostrzeniem za-
sad zatrudniania migrantów opo-
wiada się 68% obywateli Rosji w 
wieku powyżej 45 lat, podczas gdy 
wśród osób poniżej 24. roku życia 
jest to już 42%. Oznacza to, że wcze-
śniej propaganda zdrowego świato-
poglądu docierała do ludzi lepiej.

Cóż, jak wiecie, rozwój władzy poli-
tycznej odbywa się zgodnie z zasadą 
„masy przyciągają masy”, podczas 
gdy represje wykrwawiały ruch.

Jeśli w DPNI i SS gromadzili się lu-
dzie, a trzeba było tylko poświęcić 

czas na strukturyzację i włączenie 
ich do pracy, to w KNS nacjonaliści 
nie musieli już czekać na rekrutów, 
ale sami stosowali masowe, adre-
sowane zaproszenia potencjalnych 
podobnie myślących osób, co było 
bardzo skuteczne. Z dobrze znany-
mi wyjątkami DPNI nie miał szcze-
gólnych problemów z koordyna-
cją wieców w Moskwie z władzami, 
to KNS nie miał zgody na nic, poza 
Ruskim Marszem raz w roku, a po-
tem spotykał się z presją, wstępną 
odmową i licznymi prowokacjami. 
Jednocześnie KNS opanowała wiele 
formatów, które nie wymagają zgo-
dy władz – od składania kwiatów po 
pojedyncze pikiety i zbiorowe pu-
bliczne apele. Nacjonaliści dostoso-
wują się do nowych warunków naj-
lepiej, jak potrafią, ale w kraju jest 
coraz mniej tlenu.

Z powodu dyskryminacji i represji 
niektórzy nacjonaliści mają pięt-
no i autocenzurę, co delikatnie 
mówiąc również nie służy Rucho-
wi. Prawicowy nacjonalista z KNS 
zawsze z tym borykał się, starając 
się stworzyć wizerunek nacjonali-
sty jako obrońcy ludu, stojącego na 
czele protestu – rozpoznawalnego i 
atrakcyjnego. Podczas gdy nasi ko-
ledzy – lewicowi nacjonaliści z ANS 
często niemal anonimowo wspierają 
niektóre protesty. Powstaje absur-
dalna sytuacja, nacjonalista i komu-

nista na wiecu protestacyjnym, ko-
munista deklaruje się, a nacjonalista 
jest nieśmiały (np. myśli: „Zadekla-
ruję się, kiedy przyprowadzę więcej 
ludzi”), w efekcie komunista koń-
czy tę akcję z nowymi towarzysza-
mi broni, a nacjonalista odchodzi do 
domu i waha się dalej. Do następnej 
akcji nie przystąpi, bo komunistów 
będzie tam zbyt wielu.

Jeśli weźmiemy pod uwagę znaczą-
ce organizacje rosyjskiej opozycji, to 
widzimy, że w wielu z ich przywód-
ców, jest narodowymi demokra-
tami, może już byli (Nawalny-La-
skin w Partii Postępu) i prawicowi 
konserwatyści (Zubow-Melicho-
w-Łukaszewicz w Parnasie) – ale 
wolą tego nie mówić, podczas gdy 
ich bardziej rozmówni liberalni to-
warzysze przez całą dobę mówią o 
swoich, wyłącznie liberalnych war-
tościach. Jesteśmy świadkami libe-
ralizacji opozycji, choć moglibyśmy 
obserwować nacjonalizację. Media 
pogodziłyby się z tym, a wyborcy 
byliby po prostu szczęśliwi, ponie-
waż publiczne żądanie rozpozna-
walnej, rozsądnej nacjonalistycznej 
opozycji jest kolosalne.

Dlatego też uważam, że to ważne dla 
nacjonalistów w państwie nam wro-
gim:

Nie milczeć, otwarcie uczestniczyć 

w ważnych procesach społecznych, 
przede wszystkim w protestach lu-
dowych;

Promować swój światopogląd, roz-
wijać platformy informacyjne i 
struktury organizacyjne;

Wykorzystywać strategie pokojowe-
go oporu politycznego do rezygnacji 
wrogiej kliki rządzącej i ustanowie-
nia systemu, w którym nacjonali-
ści mogliby swobodnie rozwijać się 
i wygrywać demokratyczne wybory, 
aby bronić interesów swojego naro-
du, który znajduje się aktualnie na 
sznurkach władzy.

Wygląda na trudne, męczące i wy-
czerpujące, ale z oblężonej fortecy 
są tylko dwie drogi:

Śmierć lub pokonanie wszystkich 
wrogów. Można oczywiście czekać w 
nieskończoność na posiłki od mas, 
które powinny się obudzić, ale trze-
ba zrozumieć, że nie obudzą się, je-
śli ich nie obudzisz.

Albo odrzucimy Putina i jego klikę, 
albo wcześniej czy później nacjona-
lizm polityczny w Federacji Rosyj-
skiej zostanie przez niego całkowi-
cie zniszczony.
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– NACJONALIZM jako wyraz miłości 
do Narodu Polskiego i jego Ojczyzny 
jest poczuciem dumy, iż w swojej po-
nad 1000-letniej historii była Polska 
dobrą Matką dla pobratymczych na-
rodów, żyjących wspólnie z Narodem 
polskim, a w jego czynnej postaci jako 
wyraz woli tak odbudowania Państwa 
Narodu Polskiego, jak współtworze-
nia – w duchu idei NACJONALIZMU 
EUROPEJSKIEGO – Europy Ojczyzn, 

jednoczącej się ku obronie swego du-
chowego i materialnego dziedzictwa 
przed podbojem przez obce cywili-
zacje i ludy. To w końcu siła przywią-
zania do idei Ojczyzny, gotowość po-
noszenia ofiar na cele publiczne, bez 
domagania się za to osobistych ko-
rzyści. Nacjonalizm to wyższy, szla-
chetniejszy rodzaj świadomego pa-
triotyzmu.

NARODOWY RADYKALIZM
T E R A Z ,  T E R A Z ,  T E R A Z ! ! ! NORBERT WASIK

Kim jesteśmy, o co walczymy? Najprościej byłoby powiedzieć nacjonali-
stami, a ściślej polskimi narodowymi radykałami. W panującym jednak 
chaosie pojęciowym, podsycanym kłamstwami demoliberalnej propa-
gandy należy to pojęcie sprecyzować, najlepiej poprzez charakterysty-
kę wartości jakim jako narodowi radykałowie hołdujemy. Przedstawiony   
poniżej swoisty przegląd Idei nie wyczerpuje przedmiotu w sposób cał-
kowity, daje jednak wystarczający wgląd w kierunki refleksji nad oma-
wianym tu zagadnieniem. 

polityka

– REWOLUCJA NARODOWA nieko-
niecznie tylko ta w sensie fizycznym, 
ale chociażby metafizycznym, po-
winna być dla nas zwiastunem nowej 
epoki, w której miłość do Ojczyzny 
i Narodu nie będzie chciwa i ego-
istyczna, lecz czysta, wierna i praw-
dziwie wolna, otwarta na wszystkich 
prawych Polaków, szanująca ich god-
ność, promieniująca radością i pięk-
nem, a co najważniejsze, będącą już 
samą w sobie, alternatywą wobec 
dzisiaj obowiązującego systemu de-
moliberalnego.

– NARÓD stanowi dla nas najwyższe 
dobro doczesne. Oznacza to, że Naród 
jest wartością nadrzędną wobec inte-
resów klasowych, grupowych, partyj-
nych i wszelkich innych. Umiłowanie 
własnego Narodu jest w nacjona-
lizmie wzbogacone o racje rozumowe 
i wcale nie oznacza braku krytycyzmu 
wobec własnych słabości lub przy-
zwolenia na samozadowolenie.

– TRADYCJA i KULTURA stanowią 
spoiwo więzi narodowej, a przez to 
zabezpieczają zdrowy rozwój myśli 
narodowej.

– RODZINA. Państwo, które nie jest 
wierne swoim zasadom, musi zginąć! 
Życie społeczne w ramach cywiliza-
cji łacińskiej musi mieć na uwadze 
rozwój samego człowieka, poprzez 
trwanie i umacnianie podstawowej 

ludzkiej wspólnoty, jaką jest rodzina, 
oparta na monogamicznym, nieroze-
rwalnym związku mężczyzny i kobie-
ty. Rodzina stanowi podstawę Narodu 
i jego formy organizacyjnej – pań-
stwa, jako że Naród stanowi rodzi-
nę rodzin. To poprzez rodzinę młody 
człowiek wchodzi w krąg kulturowy 
swojego Narodu i poznaje jego tra-
dycję. Zdrowe, bezpieczne i dostatnie 
rodziny jako najmniejsze ogniwa na-
rodowe stanowią o sile całej wspól-
noty.

– CYWILIZACJA ŁACIŃSKA wytycza 
podstawowe wartości na jakich Naród 
nasz opiera się od tysiąca lat i dzięki 
którym zapewniony jest jego dalszy 
rozwój. Niebagatelna rolę odgrywa 
tu edukacja oraz powrót do korzeni 
historycznych, filozoficznych i teo-
logicznych Europy, które ostatecznie 
umacniają rozwój i trwanie Narodu.

– WIARA w Boga stanowi dla Narodu 
opokę i niejako zabezpiecza zdrowie 
nacjonalizmowi. W naszym przypad-
ku jest to wiara katolicka i ona stanowi 
o tożsamości naszego Narodu. Dzięki 
przyjęciu jej przez naszych przodków 
Polska wyłoniła się z mroków dzie-
jów w kształcie zorganizowanej pań-
stwowości. Prymat wiary katolickiej 
w państwie narodowym nie oznacza 
jednak wykluczenia z pośród wspól-
noty narodowej Polaków o innych 
wierzeniach, ateistów etc.

polityka
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– PRYMAT PRAWA i JEGO EGZE-
KWOWALNOŚĆ winny zabezpieczyć 
państwo i obywateli przed naduży-
ciami we wszystkich dziedzinach 
działalności. Czytelny system prawny 
ma zapewnić bezpieczeństwo pań-
stwa i obywateli.

– PRYMAT INTERESU NARODOWE-
GO i POLSKA RACJA STANU winny 
stanowić jedyny wyznacznik polskiej 
polityki. Jej realizm wymaga liczenia 
się z aktualnymi uwarunkowaniami 
geopolitycznymi.

– PAŃSTWO NARODOWE. Zadaniem 
państwa narodowego jest zarządza-
nie dobrobytem swoich obywateli. 
Nie zgadzamy się z państwem, które 
wystarcza liberałom. Nie wystarcza 
nam takie państwo, które zapewnia 
infrastrukturę, gdzie wyłącznie ci 
bardziej przedsiębiorczy mogą roz-
winąć skrzydła. To ostatnie, to opo-
wieść liberałów rodem z XX wieku. W 
XXI wieku rola państwa powinna być 
zupełnie inna. Jeśli nie chcemy żyć 
w reżimie, za którym kryje się obro-
na interesów najbogatszych, musimy 
zrozumieć, że głównym zadaniem 
państwa jest taka organizacja życia 
społecznego, w którym jak najwięk-
szej liczbie ludzi żyje się dobrze.
– GOSPODARKA NARODOWA, czy 
jak kto woli, gospodarka narodowo-
-społeczna opierająca się na zasadzie 
solidaryzmu narodowego, postrzega 

społeczeństwo i państwo jako natu-
ralne, solidarne, złożone i wielofunk-
cyjne organizmy. Gospodarka ta w 
głównej mierze powinna opierać się 
na rodzimej własności prywatnej, ale 
także państwowej, w której rękach 
kategorycznie muszą znajdować się 
newralgiczne i strategiczne gałęzie 
gospodarki i przemysłu. Prymat wła-
snego interesu nie może być sprzecz-
ny z interesami państwa narodowego, 
dlatego należy wprowadzić i podnieść 
do naczelnej rangi zasadę sprawiedli-
wości i wrażliwości społecznej, będą-
cą swoistą formą dojrzałej odpowie-
dzialności obywatelskiej za Naród i 
państwo. Gospodarka narodowa musi 
przy tym w dobie XXI wieku wprost 
nawiązywać do strategii tworze-
nia partnerstw międzysektorowych i 
wielkosektorowych celem ułatwienia 
działalności przedsiębiorstwom spo-
łecznym na rynku.

– WŁASNOŚĆ i WOLNOŚĆ GOSPO-
DARCZA. Pieniądze muszą służyć, nie 
rządzić! Tak, podstawą narodowego 
radykalizmu jest własność prywatna i 
wolność gospodarcza choć utrzyma-
na w pewnych granicach. Bynajmniej 
jednak nie ma i nie będzie ona nigdy 
miała nic wspólnego ze zwykłym ma-
terializmem, wyścigiem szczurów, 
zwykłym upadlaniem ludzi ofero-
wanym nam tak życzliwie przez pa-
radygmat dzisiejszego kapitalizmu, 
liberalizmu czy tzw. wolnego rynku. 

polityka

Gospodarka ma służyć ludziom, Na-
rodowi, a nie wąskiej kaście uprzy-
wilejowanych. Stąd tedy wspomniane 
wyżej granice. 

– SOLIDARYZM NARODOWY prze-
jawiający się pod postacią posta-
wy społecznej oraz, w rozumieniu 
określonych rozwiązań ustrojowych, 
systemu gospodarczego. Zarówno w 
pierwszym, jak i drugim przypadku 
oznacza on ni mniej, ni więcej dbałość 
o interesy wszystkich grup społecz-
nych, ze szczególnym zwróceniem 
się w kierunku tych, których sytuacja 
aktualnie jest najtrudniejsza. Solida-
ryzm narodowy równolegle do posta-
wy społecznej, nie może, a wręcz musi 
nieść za sobą rozwiązania ustrojowo-
-strukturalne. Solidaryzm narodo-
wy jest nieodłączną częścią składową 
korporacjonizmu jako narodowego 
ustroju gospodarczego.

– KORPORACJONIZM jest ustrojem 
samorządu społeczno-gospodarcze-
go, formą narodowej organizacji spo-
łecznej, której podstawą są ugrupo-
wania ludzi opierające się o wspólnotę 
ich wspólnych naturalnych interesów 
oraz społecznych funkcji. Wprowa-
dzenie ustroju korporacyjnego może 
nastąpić poprzez wychowanie społe-
czeństwa oraz popieranie organiza-
cji opierających się na zasadach idei 
korporacyjnych. Ustrój ten zbudo-
wany jest na wspólnocie naturalnych 

interesów i funkcji społecznych róż-
nych grup, przede wszystkim praco-
dawców i robotników. Korporacjo-
nizm jako system gospodarczy (vide 
– gospodarka narodowa) ma służyć 
potrzebom Narodu, a nie tylko wy-
branej kaście współczesnych możno-
władców.

– SAMORZĄDNOŚĆ i DECENTRA-
LIZACJA. Nastał najwyższy czas na 
zmianę istniejących relacji władzy 
i jej struktur w sposób ułatwiający 
działania lokalnej społeczności i sa-
morządności oraz kwestionowanie 
nierówności i promowanie społecz-
nej sprawiedliwości chociażby przez 
samo uznanie, iż nierówna dystrybu-
cja władzy, to sprawa zarówno osobi-
sta, jak i polityczna. Organizacja ży-
cia społeczno-politycznego wprost 
domaga się funkcjonowania zasad 
organicznej budowy społeczności lo-
kalnej, która swoją egzystencją po-
winna ściśle współgrać z państwem 
narodowym. Samorząd terytorialny 
w gminach wiejskich i miejskich, w 
powiatach oraz województwach ma 
mieć do odegrania relewantną i za-
razem służebną rolę w tworzeniu 
oddolnych struktur państwa naro-
dowego, w którym istotną rolę mają 
odegrać przede wszystkim warstwy 
średnie (vide – zasięg klasy średniej w 
Polsce musi równocześnie wzrastać!). 
Charakterystyczne przy tym będzie 
zjawisko przenoszenia uprawnień z 
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administracji rządowej na rzecz sa-
morządowej administracji lokalnej 
(tzw. decentralizacja władzy na rzecz 
lokalnych społeczności) w myśl zasa-
dy nic o nas bez nas.

– ANTYGLOBALIZM. Prawo narodów 
do samookreślenia i budowy świata 
wielobiegunowego jest święte. Glo-
balizacja ściśle powiązana jest z libe-
ralizmem, kapitalizmem, kosmopo-
lityzmem oraz multikulturalizmem. 
Obecnie w gospodarce światowej 
dominują wielkie korporacje ponad-
narodowe i związane z nimi elity fi-
nansowo-polityczne, bezlitosne w 
stosunku do zwykłych ludzi i całych 
narodów. Promują one globalizm eko-
nomiczny, stosując finansowy terror 
i zniewolenie informacyjne pod przy-
krywką pozorowanej jawności, rów-
ności i demokracji. System ten musi 

ustąpić miejsca partnerskiej, światłej 
współpracy wolnych narodów, która 
będzie w stanie pogodzić uzasadnio-
ne aspiracje poszczególnych krajów z 
uznawaniem uniwersalnych, huma-
nistycznych wartości. Jako antyglo-
baliści przeciwstawiamy się proce-
sowi globalizacji, nieodłącznie z nim 
związanym materialistycznym, kon-
sumpcyjnym modelem życia, a jako 
alternatywę proponujemy oparcie się 
na wspólnotach takich jak Naród, ro-
dzina, czy wspólnoty lokalne. 

– ANTYKAPITALIZM i ANTYLI-
BERALIZM. Dzisiaj istniejący nie-
ład społeczny opiera się na błędnych 
zasadach indywidualizmu, którego 
konsekwencją jest liberalizm. Pogoń 
za pieniądzem i materializmem wy-
pacza życie rodzinne i towarzyskie. 
Dobra, które są ważne w życiu – wia-
ra, rodzina, zdrowie, edukacja, przy-
roda, sztuka, prawa i obowiązki wo-
bec Ojczyzny i Narodu – degradują 
się jeśli są zamieniane na towary. Nie 
mając świadomości, że dokonuje się 
zmiana, nie widzieć kiedy przeszli-
śmy od gospodarki rynkowej do ryn-
kowego społeczeństwa, gdzie niemal 
wszystko jest na sprzedaż, gdzie war-
tości rynkowe przenikają do każdej 
sfery życia i wypychają ważne war-
tości nierynkowe. To, że dziś prawie 
wszystko można kupić i sprzedać nie 
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jest świadomym wyborem, ale wyni-
kiem procesów, nad którymi całe spo-
łeczeństwa i narody nie zapanowały. 
To urok zwyrodniałego kapitalizmu. 
Kapitalizm zabija, więc najwyższy już 
czas jest zabić kapitalizm!

– ANTYMATERIALIZM. Czy jeste-
śmy gotowi na rewolucję antymate-
rialistyczną? Obciążeni kredytami, 
uwiązani w pracy, której nie lubimy, 
ale która daje nam stały zarobek, le-
dwo wiążemy koniec z końcem. Czy 
to świat stanął na głowie, czy może 
to my sami mylimy potrzeby z za-
chłannością? Z życiem ponad stan, z 
nadmiernie rozbudzonymi apetytami 
konsumpcyjnymi. Dzięki temu nie-
stety kręci się system zwany kapita-
lizmem, w którym żyjemy. Kapita-
lizm podejmuje wiele działań w celu 
podporządkowania moralności ludz-
kiej moralności zysku i zmuszenia lu-
dzi do materialistycznego myślenia, 
co ostatecznie doprowadza do cał-
kowitego zdominowania jednej klasy 
przez drugą, czego zwieńczeniem jest 
rozpad społeczeństw i narodów. Lo-
gika zysku implikuje: chciwość i nie-
uczciwość. Co gorsze, niszczy wszel-
ką wzajemność próbując zaszczepić w 
narodach podziały społeczne w celu 
bardziej efektywnego podporządko-
wania i wyzysku. 
Materializm leży u podstaw kapita-

lizmu, natomiast narodowy radyka-
lizm to nie tylko kwestia pełnego żo-
łądka, ale także wartości. Kapitalizm 
oparty w całości na logice materiali-
stycznej można zastąpić państwem 
narodowym wyłącznie wówczas, kie-
dy wytworzona zostanie nowa etyka 
społeczna, z której zrodzi się nowy 
ład społeczno-ekonomiczny oparty 
na solidaryzmie narodowym.

– PRZECIW LIBERALNEJ DEMO-
KRACJI. Liberalna demokracja kom-
pletnie ignoruje czynnik narodowy, 
co też decyduje o jej coraz większej 
nieadekwatności, nieprzystawalności 
do problemów współczesnego świa-
ta. W modelu liberalnej demokracji 
obywatele przestali być podmiotem w 
polityce, a polityka interesuje się nimi 
wyłącznie jako mięsem armatnim w 
kampaniach wyborczych. A i to w roli 
biernych wykonawców woli oświeco-
nych elit. Gdy tylko elity zdobywają 
wystarczająco dużo władzy przestają 
zwracać uwagę na większość obywa-
teli, przestają się liczyć z opinią pu-
bliczną i wolą Narodu.
– Jesteśmy RADYKAŁAMI w świecie 
bezpłciowości, populizmu i celebryc-
twa. Radykalizm jest naszą siłą. Sło-
wo „radykalny” w nacjonalizmie to 
nie tylko radykalizm metod (czy też 
pustych słów), ale przede wszyst-
kim radykalizm społeczny. W końcu 
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nasz radykalizm to jasne określanie 
potrzeb Narodu i równie klarowne 
wskazywanie grożących mu niebez-
pieczeństw.

– RADYKALIZM SPOŁECZNY na-
cjonalizmu odgrywa rolę zielonego 
światła dla nadchodzącej rewolucji 
społecznej i narodowej. Nacjonalizm 
nie tylko nie przeciwstawia się ideom 
przemian społecznych, ale to połą-
czenie tych idei jest platformą współ-
czesnego nacjonalizmu. Innymi sło-
wy nacjonalizm otwarcie opowiada 
się za prądami reformy społecznej, a 
same hasła społeczne są odzwiercie-
dleniem i swoistym uzupełnieniem 
haseł narodowych.

– SPRAWILIWOŚĆ SPOŁECZNA. Po-
jęcie sprawiedliwości społecznej za-
kłada, że jest  taka rzecz jak wspól-
ny los ludzki, w którym każdy z nas 
uczestniczy, i że sama idea Narodu 
ma sens nie tylko jako kategoria et-
niczna, ale również ta moralna. Więk-
sza sprawiedliwość służy stabilności 
i efektywności, dlatego dziś Polska 
powinna potwierdzić zobowiązanie 
do prowadzenia polityki pełnego za-
trudnienia, do zapewnienia miejsca 
pracy każdemu, kto chce pracować, 
do zastosowania takich środków, 
jak rozwijanie edukacji i programów 
kursów zawodowych, ułatwiających 

mobilność zawodową, oraz co naj-
ważniejsze, do wprowadzenia takiej 
polityki mikro i makroekonomicznej, 
która sprzyja pełnemu zatrudnieniu. 
Warto przy tym również pamiętać, że 
system społeczny jest sprawiedliwy, 
jeżeli łączna suma użyteczności w 
społeczeństwie osiągnęła swoją naj-
większą możliwą wartość. 

– EKOLOGIA. Z kwestią ekologii spo-
tykamy się prawie na każdym kro-
ku. A, że narodowy radykalizm to nie 
sama etykietka, tylko treść, dlatego 
też w dobie XXI wieku ekologia staje 
się jednym z tych czynników w nur-
cie narodowo-radykalnym, które z 
całą stanowczością należy postrzegać 
również przez paradygmat same-
go nacjonalizmu. Dla nacjonalistów 
kwestia walki o nieskażone środowi-
sko, kwestia zadań Narodowej Ekolo-
gii, rysuje się o wiele głębiej, w sposób 
bardziej złożony. Walka o ocalenie 
człowieka i przyrody musi przebiegać 
nie tylko w sferze polityki gospodar-
czej (ograniczenie uprzemysłowie-
nia, przeprofilowanie produkcji itp.), 
czy polityki społecznej (ograniczenie 
urbanizacji, nowa polityka ludnościo-
wa i przestrzenna), ale również sferę 
wychowawczą (walka o wychowanie 
nowego typu człowieka – odczuwa-
jącego i przeżywającego swą więź z 
przyrodą, Ojczyzną i Narodem) oraz 
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przede wszystkim wkroczyć w dzie-
dzinę ideologii (walka z duchowymi 
źródłami zagrożeń ekologicznych – 
z blokiem tzw. ideologii „postępo-
wych”).

– KULTURA ALTERNATYWNA. Na-
szym celem nie może być i nie jest 
oferowanie, czy też odtwarzanie w 
odmienionej wersji wartości i norm 
wypływających z systemu demolibe-
ralnego. Naszym celem jest narodowa 
rewolucja dusz, a więc całkowite wy-
zwolenie z nich Narodu, a co za tym 
idzie zaproponowanie mu całkowicie 
nowych rozwiązań. Stąd też bynaj-
mniej nie opowiadamy się za reorga-
nizacją współczesnej kultury, ale za 
opcją zastąpienia nową, bazującą na 
duchu wyzwolenia od konsumpcjo-
nizmu, materializmu, schematyzmu 
i demoliberalnego doktrynerstwa. 
Występując przeciwko współczesnej 
konsumpcyjnej kulturze oraz syste-
mowi społecznemu i politycznemu 
utrwalającemu jej przejawy odrzuca-
my także wartości, normy zachowa-
nia i styl życia prezentowane przez 
obecny system, z którym, mówiąc bez 
ogródek, najzwyczajniej nie chcemy 
mieć nic wspólnego.

– EUROPA OJCZYZN. Czas pełzające-
go eurofederalizmu powoli się kończy, 
a twarde jądro Europy nie jest zdolne 

do utrzymania hegemonii na konty-
nencie. Potrzebny jest, ni mniej, ni 
więcej alternatywny pomysł na Euro-
pę. Tą alternatywą jest Nowa Europa 
Narodów, Europa Wolnych Narodów, 
Europu Ojczyzn... Pomysł na Europę 
respektującą suwerenność narodów, 
tożsamości, języków i kultur, która 
będzie faktycznie służyć obywatelom 
i narodom. Europę w której to właśnie 
obywatele i narody będą miały wpływ 
na kształt państwa i gospodarki. Unię 
Europejską  technokratów  zastąpić  
powinna  żywotna  Europa  narodów, 
wolna, przyszłościowa, sprawiedliwa 
społecznie i chroniąca swe narodo-
we tożsamości. Uznanie  łacińskiego  
dziedzictwa,  zasady  ładu  państwa 
narodowego,  prawa  narodu  do  sa-
modecydowania  i  zasady  narodowej 
przynależności winny stanowić fun-
dament nowego porządku. Europa 
Wolnych Narodów powinna stworzyć 
przeciwwagę dla NATO, skupiając 
wyłącznie europejskie narody, mogą-
ce uniezależnić się od Stanów Zjed-
noczonych.

– MIĘDZYMORZE. Idea Międzymo-
rza trwale wpisana jest w polski kod 
geopolityczny. Świat się zmienia. 
Globalny system bezpieczeństwa, 
który powstał po zakończeniu zimnej 
wojny, okazał się fikcją. Organiza-
cje i porozumienia międzynarodowe 
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stały się po prosu biurokratycznym 
konwenansem. Dlatego już dziś war-
to zastanowić się nad stworzeniem 
podstaw silnego regionalnego nie-
zależnego sojuszu geopolitycznego. 
Międzymorze może stać się nieza-
wodną tarczą cywilizacji europejskiej 
i całego wolnego świata. 

– SEPARATYZM RASOWY. Dbanie o 
własną rodzinę nie zakłada wojny z 
sąsiadami. Dbanie o rozwój własnej 
grupy rasowej i przebudzenie sepa-
ratyzmu rasowego nie zakłada nie-
nawiści do innych ras. Wręcz prze-
ciwnie, dotyczy miłości i troski o 
zachowanie własnej tożsamości tych 
ras oraz swobodny rozwój różnych 
cywilizacji i kultur. Dlatego wprost 
popieramy koncepcję rasowego sepa-
ratyzmu, dzięki któremu różniące się 
grupy rasowe współpracują ze sobą 
dla wzajemnego dobra, szanując się 
wzajemnie. Osiedlenie ras w krajach 
ich pochodzenia jest pierwszym kro-
kiem do pokojowego świata.

Jesteśmy narodowymi radykałami, 
co oznacza, że uczciwość i szczerość, 
bezkompromisowość i fanatyzm są 
naszymi znakami rozpoznawczymi. 
Zawsze i wszędzie będziemy prze-
ciwstawiać się kosmopolitycznej wi-
zji społeczeństwa obywatelskiego 
oraz wszelkim internacjonalizmom, 

jako pomysłom służącym rozmywa-
niu tożsamości narodowej i osłabia-
niu państwa. Odrzucamy też wszyst-
kie pomysły godzące w suwerenność 
Narodu we własnym państwie po-
przez podległość – jak nie Moskwie, 
to Waszyngtonowi, czy Unii Euro-
pejskiej. Dążenie takie uznajemy za 
zmierzające do osłabienia i rozkładu 
państwa. Przeciwstawiamy się two-
rzeniu euroregionów jako działaniom 
godzącym w jedność państwa i pro-
wadzącym do kolejnych rozbiorów. 
Dziś narodowy radykalizm stanowi 
prawdziwą alternatywę na polskiej 
scenie politycznej. To poświęcenie, 
czasami bardzo trudne wybory i nie-
popularne poglądy. Nawet jeżeli by-
łaby nas garstka przeciwko całemu 
demoliberalnemu światu nie zrezy-
gnujemy z naszej walki. Nasza służba 
dla Polski jest naszym obowiązkiem, 
a nie łaską czy przysługą, którą wy-
rządzamy naszej Ojczyźnie. Naszym 
orężem jest IDEA, naszym sztanda-
rem ręka z mieczem, naszą siłą WIA-
RA! 

JUTRO NALEŻY DO NAS!
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Wstyd mi przed Tobą, Czytelniku, 
bowiem nie znajduję tego dnia w so-
bie mocy, by przelać ją w płomienne 
wersy. Jowisz z Saturnem zbiegły się 
w Wielkiej Koniunkcji, a Betlejemska 
Gwiazda rozbłysła na niebie przykry-
tym tumanem chmur. Zima się prze-
sila, jednak powietrze nie drży, nie 
rozstępuje się ziemia. Przemija pora-
nek, dzień, a słońce zachodząc, przy-
krywa miasto płaszczem ciemności. 
I ta kruszy się, spłoszona wschodzą-
cym śpiewem Jutrzni, której ruty-
ny nic nie jest w stanie przełamać. W 

końcu nie dzieje się nic nadzwyczaj-
nego, dzień podobny do dnia. Zrywają 
się w bezdechu kolejne kartki kalen-
darza. Kończy się grudzień, kończy 
się rok Pański 2020. Kolejny z bez-
dennej głębi lat trwającej apokalipsy. 
Ten czas w wyjątkowy sposób domaga 
się pokrzepienia, które nie nadcho-
dzi. Horyzont pozostaje przysłonięty, 
nie sposób dostrzec linii widnokrę-
gu. Pozostaje uparte trwanie, wbrew 
wszystkiemu – może nawet… logice?

Gdzieś w Tatrach, na jednej ze 
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stromizn Orlej Perci, drżące dłonie 
samotnego wspinacza po omacku 
szukają oparcia w skalnych zagłę-
bieniach. Nogi uginają się w dra-
matycznym drżeniu powodowa-
nym, raz to nadludzkim wysiłkiem, 
raz to znowuż, paraliżującym od 
stóp po przełyk, strachem. Czy 
wspinacz popełnił błąd, porywając 
się do samotnego starcia ze szczy-
tem? Czy nie łatwiej było, łagod-
nym szlakiem spacerować z gwar-
nym tłumem, nasyciwszy żądze 
w schronisku, cieszyć podchmie-
lone oczy gładką taflą Morskiego 
Oka? Śmiać się wespół ze wszyst-
kimi, żartować z życia – korzy-
stając z życia? Wspinacz pokonał 
wcześniej nie jedną ścianę, chytrze 
umykał …krzykom pękniętej liny, 
kamieniom zerwanym spod stóp. 
Warunki nie były łatwe, porywisty 
wiatr z łoskotem spadał z wyso-
kości góry, na rzęsach zbierał się 
szron. Spodziewał się tego, jeszcze 
u dołu – przy skrzyżowaniu szla-
ków – spotkał starego taternika, 
który wyruszał by stoczyć podobne 
starcie. Będzie ciężko – powiedział. 
– Momentami niespodziewanie 
ciężko, ale dasz radę – obaj damy… 
no przecież musimy dać. – dodał 
pewnie, a jego twarz wypełnił po-
godny uśmiech. W jego błękitnym 
spojrzeniu skrzyło się przejrzyste 
niebo i spokój. Równy oddech uno-

sił jego pierś. Musimy dać – pomy-
ślał mężczyzna, który resztkami 
sił rozedrganych mięśni bronił się, 
by bezwolnie nie zwisnąć na nie-
dokładnie zabezpieczonej linie. Ku 
górze nie pchała go już wola życia, 
siła doświadczenia czy zwykły roz-
sądek. Przytłaczające zmęczenie, 
którego nie doświadczył nawet na 
o wiele trudniejszych szczytach, 
przyćmiło jego myśli. W głowie nie 
dawał się słyszeć wewnętrzny głos, 
wyobraźnia nie nasuwała obra-
zów, a emocje, uczucia – drgania 
serca i porywy duszy, zniknęły już 
chwilę temu – jakby nigdy nie ist-
niały. Świadomość przepełniał tyl-
ko rwący ból, palący w mięśniach, 
kłujący w mostu. W świszczącym 
pomiędzy skałami wietrze, dało się 
tylko słyszeć: – …no przecież musi-
my dać. Na pamiętał kiedy znalazł 
się na szczycie. Nie wiedział, czy 
cokolwiek wtedy czuł, dzięki jakiej 
Boskiej interwencji mu się to uda-
ło. Nawet po latach, z trudem uda-
wało mu się przywołać migawki 
ze szlaku, którym zszedł na dół. W 
schronisku czekała na niego jedy-
na kochająca osoba. Na jego widok, 
spojrzenie tej najbliższej osoby, 
zalały łzy rozpaczy, która nie zna-
lazłszy oparcia w faktach, szuka-
ła ujścia w emocjach. – Opuściłeś 
mnie, porzuciłeś mnie, odszedłeś… 
– zdawały się szeptać usta. On jed-
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Śnieg zasypał dzisiaj wszystkie drogi…
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nak wiedział, że nic co zrobił, nie 
było bez celu. Wiedział, że musiał – 
nie dla siebie, prędzej wbrew sobie, 
ale… W zasadzie nie potrafił powie-
dzieć czemu. Po prostu wiedział, że 
tak trzeba, a gdzieś u dołu potyli-
cy łaskotało go echo: – no przecież 
musimy dać.

To był ciężki rok, chciałoby się po-
wiedzieć – dobrze, że już się koń-
czy – gdyby tylko nie pozostawiał 
niesmaku, którego nie ma czasu już 
przepłukać. W ciągu tych miesię-
cy wylało się tak wiele nienawiści, 
ludzkiej pogardy, pełzającej zawiści i 
wzajemnego niezrozumienia. Napię-
cie narastało od pierwszych dni tego 
2020 roku, pogłębiało się w kolejnych 
falach odurzenia, w nadchodzących 
po sobie miesiącach. Trwający w pi-
janym tańcu festiwal poniżenia, w 
którym skakano sobie do gardeł: bo-
gaci z biednymi, rządzący z nierzą-
dzącymi, silni ze słabymi, wierzący 
z niewierzącymi, zdrowi z chorymi. 
To, co wydarzało się od październi-
ka, było tylko zwieńczeniem, sza-
tańskim podsumowaniem, w którym 
wybrzmiewało bluźniercza groźba, że 
Antychryst może być kobietą. Jak wul-
garny okrzyk odbijający się od asfal-
tu ulic polskich miast, będący odpo-
wiedzią na kolejne wezwania Litanii 
Loretańskiej. Na końcu zawsze oka-
zuje się, że sprawiedliwych jest tyl-

ko garstka. Kilka iskierek tlących się 
w popiele, które tylko może – może 
– da się w ogóle i kiedykolwiek roz-
dmuchać. Iskierki nie gasną, choć w 
około pada rzęsisty deszcz. Wciąż nie 
gasną, chociaż mijają kwartały, lata 
całe. Masz jeszcze siłę? …idziemy?

Kimkolwiek jesteś, dziękuję Ci, że je-
steś z nami – ze mną. Dziękuję, bo 
to może Twoja twarz dostrzeżona w 
jakimś miejscu, Twój oderwany od 
ogólnego zamętu wpis, dobre słowo 
czy pokorne spojrzenie, wybrzmia-
ło w mojej głowie jak te słowa: Będzie 
ciężko. Momentami niespodziewanie 
ciężko, ale dasz radę – obaj damy… no 
przecież musimy dać.  Więc idę, razem 
idziemy, czasami może na czworaka, 
z piersią wcale nie tak dumną, z głową 
może coraz rzadziej wysoko uniesio-
ną, stawiamy kolejne kroki przyjmu-
jąc z pokorom spojrzenia żalu, wy-
rzutu, rozpaczy, złości i nienawiści, 
którymi honorują nas w  świecie. 

Nie ma co dzielić włosa na czworo, 
tracić czas na wątpliwości , przysta-
wać. Idziemy bez względu na to co w 
sercu i w głowie. Idziemy bo tak trze-
ba.  Nie traćmy czasu!

Filip Paluch

WSTĘP

Leci liście z drzewa, 
Powoli ku brudnej ziemi, 
Tonie w nich cały świat, 
Wszystko tonie, ty, ja.

W papierosowym dymie,
W oceanie Twoich oczu,  
W butelkach po ginie, 
I jak te liście, w brudzie i w błocie.

A zima będzie tylko gorsza, 
Przewyższa żywiołem błoto,
Lecz może grudniowy cud się zdarzy, 
I ludziom dobrej woli,
Stanie się na Ziemi, 
Pokój.

Andrzej Kowara
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Kiedy powracasz z martwych, nic nie 
może pozostać takie same. 

Ostatnim razem pisałem Wam o tym, 
jak wraz z moimi Szczurami wzięli-
śmy udział w strajku okupacyjnym na 
terenie jednego z tutejszych uniwer-
sytetów. W przeciągu dosłownie paru 
godzin, przerodził się on w prawdzi-
we oblężenie, zakończone krwawą i 
niezwykle brutalną pacyfikacją. Na 
miejscu była nie tylko policja. Dotar-
ło tam także i wojsko. Ostra amunicja. 
Zginęło wielu studentów; od bicia, 
granatów hukowych i broni. Przed 
bramą wejściową, tuż koło pomnika 
wiedzy z wyrytą sentencją antycz-
ną; ‘per aspera ad astra’, gdzie kie-
dyś z zamiłowaniem robiono zdjęcia 
absolwentom, ułożono wtedy wyso-
ki stos ciał studentów. Wysoka kupa 
mięsa; śmierdząca i brzydka. Bez cie-
nia chwały, bez cienia czegokolwiek 
większego.

Właśnie tam miałem skończyć.

Szczur. Kapitan – tak nazywano mnie 
w Domostwie. Od wielu lat w walce: 
pozbawiony imienia, rodziny, życia, 
przeszłości i przyszłości. Hodowa-
ny jak zwierzę. Systematycznie i sta-
nowczo. Trenowany do tego, by od-
naleźć się właśnie w takich czasach 
jak te, o których teraz piszę. W walce 
o lepszy świat. W walce z wrogiem, 
którego siły wówczas nawet nie tyle 
co nie znaliśmy, lecz w ogóle nie byli-

śmy sobie w stanie wyobrazić. 

Miałem umrzeć już drugiego dnia re-
wolucji. Jako pierwszy. Żałosne. Nie 
tak wyobrażałem sobie swój koniec. 
Śmierć – nie na zboczach monumen-
talnego Kapitolu, nie w trakcie za-
sadzki na okrutnego Generała, lecz u 
stóp jednego z wielu, kompletnie po-
zbawionych znaczenia uniwersyte-
tów; rzucony jak ludzki śmieć na kupę 
trupów. Śmieci. Ludzi, którzy w prze-
rażającej większości żyli w tak żało-
sny sposób, że tak naprawdę umarli 
już na długo przed tym, jak tamtego 
dnia dopadło ich wojsko. 

Przeżyłem, choć nie miałem zielone-
go pojęcia jak do tego doszło. 

Do Domostwa moi ludzie wrócili beze 
mnie. Pierwszy raz w przeciągu całej 
naszej wspólnej historii. Nie mogłem 
ich jednak za to winić. Rozdzieliliśmy 
się w kanałach, a potem nie było już 
powrotu. Nie mogło być. Takie mieli-
śmy zasady. Zarządzono poszukiwa-
nia. W miasto wysyłano jedną ekipę 
za drugą. Każdy zespół powracał jed-
nak bez wieści. Próbowano wykorzy-
stać kontakty we władzach, szukano 
w szpitalach i kostnicach. Bez skut-
ku. Wszystko na nic. Wobec tego, że 
Organizacja nie mogła ostatecznie 
potwierdzić tego co się ze mną sta-
ło, zrobiono jedyną możliwą rzecz w 
takiej sytuacji; uznano mnie za oso-
bę zmarłą. Pierwszego poległego na 
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polu walki. Pierwszą ofiarę Rewolucji 
Wolności. Wyprawiono mi uroczy-
sty pogrzeb, a pustą trumnę złożono 
w ziemi, w specjalnie przygotowa-
nej kwaterze, położonej w przerze-
dzonym zagajniku nieopodal wejścia. 
Pierwsza ofiara. Jakby się temu przyj-
rzeć to miało to w sobie coś podwójnie 
przygnębiającego. Widzisz: przez całe 
życie byłem sam, po mojej „śmierci” 
także zostałem sam. A raczej mój na-
grobek; wbita w ziemię zimna płyta z 
czarnego kamienia, pośrodku nicze-
go, raz po raz chłostana wiatrem. To-
warzyszyła jej tylko cisza.

Chwilę po tym, gdy wszyscy wrócili 
już do swoich spraw, na plac weszła 
grupa ubranych na czarno dziewcząt, 
które wokół nagrobka zasadziły ró-
żany krzew. Oj - gdybyś widział mój 
drogi przyjacielu jak krwiście czerwo-
ne kwiaty miał ten krzew! Jak potem 
mówiła o tym Dominika; wszystko po 
to, by ludzie rozumieli i zaczęli do-
ceniać wagę krwi przelewanej przez 
męczenników na ołtarzu czegoś wię-
cej.

Wtedy, najwyżej parę dni po pogrze-
bie, pojawiłem się przed punktem 
kontrolnym. 

Wyszedłem z zarośli mając śmierć 
wypisaną na twarzy i głęboko za-
korzenioną w sercu. Powoli, krok 
po kroku, ledwo powłócząc nogami, 
zmierzałem w stronę posterunku po-

łożonego przed posiadłością. Brudny, 
obdarty, ciągnąłem za sobą krwawy 
ślad. Ślad ten mógł nasuwać pewnego 
rodzaju wnioski na temat tego co się 
ze mną działo przez ostatnie dni, lecz 
jednocześnie nie mógł odpowiedzieć 
na wszystkie pytania, które prze-
cież musiały narastać z każdą kolej-
ną chwilą. Udało mi się przeżyć, czym 
wprawiłem w ogromne niedowierza-
nie dosłownie wszystkich, wzbudza-
jąc powszechny strach i wątpliwo-
ści. Co się z nim działo i dlaczego nie 
wrócił do nas od razu? Tak szeptali 
po kątach. Łatwo zrodził się ferment, 
który w czasie tylko poszerzał się i 
poszerzał. Trudno było się tu w sumie 
czemukolwiek dziwić.

Tak jest za każdym razem, gdy komuś 
udaje się wyjść ponad ramy tego co 
typowe.

Przeżyłem. Choć nie miałem prawa 
przeżyć.

Przeżyłem. Choć wówczas nie byłem 
pewien czy jest się w ogóle z czego 
cieszyć.

********

Odkąd tylko poczułem się odrobinę 
lepiej: cały czas mnie tylko badano lub 
przesłuchiwano. Nikt nic nie rozumiał 
z mojej historii, dlatego zadawano mi 
masę pytań. Jak dokładnie wyglądała 
nasza akcja w trakcie oblężenia? Jakie 
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podjęto działania? Gdzie według mnie 
popełniono błędy? Jak w zasadzie 
zginął „X” i czy na pewno zrobiliśmy 
w tej sprawie wszystko jak trzeba? 
Wielu z tych, których nie znałem, a 
którzy wtedy ciągle mnie nachodzili, 
zastanawiało się jakim cudem wróci-
łem. Czasem było widać, że podejrze-
wali z mojej strony jakiegoś rodzaju 
oszustwo. Przecież to niemożliwe, że 
wyszedłem z tego bez szwanku. Wielu 
chciało mieć wtedy na mnie oko. Czu-
li, że tak właśnie trzeba. Nie miałem 
siły im tego wszystkiego cały czas na 
nowo tłumaczyć. Więc tylko raz po 
raz wzruszałem ramionami, taktow-
nie unikając niewygodnych dla mnie 
tematów. Bo przecież co innego mo-
głem tak naprawdę zrobić?

Najpierw więzienie, a teraz to. Prze-
żyłem własną śmierć. Mając niewiele 
lat na karku, dorobiłem się już wła-
snego nagrobka. Miejsca na cmenta-
rzu specjalnie dla mnie. Trudno się 
zatem dziwić, że mój świat stanął 
wówczas na głowie. Całkowicie.

Nieprzerwanie towarzyszyło mi 
uczucie przemożnej pustki. Ser-
ce rozbudzał zimny, narastający we 
wnętrzu gniew. Na siebie i na innych. 
Na wszystko. Gęstniała we mnie bez-
duszna i wyprana z emocji obojętność, 
która powoli lecz stanowczo, krok po 
kroku zaciskała na moim ciele lodo-
watą i litą obręcz.  Zastanawiacie się 
czy w ogóle coś zapamiętałem? Nie za 

bardzo. Ostatnie dni w mojej głowie 
tonęły w ciemności, gęstej jak atra-
ment wylany na karty zapisanej drob-
nym drukiem książki. Wyjątkiem była 
twarz „X”, która wracała do mnie co 
noc. Dokładna i widoczna. Całkowicie 
klarowna. Tak. Widziałem ją aż nazbyt 
wyraźnie. Niezły paradoks, co nie? 
Jego martwe oczy wracały do mnie za 
każdym razem, gdy tylko dotykałem 
głową miękkiej, puchowej poduszki. 
Tak było co noc. Odkąd  tylko znala-
złem się bezpieczny w Domostwie. 

Wróciłem z martwych. Jak mogłem 
więc oczekiwać, że wszystko będzie 
po staremu?

„X”- młody, arogancki chłopak, któ-
ry bawił się w rewolucje i sądził, że nie 
spotkają go za to żadne konsekwencje. 
Naszym zadaniem było odprowadzić 
go całego i zdrowego do Domostwa, 
tak by zyskać pole nacisku w negocja-
cjach z Ruchem na rzecz Lepszego Ju-
tra. Tymczasem nie tylko nasza misja 
zakończyła się porażką. Zakończyło 
się także całe jego życie. Przedwcze-
śnie. Ilu jeszcze takich „X” przyjdzie 
mi spotkać na swojej drodze? Co jeśli 
tak naprawdę miał on przed sobą całą 
przyszłość, a to my ściągnęliśmy na 
niego śmierć? Znaliśmy ryzyko. Żyli-
śmy dzień w dzień w atmosferze za-
grożenia. A on? Nic nie znaczył i nic 
nie wiedział.  Był nikim. Dlatego wy-
chodzi na to, że jednak byłem winny. 
Jego życie poszło na moje konto.  Fakt 
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ten obciążał moje sumienie. Toteż za-
cząłem myśleć, że od momentu cu-
downego ocalenia z oblężenia na uni-
wersytecie; zacząłem żyć nieswoim, 
ukradzionym życiem. Możecie sobie 
zatem wyobrazić: co czułem w głębi 
siebie.

Dlatego, gdy Dowództwo zapropo-
nowało bym może na chwilę wycofał 
się z walki – zbyłem ich wybuchem 
śmiechu. Tak bardzo życzliwego 
śmiechu na jaki wówczas mogłem 
sobie pozwolić. Nie to, żebym nie da-
rzył ich szacunkiem. Po prostu roz-
bawiła mnie wtedy ta troska. Troska 
w momencie, gdy od tylu lat byłem w 
walce, troska w momencie, gdy odda-
łem swoje życie dla Oporu. Troska w 
momencie, gdy nie było już we mnie 
niczego co można byłoby ocalić. Tro-
chę za późno. Na wszystko. Tak więc 
musiałem zdać się na siebie: wybra-
łem własny sposób ucieczki i jed-
nocześnie najlepsze ze wszystkich 
schronienie: głęboko w bezdrożach 
własnego umysłu. Musiałem jakoś 
stanąć mocno na nogach i przepra-
cować to wszystko. Z tamtego okresu 
czasu, gdy dopiero wracałem do sie-
bie, najbardziej zapadł mi w głowę 
zmartwiony wzrok Dominiki, która 
od czasu mojego powrotu nie opusz-
czała mnie ani na chwilę. Któregoś 
dnia, gdy siedzieliśmy w parku, a ja 
akurat nie miałem nic konkretnego 
do powiedzenia, spojrzała na mnie, 
jak zwykle nie mogąc wytrzymać co-

raz ciaśniej oplatającej nas ciszy:

-Wiesz…? Nie wiem co tak naprawdę 
tam się wydarzyło, ale wydaje mi się, 
że ty mimo wszystko nie wróciłeś do 
nas z tego uniwersytetu...- przerwała 
jak zwykle próbując po chwili ocenić 
moją reakcję. Kiedy wciąż milczałem, 
uważnie ją obserwując, zdecydowała 
się podjąć temat na nowo: Jesteś tro-
chę jak taki wilk, ranny wilk daleko od 
stada. Musisz do nas wrócić! Proszę 
Cię!

Wrócić? W imię czego?

********

Jednego nie mogłem wtedy przewi-
dzieć. Co prawda przywódcy Orga-
nizacji od razu wykorzystali mój cu-
downy powrót zza grobu do celów 
„marketingowych” (choć to nie do 
końca dobre określenie w tym przy-
padku) i w gruncie rzeczy nie mia-
łem im tego za złe, to w miarę upływu 
czasu ta niezwykła historia, która mi 
się zdarzyła jakby przyblakła, a moja 
osoba przestała już budzić wśród in-
nych tak duże zainteresowanie jak 
to miało miejsce na początku. Każde 
kolejne dni od pewnego momentu, 
zaczęły wkrótce więc wyglądać tak 
samo, powoli i monotonnie zlewając 
się w jedną, bezkształtną całość. Tre-
ningi, spotkania, narady i odprawy. W 
przerwach od oficjalnych obowiąz-
ków mieliśmy jeszcze czas na spacery 
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i własne sprawy. W tym początkowym 
okresie w jakim się wówczas znaleź-
liśmy, oddziały takie jak mój nie mia-
ły zbyt wiele konkretnych rzeczy do 
roboty. 

Byliśmy odwodem. Strażą tylną. Jed-
nostkami specjalnego przeświadcze-
nia. Co? Dziwią Was te słowa użyte w 
tym miejscu? Rewolucja w tamtym 
momencie rozgrywała się w sumie na 
tych samych zasadach co regularna 
wojna. Natomiast na każdej wojnie, 
bez względu na jej charakter, podsta-
wowe znaczenie miała strategia. Tak 
było i w tym przypadku. W tym etapie 
walczyła głównie ulica, strajkowały 
zakłady pracy, politycy organizowa-
li manifestacje. Szczury reagowały 
jedynie tam, gdzie trzeba było zare-
agować, w innych przypadkach prze-
ważnie pozwalaliśmy wydarzeniom 
toczyć się raczej samoistnie. To nie 
było łatwe. Całość przedstawiała bar-
dzo skomplikowaną układankę. Dla-
tego unikaliśmy zbędnej ingerencji, 
bo nawet chwilowe zwycięstwo wobec 
nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, 
mogło przynieść wiele poważnych 
problemów, których nie bylibyśmy w 
stanie przewidzieć. W tamtym mo-
mencie chodziło przede wszystkim o 
kontrolę.

Muszę przyznać, że w tamtym mo-
mencie to mi jak najbardziej odpo-
wiadało.

Choć minęło już wówczas trochę 
czasu, moje problemy nie zniknęły. 
Tak samo było z natrętnymi myśla-
mi, które za nic nie chciały odpuścić, 
zniknąć i dać mi spokoju. Czy odtąd 
miały już pozostać ze mną na zawsze? 
Czy taka była cena tego wszystkiego? 
Takiego życia? Każdy krok zdawał się 
dodawać ciężaru, który przyszło mi 
dźwigać na swoich barkach. Jak długo 
to jeszcze potrwa? Czy wytrzymam? 
Pytania były nieodłączną częścią mo-
jego życia i jak widać już na zawsze 
miały mi towarzyszyć. Dominika na 
chwilę usunęła się w cień. Jak się po-
tem dowiedziałem: sama zdecydo-
wała, że trzeba dać mi trochę czasu. 
Usunęła się, ale ciągle bez względu na 
wszystko czułem na sobie jej wzrok. 
Dbała o mnie i mnie pilnowała. Cały 
czas. Nigdy w życiu nie czułem cze-
goś takiego. Nigdy w życiu nie mia-
łem też okazji do zebrania takich do-
świadczeń. Teraz to właśnie się działo 
i to samo z siebie. W związku z tym 
wszystkim starałem zebrać się do 
kupy i każdą wolną chwilę spędzałem 
na rozmyślaniach. Na swoją samotnię 
wybrałem zagajnik. 

Nie pozwoliłem ludziom na zniszcze-
nie mojego nagrobka. Czemu? Sam 
nie byłem tego do końca pewien. Pły-
ta stała więc wbita w ziemię, w tym 
samym miejscu co wtedy. Siedziałem 
nieruchomo na ławce nieopodal, pró-
bując to jakoś ogarnąć. Zaczął padać 
rzęsisty deszcz. Chłodne krople spły-
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wały mi po policzkach, skutecznie 
cucąc mnie z melancholijnego na-
stroju. Wpatrywałem się nieruchomo 
w złote litery układające się w moje 
imię i nazwisko, oraz starożytne epi-
tafium, które głosiło: „Nawet mar-
twy płonie”. Kompletnie wyjątkowe 
słowa. Prawda? Wpatrywałem się w 
nie intensywnie, jakby mogły mi one 
przynieść jakiegoś rodzaju wybawie-
nie. Nie przyniosło.

Nie mogło.

-Kapitanie?- z zadumy wyrwał mnie 
jeden z ludzi należących do załogi 
Domostwa. Był to wysoki mężczy-
zna w średnim wieku. Ubrany w cięż-
kie wojskowe buty, skórzaną kurtkę, 
czarne okulary. Tak jak zresztą i inni 
ochroniarze.

-Tak?-  ciekawe co tym razem? Nie 
miałem nastroju ani na kolejne roz-
mowy, ani na spiski. Na nic co, by mia-
ło wykraczać ponad spędzenie czasu 
w otoczeniu siebie i swoich własnych 
myśli.

-Ktoś do Pana – zaczął niepewnie

-Do mnie? - byłem zdziwiony nie 
tylko dlatego, że nie sądziłem byśmy 
mogli przyjmować gości w Domo-
stwie, ale z drugiej strony nie przy-
chodził mi do głowy nikt kto mógłby 
zabiegać wtedy o spotkanie ze mną.

-Kazał mi przekazać, że jest Pańskim 
dobrym przyjacielem; kimś z daw-
nych lat, kogo z całą pewnością bę-
dziesz chciał widzieć -wydukał żoł-
nierskim głosem. Sztucznym i nie do 
końca jeszcze chyba właściwie wy-
ćwiczonym.

-Ciekawe! Nie mam pojęcia o kogo Ci 
może chodzić. Podejdę z Tobą do bra-
my. Zobaczymy kto to tutaj do nas za-
witał – odpowiedziałem mu, próbując 
się nieśmiało uśmiechnąć. Niezbyt mi 
to wyszło. Zawsze miałem problem z 
tego typu zachowaniami. W gruncie 
rzeczy trzeba przyznać, że bezpo-
średnie relacje mocno mnie przytła-
czały. Tak samo wtedy, jak i teraz.

-Tędy! - pokazał mi ręką drogę, którą 
już całkiem dobrze zdołałem poznać.

Z resztą, nie była ona jakoś szcze-
gólnie długa. W zasadzie minęło parę 
minut i znaleźliśmy się u celu. Bra-
ma przypominała swoim stylem mo-
numentalne budowle z dawnych lat. 
Była potężna, wysoka i zakończona 
szpiczastymi zakończeniami. Broniły 
jej dwa posterunki i ręcznie obraca-
ny szlaban. Podeszliśmy bliżej, przy-
witaliśmy się z resztą strażników. 
Ostatni z nich, który stał najbliżej 
bramy wskazał ręką na oczekującego 
mnie gościa. Muszę przyznać, że mój 
wzrok był wówczas daleki od ideału. 
Z początku więc zauważyłem tylko 
czarną, sięgającą do ziemi szatę, oraz 
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kapelusz o tym samym kolorze, któ-
ry posiadał niestandardowo szerokie 
rondo. Zamrugałem oczami, próbując 
mocniej skupić swój wzrok. Zaraz… 
Coś mi zaczynało już świtać. Czy to 
był ksiądz? 

Znałem kiedyś jednego księdza. Był 
moim dobrym przyjacielem. Ale to 
było dawno. Bardzo dawno temu:

-Bardzo się zmieniłeś odkąd widzie-
liśmy się po raz ostatni chłopcze…- 
zaczął zagadkowo, przemawiając do 
mnie głosem, którego ton powinie-
nem rozpoznać od razu. Lata jednak 
zrobiły swoje. Trudno się dziwić.

Zawiesiłem się na chwilę; w tym sa-
mym momencie dziwiąc się i próbując 
na nowo skupić swój wzrok. Możecie 
wyobrazić sobie jak głupio musiałem 
wówczas wyglądać. Przybysz widząc 
moje zmieszanie, uśmiechnął się, 
rozłożył szeroko ręce i zawołał tubal-
nym głosem w moim kierunku:

-Tarczo moja! - teraz już nie mogło 
być wątpliwości. Były to słowa roz-
poczynające hymn mojej klasy. Słowa 
pieśni z dawnego życia, na nowo zda-
wały się przywoływać mnie ku świa-
tłu. Krzepiły i stawiały na nogi. Coś się 
zaczynało wtedy we mnie zmieniać.

-Ksiądz! Ale jak to możliwe? Jakim 
cudem? - byłem autentycznie poru-
szony 

-Jest wiele innych, znacznie prost-
szych wytłumaczeń – odparł powoli, 
uśmiechając się pod nosem – Wpu-
ścisz mnie?

-Oczywiście! - byłem autentycznie 
szczęśliwy

Dałem znak strażnikom. Przekręcili 
szlaban, a brama powoli się otwar-
ła. Ksiądz wolnym krokiem ruszył 
w moim kierunku. Gdy dotarł nad 
granice Domostwa na chwilę się za-
trzymał, tak jakby wahał się czy to 
na pewno dobry pomysł. Spojrzał na 
mnie lekko zakłopotany, uśmiechnął 
się zdawkowo i zdecydowanie ruszył 
wyciągając do mnie ręce na znak do-
brych intencji. Przywitałem się z nim 
i to nie był dla mnie akt bez znaczenia. 
Po raz pierwszy od początku swojej 
drogi miałem przy sobie przyjaciela, 
który nie był w żaden sposób związa-
ny z tym wszystkim. Szczęście, które 
wtedy poczułem, na chwilę rozjaśni-
ło nieuchronnie gromadzące się nade 
mną chmury.

Może to zapoczątkuje jakiś przełom?

********

Doskonale pamiętam tamtą sytuację. 
Być może jest tak, że jej waga oraz 
istota, odcisnęły na mojej głowie i pa-
mięci niezatracalny ślad. Do dziś był-
bym w stanie odtworzyć każdy krok, 
który wówczas zrobiłem.
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Szliśmy powoli, uważnie stawiając 
krok za krokiem. Smakowaliśmy każ-
dy przebyty przez nas metr. Choć nie 
widzieliśmy się tyle lat, z początku 
nie mówiliśmy zbyt wiele. Zachowy-
waliśmy się tak jakby świat się wo-
kół nas zatrzymał i nie istniało nic co 
mogłoby na nas wpłynąć. Nie istnia-
ło nic prócz Domostwa i jego granic. 
Przypadkowo (a może nie do koń-
ca? Do dzisiaj się zastanawiam jak 
to wtedy było) droga zaprowadziła 
nas do upatrzonego wcześniej prze-
ze mnie zagajnika. Tam jak już wiecie 
tuż przy ławce i dróżce z ziemi wy-
rastała samotna płyta. Mój nagrobek. 
Mój własny. Pewnie uznacie to za tro-
chę dziwne. Trudno się z tym będzie 
nie zgodzić. To raczej nie jest dobry 
pomysł na początek rozmowy. To nie 
jest pierwszy temat, który poruszasz 
z dawno niewidzianym przyjacielem. 
A jednak wtedy tak to właśnie się za-
częło:

-Czy to…? - zaczął niepewnie, ważąc 
słowa tak jakby nie był do końca pe-
wien tego ile może mi powiedzieć, w 
jaki sposób i czego w zasadzie można 
się po mnie spodziewać – Czy to jest 
to co myślę?

-Tak. To mój nagrobek. Trochę się z 
tym pośpieszono ale zdecydowałem 
się go zachować – odpowiedziałem 
przywołując przy tym na tyle obojęt-
ny wyraz twarzy, na ile to było wów-
czas możliwe

-Czemu?- zapytał mnie rzeczywiście 
zaciekawiony

-Sam nie wiem. Wiesz może było to 
po to, by coś mi zawsze przypomi-
nało kim jestem, dokąd doszedłem i… 
jak ta historia się skończy – dziwnie. 
W jednej chwili wydało mi się jakbym 
pozbył się ogromnego ciężaru z głowy 
i… z serca.

-Domyślam się, że kryje się za tym 
jakaś bardziej skomplikowana histo-
ria… Prawda? - zapytał ostrożnie i 
dodał zanim zdołałem właściwie od-
powiedzieć – I nie do końca wiesz co z 
tym zrobić. Opowiesz mi? Mam sporo 
czasu. 

-Chciałbym, ale wszystkie operacje 
mojego oddziału są objęte tajemni-
cą. Wiesz, top top secret – odparłem 
z wyczuwalnym przekąsem, choć z 
drugiej strony ze sporą dozą niepew-
ności.

-Tajemnica? Proszę Cię. Za długo się 
znamy. Jeśli masz z tym problem to 
możemy to potraktować jako spo-
wiedź. Jej rewolucja chyba się jeszcze 
nie pozbyła, co nie?- zapytał w ten 
sposób jakby doskonale wiedział, że i 
tak się zgodzę.

I miał racje. Zgodziłem się nie próbu-
jąc przy tym jakoś szczególnie długo 
udawać oporów.
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-Dobrze. Niech będzie – poddałem 
się. 

Tak więc, gdy dotarliśmy do wielkie-
go rozpostartego dębu, który rósł na 
działce rozciągającej się po stronie 
dłuższego boku posiadłości. Przy-
stanąłem, oparłem się o niego ręką i 
rozpocząłem swoją historię. O uni-
wersytecie, okupacji, bitwie z policją 
i śmierci „X”. Z początku szło mi nie-
zbyt dobrze, ale z czasem zyskiwałem 
coraz to więcej i więcej śmiałości. Aż 
w końcu pękły początkowe bariery i 
wyrzuciłem z siebie wszystko. Prawie 
wszystko. Ma się rozumieć. Ksiądz nie 
przerwał mi ani razu. Tylko patrzył 
się na mnie badawczo i poprawiał 
palcem niesfornie opadające okula-
ry. Być może tego właśnie potrzebo-
wałem. Gdy skończyłem, odchylił się 
lekko i w końcu powiedział:

-To niełatwa sprawa, bardzo dużo na 
sobie dźwigasz. Nie zastanawiałeś się 
kiedyś nad tym jakie będą skutki tego 
wszystkiego? - popatrzył na mnie ba-
dawczo.

-Skutki? Też pytanie. Myślę o nich 
dzień w dzień. Co noc. Za każdym ra-
zem, gdy kładę się spać! Nie pamię-
tam niczego z ostatniego tygodnia, 
ale twarz „X widzę dokładnie i wy-
raźnie. Więc serio nie pytaj mnie czy 
biorę pod uwagę skutki. Już je wi-
dzę!- prawie krzyczałem. Desperacja 
czy może szok, że tak łatwo zostałem 

przejrzany?

-To skoro tak… Może powinieneś po-
myśleć o tym, żeby z tym skończyć? 
- pytanie całkiem celne, całkiem na 
miejscu, jednak nikt nigdy w życiu nie 
odważył się zadać mi go tak wprost. 
Nigdy też nie chciałem go usłyszeć od 
takiej osoby i podanego w taki sposób.

Poczułem jakby ktoś uderzył mnie 
w twarz. Jakim cudem ktokolwiek 
mógłby pomyśleć, że mógłbym się 
wycofać. Ludzie z zewnątrz przeważ-
nie wiedzieli o mnie na tyle dużo, by 
wiedzieć, że w moim słowniku nie 
ma słowa kapitulacja, a tu przecież 
rozmawiałem z przyjacielem! Może 
upływ czasu wszystko zmienił? Zatarł 
rzeczywistość? Może to ja stałem się 
kimś tak kompletnie innym, że dawni 
znajomi nie mogli już tego zrozumieć? 
Umyślnie zrezygnowałem z dawnego 
życia, nie będąc w stanie stworzyć so-
bie nowego. I tak właśnie sobie żyłem. 
Czy raczej wegetowałem. Zawieszony 
pomiędzy przeszłością, a teraźniej-
szością; w całości oddając wszystko 
co miałem na rzecz walki o lepsze ju-
tro. Nie dla siebie, lecz dla innych:

-Skończyć? To nie wchodzi w grę. 
Przecież dobrze wiesz… - uśmiech-
nąłem się po chwili zawahania i zwąt-
pienia. Czy dało się to wtedy odczytać 
z mojej twarzy?

-Tak… - powiedział uśmiechając się 
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szeroko – Już od czasów szkoły taki 
byłeś; niezwykle uparty i mający 
gdzieś całe możliwe ryzyko – trafnie 
mnie scharakteryzował, trzeba było 
mu to przyznać. 

Nastała dłuższa chwila krępującej ci-
szy. Jak już pewnie wiecie – lub raczej 
zdążyliście się już do tego  przyzwy-
czaić – niezbyt wychodzą mi tego 
typu rozmowy. Zbyt często nie potra-
fię sobie radzić w takich momentach, 
choć paradoksalnie lepiej radzę sobie 
w tych znacznie bardziej trudniej-
szych. Na szczęście podał mi wtedy 
„pomocną dłoń”, pomagając w ten 
sposób wyjść z twarzą z tej kłopotli-
wej sytuacji: 

-Skoro to tak wygląda; musisz jakoś 
nauczyć się z tym wszystkim żyć. Je-
śli się załamiesz, jeśli to Cię pokona 
– narazisz coś więcej niż tylko siebie, 
narazisz wszystko co udało Wam się 
zrobić i tych wszystkich ludzi, którzy 
na Tobie polegają. To spora odpowie-
dzialność. Fundamentalna.

Jakbym tego nie wiedział, ale dobra, 
czasem tak bywa, że pewne rzeczy 
musisz usłyszeć wprost, bo inaczej 
nie mają szansy zaistnieć, ani w ogó-
le do Ciebie dotrzeć. Tym czasem, ta 
rozmowa trwała już całkiem długo i 
co najważniejsze – skutkowała. Każ-
de zdanie mocno mnie dotykało i jak 
mi się wówczas zdawało, zmieniało 
coś wewnątrz. Długo już rozmawiali-

śmy. Ksiądz widząc stan w jakim się 
wtedy znajdowałem, postawił sobie 
chyba wtedy za cel, by w jakimś stop-
niu mnie umocnić i pomóc pozbyć się 
wątpliwości. Było nad czym pracować.

Gdy zbliżał się do końca tego co wów-
czas pragnął mi przekazać, podsu-
mował jedną z ostatnich części swo-
jego wywodu tymi słowami: 

 – Widzisz, stanąłeś do walki z siła-
mi zła i trudno się dziwić, że ma to tak 
przemożny wpływ na Ciebie. Ale jed-
no w tym kontekście musisz zrozu-
mieć: im dłużej spoglądasz w ciem-
ność, tym dłużej ciemność spogląda 
w Ciebie. Możesz się łudzić, że to nie 
ma znaczenia, ale to nie prawda. Zła 
jest na tym świecie znacznie więcej i 
jeśli tylko będzie chciało, może razem 
z Tobą skoczyć w przepaść i to dobro 
straci na tym o wiele więcej...

Pomyślałem sobie w tamtym mo-
mencie, że już dość tego wszystkie-
go. Ta rozmowa zaczęła zbliżać się do 
dawno niedotykanych przeze mnie 
tematów. Zbyt mocno zaczynałem 
się odsłaniać, a wciąż jednak mimo 
wszystko trwała wokół mnie wojna, 
tak? Najwyższy czas było coś z tym 
zrobić. Jasno i stanowczo przeciąć to 
wszystko:

-Dość przyjacielu – przerwałem mu 
delikatnie, lecz taktownie – Dzięki 
Ci za tą rozmowę, ale spędziliśmy na 
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niej niestety już zbyt wiele czasu. Za 
godzinę mają podać kolację. Zosta-
niesz z nami? – zapytałem pełen na-
dziei. Mimo wszystko.

-Z przyjemnością. Miałbym do Ciebie 
jeszcze jedną sprawę – odparł trochę 
zmieszany tym, że w takich okolicz-
nościach poruszał temat własnej pry-
waty.

-Nie ma problemu. Dziś odnalazłem 
przyjaciela. Zrobię dla Ciebie wszyst-
ko co będzie trzeba. 

Nie były to słowa rzucone na wiatr. 

********

Kolacja, jak na nasze warunki, była 
dość wystawna. Po raz pierwszy odkąd 
tam się znalazłem, gościliśmy kogoś 
z zewnątrz – całkowicie z zewnątrz. 
Może i tylko dzięki temu, wieczór ten 
zapowiadał się całkowicie wyjątko-
wo. To się po prostu czuło. Przed po-
daniem jedzenia wpadła do nas jesz-
cze na chwilę Dominika. Usiadła przy 
mnie. Przytuliła mnie serdecznie, 
przywitała się z Księdzem i życzy-
ła mi wspaniałego wieczoru. Trwa-
ło to bardzo krótko. Ułamek chwili 
lub może dwóch. Była przy mnie i nie 
mogłem pozbyć się wrażenia, że oce-
niała swoim wzrokiem zmiany jakie 
zaszły we mnie po rozmowie z przy-
jacielem. Była ich całkowicie świado-
ma, co więcej – zadowolona i niezbyt 

niezaskoczona. 

Wartościowa obserwacja. Zdecydo-
wałem, że gdy to wszystko minie, 
a sytuacja się trochę uspokoi, będę 
musiał się temu wszystkiemu przyj-
rzeć. Być może nie doceniłem Domi-
niki, jej świadomości i tego jak bardzo 
mocno chciała mi pomóc. Być może. 
Teraz jednak najbardziej istotne dla 
mnie było to, że działo się u mnie do-
brze. Tak po prostu. Po raz pierwszy 
od wielu tygodni. Chciałem się na tym 
skupić. Bardzo mi na tym zależało, by 
utrzymać to uczucie tak długo jak by-
łoby to tylko możliwe.

Ksiądz w trakcie kolacji siedział przy 
jednym stole wraz ze mną i z inny-
mi Szczurami, należącymi do mojego 
oddziału. Choć na początku byliśmy 
przede wszystkim zajęci jedzeniem, 
to tak naprawdę nie mogłem oprzeć 
się wrażeniu, że mój przyjaciel z wiel-
kim zaciekawieniem i może pewnego 
rodzaju rozrzewnieniem, obserwo-
wał moich towarzyszy broni, mimo 
woli próbując wyrobić sobie zdanie na 
temat każdego z nich. Uśmiechnąłem 
się patrząc na to z boku. Zacząłem 
się jednak w pewnym momencie za-
stanawiać nad tym, z jakiego rodzaju 
sprawą przyszedł do mnie mój przy-
jaciel. Ciekawość rozsadzała mnie od 
środka. Na piętrzące się w mojej gło-
wie pytania dostałem odpowiedź po 
niecałej godzinie. Kiedy ludzie już 
powoli zaczęli wstawać od stołu, a 
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sala opustoszała,  mój gość przysunął 
swoje krzesło bliżej i powiedział:

– Jest jedna taka sprawa, w której 
moglibyśmy sobie nawzajem po-
móc…- zaczął mocno niepewnie, jak-
by konieczność proszenia się o pomoc 
była dla niego czymś nieodpowied-
nim i przygniatającym.

– Zamieniam się w słuch, nie krępuj 
się mój przyjacielu – odparłem 

– Jak wiesz. Instytucja, której jestem 
częścią do tej pory nie zajęła jasnego 
stanowiska w sprawie żądań ludności. 
Uprawnionych żądań ludności ma się 
rozumieć. Nie napawa mnie to chlu-
bą, ale co mam zrobić. Jest jak jest, a 
ja muszę być przede wszystkim wier-
ny…- każde słowo jakie wypowiadał 
ledwo przechodziło mu przez gardło.

– Do czego zmierzasz? - byłem tro-
chę zniecierpliwiony, aczkolwiek z 
drugiej strony go rozumiałem. Tak po 
prostu.

– Proszę Cię o pomoc. Proszę Cię o to, 
że tak jak ja kiedyś wsparłem chłop-
ca złożonego strachem, tak żebyś te-
raz ty wsparł mnie i pomógł staremu 
głupcowi zachować się jak trzeba – 
przerwał na chwilę – Ja i moi bracia 
z Kościoła z chcemy dołączyć do pro-
testów, chcemy stać na placu Cen-
tralnym i służyć protestującym. Ale 
potrzebujemy pomocy. Starcy potrze-

bują młodych po to, by się nie zatrzy-
mać w trakcie, by nie odpaść – mówił 
do mnie autentycznie poruszony.

– To poważna sprawa – powiedzia-
łem, mając na względzie to, że na 
pewno zainteresuje się tym Dowódz-
two – czego od nas potrzebujesz?

 – Wiemy, że jutro związki zawodowe, 
opozycja i studenci mają się zgroma-
dzić się na placu centralnym i już go 
nie opuścić aż do momentu ustąpie-
nia rządu. Potrzebujemy waszej po-
mocy. Ochrony. Wsparcia. Z Kościoła 
wyjdziemy w procesji. Jeśli stanie się 
coś złego, jeśli coś pójdzie nie tak, 
to ludzie się załamią. W tym właśnie 
jest potrzebna nam pomoc –  sprawa 
była dość klarowna, choć potencjalnie 
mocno problematyczna. Wiele rzeczy 
mogło pójść nie tak. Wiele mogło się 
posypać.

-Dobrze, porozmawiam z kim trzeba. 
Możesz być pewien mojego wspar-
cia – słowo droższe od pieniędzy, tyle 
w tym temacie wystarczyło. Musiało 
wystarczyć – Ciesz się pięknym wie-
czorem i do zobaczenia jutro. 

Dziś z pewnością już nie zasnę – po-
myślałem.

********

W tamtym momencie nie chodziło mi 
o stres. Przynajmniej nie tylko o to. 
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W noc przed tą akcją wróciła do mnie 
Dominika, choć przecież nigdy tak na-
prawdę nie odeszła. Przyszła do mnie 
jakoś grubo po północy. Tylko ona 
potrafiła tak otwierać moje drzwi, że 
nie zrywałem się mimo woli. Piękna, 
wspaniała – po prostu cudowna jak 
zawsze. Chociaż na początku ledwo ją 
widziałem, to i tak szeroko uśmiech-
nąłem się na jej widok. Wszystko wró-
ciło do normy?

– Wróciłaś? - usta zadały w tamtym 
momencie pytanie, które rozbrzmia-
ło w moim umyśle po tysiąckroć. 

– Nie! - stanowczo zaprzeczyła – To 
ty wróciłeś! To zdecydowana różnica. 
Bardzo istotna – uśmiechnęła się do 
mnie i weszła na łóżko. Po czym deli-
katnie usiadła na mnie, nachyliła się  i 
spojrzała prosto w oczy – Cieszę się, 
że tu jesteś. Razem ze mną i w ogóle…

– Tak… to dla mnie też wyjątkowe. 
Dobrze że nie muszę spędzać tej nocy 
samemu…

-Czemu tak mówisz? Znowu coś? 
Znowu kolejna akcja?- zapytała z wy-
rzutem.

-Tak, tak – przecież nie mogłem kła-
mać.

Nic nie powiedziała, choć jasno i kla-
rownie było widać jak mocno musia-
ła ją uderzyć ta wieść. Może liczyła na 

to, że po moim „powrocie” nie będzie 
już więcej akcji. Może był to zwyczaj-
ny strach, prześwitujący przez nią 
jak przez dziurawe sito. Tak czy siak, 
to było bez znaczenia. To nie mogło 
mieć znaczenia. Nic nie mogło mieć 
znaczenia, gdy w grę wchodziły nasze 
sprawy.

Musiała to zrozumieć.

Była zła. Namacalnie. Ostatnim zda-
niem, które wybrzmiało wówczas w 
nocy, były słowa Dominiki, która po-
wiedziała mi przed zgaszeniem świa-
tła:

 – Uważaj na siebie tylko. Drugi raz 
nie przetrwam Twojej śmierci.

Takich słów nie da się zignorować. Nie 
da się ich także wymazać z pamięci.

********

Doskonale pamiętam to, jak ogromny 
stres czułem tamtego dnia.

Od samego początku.

Dowództwo oczywiście zostało od-
powiednio wcześniej poinformowa-
ne o naszych zamiarach. Zapewniło 
nam niezbędne zasoby i ludzi. Jednak 
pierwsze skrzypce w realizacji planu 
grałem ja i moi najbliżsi ludzie. Spra-
wa mogła wydawać się błaha, ale z 
drugiej strony nietrudno było zauwa-
żyć, że była to w swojej istocie gra o 
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niezwykle wysoką stawkę. Gdyby uda-
ło nam się pozyskać Kościół, wahadło 
poparcia społecznego jeszcze mocniej 
wychyliłoby się na naszą stronę. Do 
tej pory nie wiele nam z tego wycho-
dziło, bo Kościół był kontrolowany 
przez hierarchię, a ta na wszystkich 
swoich stopniach była bardzo moc-
no powiązana z partią rządzącą. Nad 
osłabieniem natury tych związków 
pracowała oddzielna komórka, która 
dotychczas nie osiągnęła zbyt wielu 
konkretów.

Nietrudno zauważyć, że tamtego dnia  
przytrafiła nam się ogromna szansa. 
Nie mogliśmy jej przegapić.

Mieliśmy zabezpieczony cały teren 
Katedry. Była to wielka budowla, bar-
dzo wzorzysta, pełna chwały. W stylu 
dawnych lat i czasów, kiedy jeszcze 
linię budowy wyznaczały podszepty 
ducha i kunszt artysty, a nie bezna-
miętne zachcianki bogaczy. Czeka-
liśmy na placu, tuż przed głównym 
wejściem, w pełnej gotowości i w stu-
procentowym napięciu.

Rozległ się dzwon. Mocne uderzenie. 
Potem drugie i trzecie. Bramy się roz-
warły. 
Krok za krokiem, śmiertelnie po-
ważni kroczyliśmy w procesji, któ-
rej towarzyszyły religijne pieśni i 
unosząca się ku niebu woń kadzi-
dła. Powoli. Majestatycznie. Na cze-
le stał mój przyjaciel Ksiądz. Zanim 
szli inni. Zauważalnie przestraszeni, 
trochę wycofani, ale pełni zdecydo-
wania. Spotkały się nasze spojrzenia. 

Porozumiewawcze skinięcia głów. 
Gdy doszli do schodów, znikąd poja-
wił się ktoś jeszcze. Ktoś kto zaburzył 
harmonię. Ktoś kogo nie mieliśmy w 
planach i kogo nie miałem okazji po-
znać. Starszy człowiek, który pełnił 
rolę kościelnego i był wtajemniczony 
w cały plan, pociągnął mnie za rękaw 
i powiedział: 

– Tak myślałem, że do tego dojdzie. 
Zobacz. Ten człowiek, który się awan-
turuje, to Kanclerz. Pełni rolę peł-
nomocnika Kurii we wszystkich naj-
brudniejszych sprawach. Oficjalnie to 
biskup, ale nie skończył nawet semi-
narium. Tytuł załatwiły mu pieniądze 
i partia – powiedział to i z wyraźnym 
przekąsem splunął na ziemię.

Rzeczywiście. Ten człowiek wyglądał 
dokładnie na takiego, jak mi go wte-
dy opisano. Gruby, spocony, z wielką 
perfidią wypisaną na twarzy. Każde 
jego słowo ociekało nieszczerością i 
jadem. Nie trudno było zauważyć co 
mu się nie podoba. Nie chciał by księ-
ża opuścili Katedrę w procesji, której 
przebieg nie został z nim zawczasu 
uzgodniony oraz odpowiednio opła-
cony:
– To niedopuszczalne! Macie zakaz 
opuszczania Katedry. Odwołam się 
do waszych zwierzchników, wyrzu-
cimy Was na bruk – krzyczał, pieklił 
się i wygrażał pięścią mojemu przy-
jacielowi. Nie mógł nic wskórać. Ja to 
wiedziałem od razu, on miał się o tym 
dopiero przekonać.

Ksiądz przez cały czas zachowywał 

opowiadanie

spokój. Był wyraźnie zdecydowany na 
to, co sobie zaplanował. Nie zamie-
rzał rezygnować. Widziałem to w jego 
oczach, czułem co się wydarzy, gdy 
powiedział: 

– Ty psie! Jak śmiesz zabraniać nam 
wychodzić z posługą do ludzi, któ-
rzy nas potrzebują. Zhańbiłeś swoim 
działaniem tytuł, który nosisz i obra-
ziłeś Boga. Zejdź mi z oczu! – mówiąc 
to stanowczo go odepchnął, zrzucając 
Kanclerza ze schodów Katedry.

Ludzie zamarli.

– Widzicie to, co już dawno powinno 
zostać uczynione. Wraz z Kanclerzem 
upada nieprawość tej parafii, a my 
– skruszeni nie mniej niż inni, z po-
chylonymi głowami, zmierzamy na 
Plac Centralny, by być z tymi, którzy 
potrzebują naszego wsparcia – prze-
mówił Ksiądz. Stałem u podnóża Ka-
tedry i widziałem jak podrzędny ka-
płan, o dobrym sercu i mocnej woli, 
przemienił się w Przewodnika.

Zapadła niesamowita cisza, która do-
słownie po chwili ustąpiła ogłuszają-
cym wiwatom i brawom. Widocznie 
udało mu się zawrzeć w swojej wypo-
wiedzi, to co wielu musiało myśleć już 
od dawna, choć może nie chcieli tego 
powiedzieć wprost. 

Ruszyliśmy w dalszą drogę, w kie-
runku Placu Centralnego i nie był 
to ostatni z cudów, jakie widziałem 
tamtego dnia. W miarę jak byliśmy 
coraz to bliżej i bliżej naszego celu, 

tłum zwykłych obywateli idących 
za procesją, robił się coraz większy i 
większy. Zwykli ludzie, których mi-
jaliśmy po drodze, przyklękiwali na 
jedno kolano na widok Najświętsze-
go Sakramentu, choć od pokoleń żyli 
w świecie, który wyszydzał sacrum i 
w najlepszym wypadkom skazywał je 
na katakumby, zaś w najgorszym – na 
unicestwienie. Tego dnia nie mieliśmy 
też żadnego problemu z wojskiem lub 
służbami. Widzieliśmy ich gdzieś w 
bocznych uliczkach i na rogatkach, 
jednak nas nie niepokoili. Tak jakby 
nie wiedzieli jak się zachować wobec 
tego rodzaju zgromadzenia. 

Przeszliśmy. Wszystko wyszło tak jak 
powinno.

Gdy dotarliśmy na Plac Centralny po-
witał nas ogłuszający huk oklasków i 
wiwatów. Przeszliśmy i spełniliśmy 
swój obowiązek. W jednym miejscu 
spotkały się wszystkie protestujące 
grupy i już tam zostały. Aż do upadku 
rządu. 

Od tamtego dnia, wraz z nimi były 
tam Szczury.

Byłem z tego dumny. 
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Widzisz, bracie, tę krwawą ziemię spaloną? 
Ongiś witano w niej przybyszy chlebem i solą, 
Lecz od kiedy wpuściła zdrajców w swe granice, 
O życzliwości nie myślą już nawet szlachcice. 
 
Spójrzże, synu, na te dwory zniszczone, 
Już dawno minęły czasy gdy widziały koronę. 
Ale czy coś, co zawiodło powinno wracać? 
Długo cenę tej lekcji trzeba będzie spłacać. 
 
Ileż ci ludzie wycierpieli, 
Usiłując zaborczej sięgnąć gardzieli. 
Trud ich został nagrodzony, 
Lecz prędko okazał się syzyfowy. 
 
Spytasz się, dziecko, jakie imię ziemia ta nosi, 
Którą wróg obficie krwią ich mieszkańców rosi? 
Spytasz - czy już dawno się nie ugięła? 
Odpowiem - Jeszcze Polska nie zginęła!

Obywatel A.C.

Nieugięta

poezja

EXEGI MONUMENTUM 
– STAWIĘ POMNIK 
TRWALSZY NIŻ 
SĄSIADA

o sztuce  cmentarnej

Exegi monumentum aere perennius1 
– pisał przed przeszło dwoma ty-
siącleciami rzymski poeta Horacy. 
Pomnikiem trwalszym od spiżu od 
tej pory zaczęliśmy nazywać dzieła 
literackie, szczególnie poezję. Mimo 
to cywilizacja europejska nie zre-
zygnowała ze stawiania spiżowych 
pomników, marmurowych cokołów 
i kolumnad. Witruwiusz w swoim 
dziele O architekturze ksiąg dziesięć, 
zawarł wszelkie fundamentalne pra-
widła obowiązujące w architekturze 

1 (łac.)  Stawię pomnik trwalszy od spiżu  - 
wiersz Horacego

europejskiej we wszystkich później-
szych epokach poza gotykiem. I tak 
przez wieki, na miejskich placach 
wyrastały nowe pomniki, pierzeje 
rynków zapełniały się fasadami ka-
mienic, a nekropolie powiększały się 
o kolejne domy wiecznego spoczynku 
wiernych zmarłych. Dziś obserwu-
jemy zupełne zerwanie z zasadami, 
jakie formowały klasyczną architek-
turę Europy. Dlaczego tak się dzieje? 
Spróbujmy zagłębić się w refleksji 
nad pojęciami, którymi operujemy 
i znaleźć odpowiedź na postawione 
pytanie.

Architektura jest córką cywiliza-
cji. Z lekkością i finezją łączy w so-
bie wiele dyscyplin sztuki i na-
uki tak, aby w przechodniu budzić 
określone skojarzenia, prowokować 
konkretne refleksje, zachwycać do-
skonałością małej formy lub rzucać 
na kolana monumentalizmem. Ar-
chitektura jest zatem narzędziem 
formowania umysłów i upodobań 
pokoleń. Jako trwały ślad pozosta-
wiony w przestrzeni publicznej na 
trwałe zapisuje się w pamięci ludz-
kiej, szczególnie dziś - w czasach, 
którymi rządzą piktogramy. Mało 
kto rozumie dzisiaj, jak wielka odpo-
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wiedzialność ciąży zarówno na ar-
chitektach, jak również na fundato-
rach inwestujących swoje pieniądze  
w rozmaite formy architektonicz-
ne. Przykładem takich inwestycji 
– małych, bardzo powszechnych, 
lecz równie istotnych co wielkie 
przedsięwzięcia – są grobowce i 
pomniki stawiane na polskich ne-
kropoliach. Kto nawiedza stare ne-
kropolie, od Łyczakowa, poprzez 
Rakowicki, na kieleckim cmen-
tarzu Starym kończąc, doświad-
cza podczas każdorazowej wizyty  
głębokiej lekcji wiedzy o kulturze. 
Obcuje z architekturą, rzeźbą, po-
ezją i pozwala, aby dzieła sztuki, po-
zostawione nam przez antenatów, 
prowadziły nas ku wiecznemu celowi 
wszystkich ludzi. 
Niestety, staliśmy się obserwatora-
mi tragicznego w skutkach zjawiska, 
którego na pewno nie można zba-
gatelizować. Oto nawiedzamy groby 
bliskich zmarłych w dzień Wszyst-
kich Świętych i Dzień Zaduszny. 

I cóż widzimy?

Tapczany, rzędy granitowych tap-
czanów w rozmaitych kolorach ka-
mienia z każdego kontynentu. Na ich 

oparciach złote krucyfiksy i figurki 
odlane z żywicy epoksydowej. Po-
tężne łoża pełniące rolę grobowców 
rodzinnych, dla podkreślenia ran-
gi rodu ozdobione przysadzistym 
 i nieproporcjonalnym portykiem 
z kolumnadą granitowych walców. 
Podobizny zmarłych komputerowo 
wykute w ciemnym granicie na pod-
stawie zdjęć. Sześćdziesięciolatka w 
stroju kąpielowym siedząca na pia-
sku pod parasolem, przytuleni mał-
żonkowie przy imprezie rodzinnej, 
wszyscy uśmiechnięci od ucha do 
ucha, beztroscy i niefrasobliwi. Ma-
kabra na miarę XXI wieku. Oczywiście 
wszystkie te dzieła sztuki cmentar-
nej nie należą do tanich inwesty-
cji. Tutaj właśnie dotykamy sedna 
problemu, który staramy się zrozu-
mieć – na architekturę stać dziś lu-
dzi, których nie powinno być na nią 
stać. Człowiek bez pojęcia o symbo-
lice, proporcjach, zdrowym rozsądku  
i dobrym smaku, żąda od rze-
mieślnika z góry niezdefinio-
wanego, niezaplanowanego  
i nierozważonego – według kryte-
riów sztuki – produktu. Rzemieślnik 
wykonuje swoją pracę według tego, 
czego oczekuje od niego fundator. 
Słyszy o kolumnadzie, zatem rysu-
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je w planie szereg walców. Fundator 
mówi o daszku, zatem rzemieślnik 
umieszcza bez dłuższego zastano-
wienia nieproporcjonalny tympanon. 
Et caetera… Nikt nie wymaga od ka-
mieniarza zdolności projektowania, 
bo ten jest rzemieślnikiem – nie ar-
chitektem, a wykonawcą. Domorośli 
architekci fundujący kolejne tapcza-
ny przyjęli za motto zasadę de gu-
stibus non disputandum esse. Senten-
cja o różnorodności gustów stała się 
usprawiedliwieniem totalnego bez-
guścia! 

Motorem nadającym moc sprawczą 
fundatorom tapczanów wiecznego 
spoczynku jest specyficzny pęd w po-
szukiwaniu inności, chęć popisania 
się przed ziomkami pomysłowością  
i zasobnością rodzinnego skarb-
ca. O ile w renesansowych włoskich 
miastach bogate rodziny zatrud-
niały w tym celu najznakomitszych 
architektów i pozostawiły nam w 
darze wspaniałą spuściznę archi-
tektoniczną, o tyle dzisiejsi Medy-
ceusze zaśmiecają świętą i rozmo-
dloną przestrzeń cmentarza kiczem 
zielonych granitów, szklistego be-
tonu i makabrycznych sentymen-
talnych podobizn denatów, pozo-

stawiając przyszłym pokoleniom 
w najlepszym wypadku – niesmak  
i obrzydzenie, w najgorszym zaś – 
skrzywione gusta i pojęcie o archi-
tekturze. 

Nastąpił czas paradoksów – szla-
chetna intencja godnego pochów-
ku bliskich zmarłych objawia się w 
tandecie i braku zdrowego rozsąd-
ku. I tak właśnie, kamienie grobow-
ców, których zadaniem jest wołać do 
Stwórcy, gdy o modlitwie za zmar-
łych już wszyscy zapomną, zdają się 
być niezdolnymi do jakiegokolwiek 
wzlotu ponad ciężką materię chiń-
skiego granitu. Tablice nagrobne, 
które ongiś wołały do przechodnia 
i zaklinały go, by zmówił za dusze 
zmarłych Anioł Pański, dziś napa-
wają oczy sentymentalnymi stro-
fami, epoksydowymi madonnami  
i makabrycznymi w swojej pusto-
cie zdjęciami zmarłych. Pro-
ste, a jakże szlachetne zdjęcia  
na porcelanie jawią się dziś jako prze-
żytek. Liczy się efekt. Tapczan musi 
być również praktyczny, powinien 
zmieścić dziesiątki zniczy i wiąza-
nek sztucznych kwiatów – wszak bez 
nich nie ma wiecznego zbawienia. 
Rzadko widzi się dzisiaj zwyczajne, 
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ziemne mogiły, porośnięte zielenią 
trawy i rozchodnika. A o ileż szla-
chetniejszym od owej kosztownej 
tandety jest widok ubogiego grobu 
ziemnego ze stalowym rdzewiejącym 
krucyfiksem i niewielką tabliczką  
z nazwiskiem zmarłego…! Dziś 
ubóstwo jawi się jako wstyd, a 
kosztowne bezguście jako wzór.  
O, homo!  O, idiota!... 

Czasy PRL pozostawiły swój ślad na 
nekropoliach. I nie dziwi fakt, że lu-
dzie tych czasów pragnęli w jaki-
kolwiek trwały sposób zaznaczyć 
miejsce pochówku swoich bliskich. 
Dzisiaj jednak, w obliczu sum, ja-
kie przeznacza się na budowę tap-
czanów wiecznego odpoczynku, za-
sadnym wydaje się pytanie: Dokąd 
zmierzasz, człowieku?! Czy taki 
ślad chcesz pozostawić swoim pra-
wnukom…? Spojrzą one na arcydzie-
ła rzeźby nagrobnej, na grobowce  
z witruwiańskimi portykami na sta-
rych cmentarzach. Potem zawieszą 
swój wzrok na czerwonym tapczanie, 
który już nie wzywa do modlitwy, nie 
przypomina o przemijalności życia, 
nie przemawia do nich jak gdybyś 
sam chciał im coś przekazać. Dłu-
ga, lśniąca, niczym lotniskowa pły-

ta z granitu, który zaimpregnowa-
ny nigdy się nie zestarzeje,  domaga 
się jedynie pasującego doń zesta-
wu: sztucznych kwiatów i potężne-
go znicza – byle nie mniejszego niż 
na sąsiednim grobie. Memento mori! 
Pamiętaj o śmierci, bo zaraz przyj-
dzie. Proś o modlitwę po śmierci, nie 
 o kiczowate wiązanki. Proś o Msze 
za swoją duszę, a nie o chiński granit 
i lastryko. Jeżeli chcesz po sobie zo-
stawić trwały ślad, weź do ręki O ar-
chitekturze ksiąg dziesięć Witruwiusza. 
Albo chociaż dopuść do głosu odro-
binę zdrowego rozsądku. Potrzeba 
nam umiaru i prostoty, gdzie ciśnie 
się bezczelna i pstrokata tandeta.

Marcin Madej
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Powstańcie młodzieńcy z Budy
Niech w Peszcie rozlegnie się krzyk!
Choć kul krasnych sypią się grudy,
Bracia, nie bójcie się ich!

Pogrobowca epoki hołd przyjmijcie!
Rówieśniku, na Węgry ze mną chodź!
Wśród deszczu i zniczy, gdzie szarych liście
Barátom mondd merre vagy?

Bogusław Nachut
Powstanie Węgierskie

poezja
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Robot nie może skrzywdzić czło-
wieka, ani przez zaniechanie dzia-
łania dopuścić, aby człowiek do-
znał krzywdy. Te słowa, wiele razy 
czytane w młodości, dudniły w 
obolałej czaszce Grzegorza, pa-
trzącego jak metalowa stopa ro-
bota pozbawiona polimerycznych 
warstw imitujących ludzkie ciało, 
rozgniata czaszkę jego młodsze-
go brata. Grzegorz zacisnął obo-
lałe od płaczu powieki i zagryzł 
zęby na lufie ściskanego w drżą-
cych rękach karabinu półautoma-
tycznego. Miał on ochotę zawyć 
jak najdziksze zwierzę, wyrzucić z 
siebie stek najgorszych możliwych 
inwektywów w stronę tej stalowej 

kupy złomu, jak z pogardą nazwał 
robota jego martwy od 50 sekund 
brat. Chciał też tłuc głową w ce-
gły pokryte porozbijanym szkłem 
laboratoryjnym i w wiele innych 
rzeczy.  Oszołomiony zauważył, że 
jego palec dygocze na spuście i ma 
ochotę za niego pociągnąć. Chciał 
przerwać niemożliwy do wypowie-
dzenia ból wypełniający każdy mi-
limetr sześcienny jego jestestwa. 
Jedyne co go powstrzymało przed 
rozbryzganiem swojego mózgu na 
tym co zostało z jego kryjówki, to 
słowa ojca mówiącego, że lepiej 
zginąć w walce, z karabinem w dło-
ni i okrzykiem na ustach. 

Sławomir Kowalski
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– Co za pierdolenie! – Nowy stru-
mień gniewu wlał się pod jego zaci-
śnięte powieki, wybałuszając je jak 
nabrzmiałe ropnie. – Lepiej zgi-
nąć nasyciwszy się życiem, w po-
deszłym wieku, w czystym łóżku, 
otoczonym swoimi dziećmi, wnu-
kami… niczym biblijny patriarcha 
Jakób. A ja co ? W swoje osiemnaste 
urodziny, jeszcze przed śniada-
niem (jakim śniadaniem ? konser-
wy skończyły się już dawno temu 
- wcześniejszego dnia wieczorem 
razem z bratem, którego mózg 
pochlapał by mu twarz gdyby nie 
schował się pól metra dalej, zdo-
łali ‘upolować’ psa nielubianego 
sąsiada) stracił ostatniego członka 
rodziny. To mało, stracił ostatnią 
żywą osobę w promieniu kilkuna-
stu kilometrów. To co zrobił póź-
niej można określić wieloma epi-
tetami, takimi jak skrajna głupota, 
zwierzęca furia, donkichoteria czy 
nawet próba samobójcza. Bezmiar 
swojej głupoty zrozumiał dopiero 
wtedy, gdy robot otrzepując – na 
wpół przeżartą przez kwas – stopę 
z mózgu 16 letniego Jana, złapał go 
w locie za szyję i trzymał w powie-
trzu. Do oceanu bólu doszły dwa 
oceany upokorzenia. – Co ja sobie 
myślałem? Że co ? Że niby skoczę 
na irydowo-wolframowego robota 
ze starym ruskim kałaszem w ręku i 
wbiję mu bagnet w szyję, której nie 
ma? Zabij mnie! Na co czekasz ty 

pierdolony skurwysynu! – W tym 
momencie stało się coś dziwne-
go, robot zamiast skręcić mu kark 
jednym zgięciem siłowników hy-
draulicznych, sterującymi politio-
fenowymi ścięgnami, odwrócił mu 
twarz metalowymi palcami, wciąż 
reagującymi ze stężonym kwasem 
azotowym, stanowiącym nie udaną 
pułapkę na robota. Wydzielający 
się z miejsc kontaktu kwasu z od-
słoniętym stopem, brunatny gazo-
wy produkt reakcji gryzł Grzego-
rza w oczy. Metalowe palce robota 
rozcinały mu policzki, a kwas bo-
leśnie parzył po otwartych ranach. 
Grzegorz zdążył w akcie desperacji 
dźgnąć przeciwnika dwa razy ba-
gnetem w tors, pokryty polimerem 
imitującym ludzką skórę. Nuż bez 
problemu przebił warstwę plasti-
ku, jak każdy laik nazwał by do-
wolny polimer bez względu na jego 
budowę molekularną, ale po tym 
było słychać tylko nieprzyjem-
ny dźwięk, gdy ząbkowane ostrze 
przejeżdżało po metalowym tor-
sie maszyny. – Dlaczego mnie po 
prostu nie zabijesz? – Wykrzyczał 
Grzegorz. Robot nieznacznie zaci-
snął palce, a Grzegorz poczuł tępy 
nacisk na jabłko Adama i boleśnie 
zacisnął zęby. – Ty pierdolony su-
kin… – i urwał bo nie był w stanie 
dalej wydobywać z ściśniętej krtani 
słów dłuższych niż jednosylabowe. 
Z braku tlenu pociemniało mu w 

opowiadanie
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oczach, ale serce dalej pompowa-
ło krew przesyconą noradrenaliną 
i innymi związkami, których na-
zwami nie zaprzątał sobie już gło-
wy. Zaczął wierzgać nogami nic nie 
widząc, ale dało to jeszcze mniej-
szy skutek niż dźganie maszyny 
bagnetem, który już dawno wy-
puścił z rąk. Gdy już pogodził się, 
ze śmiercią w jego umyśle nastała 
dziwna błogość. Był wdzięczny ro-
botowi, że ukróci jego wędrówkę 
po  tym –jak to niektórzy poetycko 
nazywali – łez padole. Jak ogromne 
było jego zdziwienie, gdy żelazny 
uścisk na jego krtani poluzował się 
i – choć sam tego nie chciał – od-
ruch bezwarunkowy wessał życio-
dajny tlen do jego płuc. Uczucie to 
było wręcz ekstatyczne, mówi się, 
że wartość pewnych rzeczy moż-
na docenić dopiero, jak się je utra-
ci. Grzegorz nie spodziewał się, 
że tą rzeczą będzie haust brudne-
go powietrza, przesyconego wo-
nią spalanego plastiku. Robot jed-
nak zaraz zacisnął metalowe palce 
z których nie wydobywał się już 
brunatny dym. Brutalnie odwró-
cił jego twarz tak, aby spojrzeć mu 
w oczy. Grzegorzowi przed ocza-
mi stanęła scena w której przypa-
lał nad świeczką muchę za pomo-
cą pęsety. Zaraz też przypomniał 
sobie jak zbierał podczas wakacji 
na wsi ślimaki, przyczepiał je na 
wrotach stodoły i kopał w nie pił-

ką - ot taka zabawa. Zwieńczenie 
Bożego stworzenia, efekt milionów 
lat ewolucji zabawia się mordowa-
niem bezbronnych mięczaków. A 
teraz ? On sam jak irytujący komar 
w rękach wszechwładnej i wszech-
mocnej istoty, którą – jak na ironię 
– stworzył jego własny gatunek. 
Na twarzy robota nie malowały się 
żadne uczucia - zbyt prymitywny 
model pomyślał Grzegorz. I była 
to jego ostatnia myśl, bo Bóg zbu-
dowany z minerałów wykopanych 
z ziemi, znudził się już swoją za-
bawką i postanowił przez mecha-
niczne ściągnięcie politiofenowyh 
ścięgien, zakończyć jego egzy-
stencję. Ogłuszający huk ciemność 
i uderzenie, to ostatnie co dotarło 
do jego obolałego umysłu, zanim 
nastała nieprzenikniona ciemność 
i upragniony odpoczynek. 

*
*                   *

 Pierwsze przebłyski świado-
mości były bolesne, jak rozgrzane 
zapalniczką do czerwoności igły 
wbijane pod paznokcie, o których 
Grzegorz czytał w książkach hi-
storycznych. Obrazy z dzieciństwa 
przebiegały młodemu żołnierzowi 
przez obolałą psychikę. Widział jak 
miał 10 lat, kończył czytać książ-
kę, robił siusiu, zmawiał paciorek, 
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dostawał buziaka od mamy i kładł 
się spać. Gdy otworzył oczy zoba-
czył gęstą, śmierdzącą, pobrudzo-
ną krwią jego brata, sierść. Prawie 
zwymiotował gdy z rozczarowa-
niem uświadomił sobie, że jednak 
żyję, a kundel którego miał zamiar 
zjeść na kolację, liże go po twarzy. 
Gdy dotarło do niego, że lepka ciecz 
na futrze psa to resztki jego brata, 
zerwał się na równe nogi kopnął 
go z całej siły w bok, a gdy do jego 
uszu doszedł dźwięk łamiących się 
żeber, upadł na kolana i drugi raz 
w ciągu minuty pożałował, że żyje. 
Chwilę potem zmoczył spodnie i 
znowu stracił przytomność. 
- Te młody! Pies ci mordę lizał !
- Zostaw go Sasza, ty kretynie ! On 
przeżył uderzenie z pancerfausta !
- Co ty pierdolisz ? 
- No, to nie on przyjął uderzenie 
ale ten cholerny robot, który go 
trzymał.
- Ty go uratowałeś ? 
- Nie, dowódca.
- Cicho ! Idzie !
- Kto ?
- Baczność żołnierze ! 
W tym momencie do opuszanej 
stodoły weszła Pani 125. Ten dziw-
ny pseudonim nosiła przywódczy-
ni Ruchu Wyzwolenia. Wśród wie-
lu ‘żołnierzy’ budziła ona ogromy 
respekt, jednak młodsza część jej 
podwładnych pogardzała nią. 
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Dziady 2020
HISTORIA DZIEJE SIĘ NA NASZYCH OCZACH

szatański dramat w III aktach

 

Szatan reżyseruje piekielny dramat. Nie pierwszy i nie ostatni raz. Nowe po-
kolenia aktorów wprawdzie nie dorównują na razie dawnym mistrzom, ale 
dajmy im czas. Akcja dramatu w trzech  aktach rozgrywa się w kilku miej-
scach. Od ulicy przez kościoły po gwóźdź programu – sumienie ludzkie. Mar-
ni aktorzy dramatu niekiedy myślą, że to oni siedzą na reżyserskim krześle. 
Tymczasem reżyser tego żałosnego widowiska śmieje się… Ale Kościół to nie 
tylko ludzie żyjący, lecz także ci sprzed wieków. Naród to nie tylko my, małe 
cegiełki w fundamentach XXI wieku, ale także (a może nawet przede wszyst-
kim) wszyscy ci, którzy tworzyli go od przeszło tysiąclecia w takim duchu, nie 
innym. W jakim duchu? Posłuchajcie…:

DRAMAT

AKT I  
- na ulicy -

Pełznąca masa przesuwa się po bruku Starego Miasta,  mimo rządowych za-
kazów i obostrzeń. Nikt nie pacyfikuje pełznącej masy. Taka jest potrzeba. 
Niech pełznie. Demokratyczny rząd nie będzie interweniował. Niech znaj-
dzie się inny chłopiec do bicia, zresztą… czas pokaże, kto nim będzie. Pełznie 
i krzyczy, jak pradawny wąż z ogrodu Eden. Pełznąca masa żądna krwi. Krwi 
na życzenie. Gdzieś, na dachu warszawskiej kamienicy, staje Szatan i Kain. 
Wywiązuje się przedziwny dialog:

SZATAN:
Kainie, zobacz…! Twoi bracia…

KAIN:
Czemu wciąż mnie prześladujesz? Sam skusiłeś me serce do zazdrości!

SZATAN:
Tak, to moja zasługa. (śmieje się) Ale tobie zabrakło rozumu.

KAIN:
Rozumu? O czym mówisz?

SZATAN:
Choć minęły tysiące lat, ty nadal nie rozumiesz moich lekcji.

KAIN:
Lekcji?

SZATAN:
Mysterium Iniquitatis. A miałeś szanse na dobre wyniki…

KAIN: 
Nie rozumiem…

DRAMAT
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SZATAN:
Zabiłeś jak głupiec swojego brata. Tymi rękami chwyciłeś narzędzie zbrodni. 

Zabiłeś. Dostałeś znamię na czole. Hahaha! Jak głupiec!

KAIN:
Chcesz mnie teraz spowiadać?

SZATAN:
Chcę cię uświadomić. Abel był twoim młodszym bratem. Nie mogłeś go zabić 

inaczej…? Rękami jakiegoś, dajmy na to… lekarza?
 

KAIN:
Lekarz, który zabija? Nonsens!

SZATAN:
Ucz się, Kainie. MYSTERIUM INIQUITATIS. 

A Stwórca powtarza: Coście uczynili?! Krew waszych braci, na życzenie prze-
lana, woła do Mnie z ziemi!

DRAMAT

AKT II  
- w kościele -

Pełznąca masa pełznie po schodach świątyń. Dewastuje mury. Spły-
wa po marmurowych posadzkach, zakłóca składanie Ofiary, profanu-
je Miejsce Obcowania Boga z ludźmi. Wewnątrz Kościoła głosy podzie-
lone. W kościele Świętego Krzyża zbiera się Episkopat i kapłani. Radzą,  
co czynić. Ksiądz Prymas naucza, że do protestujących należy wyjść z otwar-
tymi rękami. Dominikanie wiwatują, Jezuici reagują aplauzem. Episkopat 
chowa głowę w piasek, który wniosła już do świątyni pełznąca masa. Jeden bi-
skup chowa głowę w ręce złożone do modlitwy. Prosty  proboszcz, stojący pod 
filarem w milczeniu nagle zabiera głos: Księże prymasie, może ksiądz prymas 
sam wyjdzie do nich? Odpowiedź jest wymijająca. Biskup kielecki w bocznej 
nawie udziela Komunii świętej na rękę. Nie uczestniczy nawet w dyskusji w 
nawie głównej – robi swoje, choć to nie jego katedra. Na emporze chóralnej 
staje Paweł Apostoł i ksiądz Piotr Skarga…:

PAWEŁ APOSTOŁ:
Zobacz, księże, co się dzieje. Ratowałeś swoją Ojczyznę Bożym Słowem. 

Spójrz, jakich masz następców…

PIOTR SKARGA:
Postawili przed kościołem posąg Chrystusa Pana z krzyżem. A tutaj trzeba 

bicza ze sznurków…!

PAWEŁ APOSTOŁ:
Komu go chcesz dać? Prymasowi?

 
PIOTR SKARGA:

Temu proboszczowi, tam, pod filarem.

PAWEŁ APOSTOŁ:
To już nie czasy Wyszyńsk

iego czy Pelczara. Dasz mu bicz ze sznurków, a biskup go suspenduje. Obudź 

DRAMAT
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się, Piotrze!
PIOTR SKARGA:

Każde czasy mają swojego Apostoła Narodów, każde Kaznodzieję Narodu i 
każde Prymasa Wyszyńskiego.

PAWEŁ APOSTOŁ:
Cóż zatem?

PIOTR SKARGA:
Pozwól mi zejść do nich, na jedno kazanie. Dziś format Apostoła Pawła, Pio-
tra Skargi i prymasa Wyszyńskiego obecny jest w tych małych kapłanach na 

dole hierarchii. Powiem im o tym. Pozwól mi zejść…

PAWEŁ APOSTOŁ:
Nie możesz zejść. Każde sumienie ma swój czas. Każde czasy mają swoje wy-
bory. Każdy wybór ma swoje reperkusje w przyszłości. Oto kuźnia świętości 

tych kapłanów…!

Prosty Proboszcz walczy z samym sobą. Duch Chrystusowy nakła-
nia go, aby dał świadectwo. Jednak konsekwencje mogą być nieprzy-
jemne… W końcu odważa się. W całej demagogii szalonej konferencji bi-
skupów na temat nowego listu o narodowym pojednaniu ubiera komżę  
i stułę. Wszedłszy na ambonę, w najwyższym uniesieniu, rozpoczyna swoją 
mowę:

KSIĄDZ PROBOSZCZ:
Biskupi! Następcy Apostołów! Dopóki Ksiądz Prymas nie zrozumie, czym jest 
Kościół Wojujący; dopóki biskup kielecki będzie rozdawał Ciało Pańskie na rękę 
prowokując profanacje i zmuszał do tego swoich kapłanów; dopóki wy, biskupi, 
nie zaczniecie faktycznie wyznawać i naśladować Chrystusa Pana, nie zmar-
twychwstaniemy. Zmartwychwstanie jest konsekwencją boju Życia i śmierci, 
jak dwa tysiące lat temu. Nie można nie bojować, a zmartwychwstać. Nie można 
stać obojętnie, gdy Chrystus z szatanem walczy o dusze. Nie można w obliczu 
profanacji świątyń profanować Ciała Pańskiego. Nie można pereł rzucać przed 
wieprze. Trzeba nam nawrócenia do Boga! Trzeba nam wiary. Jak chcecie prze-
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kazywać coś, czego nie posiadacie?! O, nowy Sanhedrynie! Gdyby Chrystuso-
wi Panu przyszło dzisiaj zbawiać świat, to nie żydzi, a Wy! Tak właśnie – Wy, 
udaremnilibyście Boski zamysł Odkupienia…! O, skryta apostazjo! Ekskomu-
nikujecie Chrystusa z Jego Kościoła! Boicie się rozłamów, bo wtedy taca spada.  
O, srebrnikowi nędzarze! Żyjecie w idylli beztroskiej nieświadomości. Powta-
rzacie, że mamy katolicki naród. Skąpani w tej szatańskiej fikcji udzielacie 
Sakramentów niegodnie. Ta dzicz, tam, u wrót kościoła, to młodzież, którą 
sami wybierzmowaliście! Kiedy my, kapłani, nie dopuszczaliśmy do Sakra-
mentów Wtajemniczenia tych, którzy jawnie przeczyli nauce Chrystusowej, 
wyście naciskali na nas – dopuszczać! Błogosławimy związki małżeńskie na 
lewo i prawo. Potem pełne mamy sądy biskupie. O, obłudnicy! Powtarzacie 
słowa Pawła Apostoła: Miłość nigdy nie ustaje… Potem błogosławicie nowe 
związki, które tyle mają wspólnego z małżeństwem, ile ogień z wodą, a niebo 
z ziemią. Kapłani mówią kazania jak do narodu katolickiego, a tu trzeba misji, 
tu trzeba zaczynać od nowa! Pozwalacie, aby szatański swąd homoseksual-
nych frakcji panoszył się w waszych diecezjach! Żadna nie jest od nich wolna. 
Żadna! Czy nie widzicie, że z Chrystusowego Kapłaństwa zrobiliście wysy-
pisko śmieci…? Czy wy naprawdę nie boicie się Boga i Jego Sprawiedliwości? 
Powtarzacie ludziom frazesy o Bogu Miłosiernym, a nie dostrzegacie, że jest 
jeszcze Boża Sprawiedliwość i kara? Może nawet jesteście wierzący. Trzeba 
wam jednak powtórzyć Katechizm ze zrozumieniem i zapytać samych siebie: 
Czy ja w TO wierzę…? Księże Prymasie! Mówiłeś, że zagrożeniem jest dziś na-
cjonalizm. Wyjdź z tej świątyni. Tam na straży drzwi kościoła i figury Chry-
stusa stoją nacjonaliści. Bronią świątyni Pana, choć ciebie uważają za hierar-
chę upadłego. Oni rozumieją, o co walczą. Ty chcesz walczyć z nimi, choć nie 
rozumiesz nawet, co wyznajesz! Bez nich zostaniesz sam. Kto będzie cię bro-
nił…? Internetowe Szustaki czy jezuickie portale? O, nierozumni, wykształce-
ni teologowie! Wróćcie do pacierza, zostawcie chory ekumenizm. Wróćcie do 
Credo, porzućcie dysputy nad ekologią. Wróćcie do Liturgii Godzin, odwróćcie 
się od zabawy Twitterem. Biskupi! Obudźcie się, bo zginiecie!

Następuje poruszenie, a bazylika napełnia się szemraniem Episko-
patu. Wielu spośród biskupów nie dowierza temu, co przed chwi-
lą usłyszeli. Jeden biskup, dotąd chowający twarz w dłoniach 
i zatopiony w modlitwie, wstaje i wychodzi. Nastaje cisza w kościele i słychać 
tylko stłumione dębowymi drzwiami okrzyki masy sprzed świątyni. 

DRAMAT
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AKT III 
- w sumieniu biskupa -

Biskup staje na schodach kościoła Świętego Krzyża w Warszawie wraz z na-
cjonalistami broniącymi świątyni przed profanacją. Pośród pełznącej masy 
przechadza się szatan prowadząc z Biskupem mistyczny dialog…:

SZATAN:
O, jego ekscelencja… Ach, jak miło! (szyderczo parodiuje modlitwę biskupa) 
O, Panie Boże, miejże litość nade mną… Twoim ostatnim żołnierzem, he, he, 
heee… Jakiś ty odważny! Naiwny dziadek… A wiesz co? Wiesz co? Papież cię 
potępi. Haha! Zobaczysz, załatwię to. Media katolickie jako pierwsze ogło-

szą, że Kościół Katolicki w Polsce odcina się od twojej osoby.

BISKUP:
Nie boję się. (do towarzyszy) Nie bójcie się, Sursum corda!

SZATAN:
Głupcze! Skąd u ciebie taka odwaga…? Czy nie wiesz, że zaraz mogę przeciw-
ko tobie wyciągnąć ciemne sprawki z twojej diecezji…? Wszyscy się od ciebie 

odwrócą. Wszyscy!

BISKUP:
Nie boję się już nikogo, jeno Pana Boga. Życie już przeżyłem, zawsze ucieka-
łem przed dawaniem świadectwa. Kiedyś trzeba zająć stanowisko. Chryste, 

oto jestem po Twojej stronie!

SZATAN:
Sam jesteś, nie widzisz? Myślisz, że Bóg twój słucha cię w tym stosie kamieni 

który nazywasz świątynią? Że przyjmuje twoje ofiary, grzeszniku?

BISKUP:
Tak, w to wierzę. Chryste, samotny i opuszczony na krzyżu, daj mi siłę…!
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SZATAN:
Nikt nie odpowiada…? A to szkoda… Słyszysz…? To tłum krzyczy do ciebie. 

Słyszysz…? Krzyczą, żebyś wypierdalał. Wy – pier – dalaj, wy – pier – dalaj…! 
Co za słodkie dźwięki, boska harmonia, święty polski język przeciw twardej 

rzymskiej, obrzydliwej,  katolickiej łacinie…

BISKUP:
To jest wojna. Prymas Hlond mówił, że  zwycięstwo gdy przyjdzie, to przez 

Maryję. Trzeba modlitwy. Zdrowaś Maryjo…

Biskup odmawia różaniec. Na dzwonnicy kościoła św. Anny stają święty Sta-
nisław ze Szczepanowa i Stefan Kardynał Wyszyński. Z uwagą przyglądają się 
całemu zajściu i gorąco proszą Boga o gorliwość dla biskupa.

SZATAN:
Czy twój Pan nie mówił: Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój…? Opamię-

taj się, wracaj do księdza prymasa i bądź posłuszny!

BISKUP:
Idź precz, obłudniku! (Błogosławi strzegącym świątyni). Niech Was Bóg ma w 

opiece… Ja już… Słodki Jezu!

Upada na bruk i oddaje ducha. Nagły zawał serca okazuje się śmiertelnym. 
Święty Stanisław stojący na wieży raduje się z nowego obywatela Nieba, a 
strzegący świątyni zyskują nowe siły do walki. Ksiądz Proboszcz zabiera ciało 
biskupa do świątyni by odprawić Mszę Requiem. 
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F I N A L

Tymczasem, na dzwonnicy kościoła świętej Anny rozpoczyna się rozmowa…:

KARD. WYSZYŃSKI:
Wstyd mi za prymasa.

ŚW. STANISŁAW:
Mnie też, synu.

KARD. WYSZYŃSKI:
Ale duma mnie rozpiera z powodu tego jednego.

ŚW. STANISŁAW:
Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie…?

KARD. WYSZYŃSKI:
To pytanie do mnie?

ŚW. STANISŁAW:
Nie, do Czytelnika. Ale, kardynale… Wytłumacz mi to, czego nie pojmuję…

KARD. WYSZYŃSKI:
Cóż takiego?

ŚW. STANISŁAW:
Całe to piekło rozpętało się po wyroku świeckiego trybunału. Czemu pełzną-

ca masa uderzyła  
w Kościół Chrystusa Pana…?

KARD. WYSZYŃSKI:
A któż inny, o, święty biskupie, głosi prawdę w porę i nie w porę? Któż inny 
ma Prawdę Objawioną przez Boga samego, przeto nigdy nie zmienia zda-
nia…? Któż zawsze głosił świętość życia niewinnego…? Któż wreszcie inny, 
przez dwa tysiące lat bez żadnej przerwy, realizuje obowiązek misyjny…? 

Któż inny da się zabić i poćwiartować za naukę Chrystusową? Tyś najlepiej to 
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zrozumiał, o, Męczenniku Chrystusowy!

Z wieży rozbrzmiewa hymn, śpiewany przez Prymasa Tysiąclecia. Śpiew ten 
budzi sumienia Polaków i przypomina o spuściźnie świętego biskupa kra-
kowskiego. Jest też jakby elegią nad zgonem biskupa sprzed kościoła Świętego 
Krzyża:

Gaude, mater Polonia. 
Prole fecunda nobili, 

Summi Regis magnalia 
Laude frequenta vigili. 
 Cuius benigna gratia 

Stanislai Pontificis 
Passionis insignia 

Signis fulgent mirificis.
(…)

Co się tłumaczy:

Raduj się, Matko Polsko 
w sławne potomstwo płodna! 

Króla królów i najwyższego Pana 
wielkość uwielbiaj chwałą przynależną.

Albowiem z Jego łaskawości 
biskupa Stanisława męki 

niezmierne, jakie on wycierpiał 
jaśnieją cudownymi znaki.

Potykał się za sprawiedliwość, 
przed gniewem króla nie ustąpił: 

i staje żołnierz Chrystusowy 
za krzywdę ludu sam do walki.

Ponieważ stale wypominał 
on okrucieństwo tyranowi, 
koronę zdobył męczennika, 
padł posiekany na kawałki.

(…)
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Tak to Stanisław biskup przeszedł 
w przybytki Króla niebieskiego, 

aby u Boga Stworzyciela 
nam wyjednać przebaczenie.

Gdy kto dla zasług jego prosi, 
wnet otrzymuje zbawcze dary: 
ci, co pomarli nagłą śmiercią, 

do życia znowu powracają.
Choroby wszelkie pod dotknięciem 

pierścienia jego uciekają, 
przy jego świętym grobie zdrowie 

niemocnych wielu odzyskuje.
Słuch głuchym bywa przywrócony, 

a chromy kroki stawia raźno, 
niemowom język się rozwiązał, 
w popłochu szatan precz ucieka.
A przeto szczęsny ty, Krakowie, 

uposażony świętym ciałem, 
błogosław po wsze czasy Boga, 

który z niczego wszystko stworzył.
Niech Trójcy Przenajświętszej zabrzmi 

cześć, chwała, sława, uwielbienie: 
a nam tryumfy męczennika 

niech wyjednają radość wieczną.
Amen!

* * *
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Powiesz, Czytelniku, że pobożna bajka. A owszem. I pobożna i baj-
ka. Jednak moralizatorska i oto jest jej oręż. Broń tradycji przodków. 
Ufaj Kościołowi. Nie ufaj Prymasowi. Nie słuchaj dominikanina, któ-
ry notorycznie gubi habit. Nie czytaj portalu jezuickiego, bo pożywienia nie 
szuka się w klozecie, lecz na stole. Bądź odważny, bo trzeba dać świadectwo.  
Jak pisał Herbert…:

ocalałeś nie po to aby żyć  
masz mało czasu trzeba dać świadectwo 

bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny 
w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy
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Królestwo Bez Kresu – Herbaciar-
nia, to inicjatywa kulturalna funk-
cjonująca na zasadach niepublicz-
nego domu kultury, miejsca spotkań 
skupionego wokół poezji Zbigniewa 
Herberta i Tradycji pisanej wielkiej 
literą. Dziś siedziba KBK mieści się 
przy ulicy Biskupiej 18 w Krakowie, z 
okien lokalu widać konsulat Federacji 
Rosyjskiej i wartownię stróżujących 
tam policjantów. Nieopodal mieści 
się gmach Akademii Muzycznej, skąd 
w leniwe popołudnia wpadają przez 
okna dźwięki strojonych instrumen-

tów i dopracowywanych partii utwo-
rów. Dźwięki skrzypiec splatają się w 
skocznym rytmie z drganiami kon-
trabasów, gitar i fortepianów, a ich 
brzmienie odbija się w okolicznych 
zaułkach. W niektóre letnie dni, póź-
nym popołudniem, kiedy czerwie-
niejące promienia słońca spływają z 
elewacji pobliskich kamienic i roz-
lewają się poszarzałych płytach par-
kingu, a z uchylonych okien Akademii 
wylatują dźwięki harf i fletów, które 
– choć zupełnie nie wiadomo dlacze-
go – najczęściej słychać właśnie o tej 

porze, ma się wrażenie, że z za rogu 
wychyli się za chwilę senny korowód 
tańczących faunów i greckich muz, by 
dolać biesiadnikom wina i wspólnie 
zatopić wzrok w morskim horyzon-
cie, wypatrując rozpostartych żagli – 
tych, którzy wracają z daleka. To tylko 
oniryczne wrażenia, jedna z percepcji 
urokliwości Placu Biskupiego, na któ-
rym nie dojrzewają wcale winogrona, 
który może nawet więcej ma w sobie 
mglistych i zimnych pejzaży północy, 
niż południa. 

Królestwo Bez Kresu nie jest tylko 
konkretnym, fizycznym miejscem, to 
raczej idea, która mogłaby się zado-
mowić w każdym z miast, na każdej 
z ulic, jednak szczęśliwym zrządze-
niem losu znalazła swoje eksteryto-
rialne miejsce w lokalu przy ulicy Bi-
skupiej 18. Od Sierpnia, w oknach KBK 
powiewają biało-czerwono-białe 
Białoruskie flagi, na znak solidarno-
ści z jednym z narodów dawnej Rze-
czypospolitej. Spoglądają zadziornie 
na konsulat Federacji Rosyjskiej jak 
przestroga, którą mógł wypowiedzieć 
Dawid do Goliata, zanim stanęli w 
szranki. Obok drzwi wejściowych do 
kamienicy zawieszona jest czerwona 
urzędowa tablica, informująca, że w 
tym budynki mieściło się przed laty 
przytulisko dla powstańców stycz-
niowych. Drzwi otwiera mi Dawid 
Hallmann, inicjator Królestwa Bez 
Kresu, muzyk, popularyzator historii, 

a przede wszystkim człowiek wielkiej 
pasji. 

Dawida poznałem kilka lat temu, przy 
okazji naszego poprzedniego wywia-
du – wtedy siedziba KBK mieściła się 
jeszcze w Rzeszowie. Bliżej poznali-
śmy się dopiero podczas prac remon-
towych w Krakowie, których szczyt 
miał miejsce na wiosnę tego roku. 
Wtedy właśnie wsiąkłem w Królestwo 
bez reszty, dostrzegając niezwykłą 
wartość tego miejsca, która w prze-
strzeni kultury, być może przewyższa 
wszystkie inicjatywy naszego środo-
wiska do tej pory mające szansę za-
istnieć.

Na pułkach Królestwa piętrzą się 
książki, ze ścian patrzą spojrzenia 
dziesiątek starych fotografii, a noz-
drza łaskocze słodki zapach mielo-
nych ziaren kakaowca. 

Siadamy z Dawidem w pokoju, do 
którego wejście ukryte jest w jednej 
z szaf. W kącie pokoju obok bujanego 
fotela, stoi gramofon, z którego pusz-
czam Budkę Suflera. Szalony koń jest 
jednak zbyt porywający, by dało się 
przy nim prowadzić rozmowę, muszę 
więc oderwać igłę od winyla.
– Opowiedz mi jeszcze raz jak to 
wszystko się zaczęło – proszę Dawi-
da i rozsiadam się na kanapie.
– Gdybyśmy chcieli dokładnie trzy-
mać się chronologii musielibyśmy 

Królestwo Bez Kresu
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cofnąć się aż do roku 2007 i do To-
warzystwa Michała Archanioła, które 
było naszą pierwszą inicjatywą. Na-
pisał do mnie wtedy Kamil, harcerz z 
Rzeszowa, prosząc mnie o akordy do 
kilku moich piosenek. Swoje utwo-
ry gram w różny, pokombinowany 
sposób, zaproponowałem więc mu 
wizytę u siebie w Tarnowie i wspól-
ną sesję. Niedługo później Kamil od-
wiedził mnie z kilkoma znajomymi 
i prócz muzyki, spędziliśmy długie 
godziny na rozmowie, podczas której 
okazało się, że nasze poglądy na świat 
mają ze sobą dużo wspólnego. Zasta-
nawialiśmy się czego nam brakuje w 
naszym środowisku, które widzieli-
śmy po prostu jako ludzi, dla których 
ważne są takie wartości jak tradycja 
czy tożsamość. Wiedzieliśmy, że wo-
kół tych pojęć narosło dużo negatyw-
nych skojarzeń, które sprawiały, że 
polskość postrzega się przez pryzmat 
cepelii i duszności. Chcieliśmy zrobić 
coś co przełamie ten stereotyp, po-
każe te wartości przekazywane przez 
pokolenia w nowy sposób, jednocze-
śnie zachowując esencję tego co naj-
ważniejsze.

– Faktycznie, niekiedy sposoby kul-
tywowania tego wszystkiego, co 
składa się na nasze rozumienie pol-
skości, przypomina muzealne wy-
stawy. Niekiedy są one może nowa-
torskie, ale wciąż pozostają martwe.
– W TMA chcieliśmy rozwijać polską 

tradycję, która sprawia, że odróż-
niamy się od innych narodów. Byłem 
wtedy po rocznym pobycie na Łotwie 
i czułem w tym działaniu świeżość. 
Podczas swojego wolontariatu wi-
działem, że Łotysze mają swoje tra-
dycje, które kultywują, że u nich to 
po prostu żyje i ludzie śpiewają stare 
pieśni. To co jest dawne, nie jest za-
pomniane, nie stanowi obciachu – 
przeciwnie, jest żywe i ludzie do tego 
chętnie nawiązują. Towarzystwo Mi-
chała Archanioła było naszą pierwszą 
inicjatywą, która miała gromadzić 
ludzi pod sztandarem tradycji. Sądzę, 
że możemy się spierać o szkoły eko-
nomiczne czy inne sprawy, ale tym 
co powinno nas łączyć to jest nasza 
kultura. To właśnie na tym polu prze-
grywamy walkę, jako ludzie, którzy 
wbrew głównym nurtom, uważają, że 
skądś się wywodzimy, że powinniśmy 
do tego sięgać i to pielęgnować.

TMA działało prężnie od 2008 r. Naj-
bardziej wspominam 2009 r., kiedy 
to najwięcej się działo i udało nam się 
zapoczątkować kilka akcji, które po-
tem były kontynuowane. To z TMA 
wyszedł pomysł by w rocznice urodzin 
Witolda Pileckiego organizować tzw. 
Marsze Rotmistrza. Chcieliśmy nadać 
tym pochodom pozytywny, bardziej 
radosny wydźwięk. Wcześniej zorga-
nizowaliśmy Marsz Bemowski, pod-
czas którego niesiono sztandary in-
spirowane twórczością Władysława 

Hasiora. W 2009 roku odbyła się też 
pierwsza edycja fabularnej gry miej-
skiej Tarnów 46. Był to pierwszy w 
Polsce larp poświęcony Żołnierzom 
Wyklętym.

Niestety w 2011 r. musiałem wypro-
wadzić się z Tarnowa, przez co na-
sza aktywność znacząco spadła. Kie-
dy zastanawiałem się nad tym, co jest 
powodem spowolnienia naszej dzia-
łalności, doszedłem do wniosku, że 
brakuje nam miejsca, które mogłoby 
być kuźnią pomysłów, w którym mo-
glibyśmy się spotykać i rozmawiać. 
Wcześniej to moje mieszkanie było 
tym swojego rodzaju hubem, do któ-
rego przyjeżdżali ludzie i mogliśmy 
rozmawiać do późnej nocy. To było 
centrum naszej osi Rzeszów–Tar-
nów–Kraków, a kiedy przeniosłem 
się na Śląsk, zostało to zachwiane. 
Kiedy jest gdzie się spotkać, poroz-
mawiać, wtedy tworzą się pomysły, 
które zamieniają się w działania. Gdy 
zabrakło tego pierwszego ogniwa, 
trudniej było utrzymać dynamikę na-
szych poczynań. To był ten impuls, z 
którego narodziła się idea lokalu KBK. 
Po drodze był tez mój kolejny wyjazd 
na Łotwę, do Dyneburga. Mieszkałem 
tam przez cztery miesiące i widząc jak 
dużo jest tam pustostanów, zastana-
wiałem się czy nie wynająć jakiegoś 
lokalu pod Fundację Tradycji Miast i 
Wsi, która już istniała i bazowała na 
doświadczeniach zebranych w TMA, 

zrzeszającego nas jedynie nieformal-
nie. Zarejestrowanie Fundacji i zwią-
zana z tym możliwość otrzymywania 
darowizn, znacząco nas wzmocniła.
To znamienna historia, można by 
powiedzieć, że nie ma przypadków, 
a historia kołem się toczy. Pierwsze 
spotkanie z Kamilem w Tarnowie, 
w 2007 r., było tuż po moim powro-
cie z pierwszego wyjazdu na Łotwę, z 
której wróciłem pod koniec lipca. Po 
siedmiu latach, w 2014 r., znowu w 
lipcu wracam z kolejnego, dłuższego 
pobytu na Łotwie, znowu przeprowa-
dzam się do Tarnowa i od razu w moim 
nowym mieszkaniu odwiedza mnie 
Kamil. Kolejny raz możemy siedzieć, 
rozmawiać i dzielić się swoimi pomy-
słami. Podjęliśmy wtedy decyzję, że 
chcemy stworzyć takie miejsce, gdzie 
będziemy mogli się spotykać. Zaczę-
liśmy szukać lokali miejskich w Rze-
szowie, co okazało się nie być znowu 
takie łatwe. Zupełnie przypadkiem, 
w styczniu 2015 r. Kamil zabłąkał się 
w jedną bramę przy ulicy Piłsudskie-
go w Rzeszowie, gdzie zobaczył duży 
dziedziniec z kompleksem budyn-
ków. Okazało się, że są tam lokale do 
wynajęcia od fundacji, która miała to 
wszystko w posiadaniu. Udało nam 
się wynegocjować stawkę, która od-
powiadała naszym możliwościom i 
już pod koniec stycznia 2015 r. mieli-
śmy klucze do Królestwa Bez Kresu w 
Rzeszowie. Mogliśmy zacząć działać. 
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– Wtedy rozpoczęła się ta czterolet-
nia historia KBK w Rzeszowie?
– Tak, z tym że był jeszcze remont, 
który trwał do końca czerwca. Znowu 
dostrzegam w tym jakiś cykl, ponie-
waż otwarcie krakowskiego KBK było 
dokładnie pięć lat później, w tym sa-
mym dniu czerwca, w którym otwie-
raliśmy lokal w Rzeszowie. 

– Rozumiem, że z założenia KBK 
miało być miejscem niekomercyj-
nym. Jaki był wasz pomysł na utrzy-
manie lokalu, zachęcenie ludzi do 
odwiedzania tego miejsca, i w ogóle 
na prowadzenie działalności? 
– Zdawało się nam, że mamy prosty 
i skuteczny pomysł: udostępnić lu-
dziom miejsce inspirowane poezją 
Zbigniewa Herberta, gdzie będzie 
dobra herbata – stąd ten neologizm 
Herberciarnia – i sądziliśmy, że to 
zadziała, przyciągnie odwiedzają-
cych, którzy za gościnę będę mogli się 
odwdzięczyć wrzucając darowiznę do 
puszki. Szybko się okazało, że mieli-
śmy nazbyt optymistyczne wyobra-
żenia, a dobrowolność wrzucanych 
do puszki darowizn nie służyła całe-
mu przedsięwzięciu. 

– Pamiętam, że w trakcie etapu rze-
szowskiego napisałeś kilka tekstów, 
w których promowałeś idee niepu-
blicznego domu kultury. Mógłbyś 
przypomnieć tę myśl i powiedzieć 
czy KBK można nazwać właśnie nie-

publicznym domem kultury?
– Trudno jest odpowiedzieć na to py-
tanie jednoznacznie. Dla mnie nie-
publiczny dom kultury, w kontekście 
używania przeze mnie tego sformu-
łowania, jest miejscem gdzie odbywa-
ją się różne wydarzenia artystyczne i 
kulturalne, które nie jest dotowane 
przez żadne instytucje państwa. Kla

syczne domy kultury, te młodzieżowe 
czy osiedlowe, mają raczej odgórny 
schemat działalności. Funkcjonują w 
określonych ramach, także godzino-
wych, co sprawia, że otwarte są w po-
rach około południowych, zwykle są 
nieczynne wieczorami czy w soboty. 
Nie chciałem żeby tak wyglądało KBK. 
Miałem doświadczenie z pracy w Pa-
łacu Młodzieży w Tarnowie i wie-
działem, że musimy działać o wiele 
sprawniej. 

– I chyba też docierać do innych od-
biorców niż klasyczne domy kultu-
ry?
– Tak! Zwykłe domy kultury borykają
się z mentalnym betonem, z pewny-
mi ramami, które je ograniczają. Dla 
mnie znamiennym przykładem jest 
artykuł z okresu Polski Ludowej, który 

znalazłem w jakiejś tarnowskiej ga-
zecie. Pisano w nim właśnie o Pałacu 
Młodzieży, który odwiedził jakiś tam 
minister, poza tygodniem – w sobotę, 
i był bardzo zdziwiony, że nie ma tam 
żadnych dzieci. Zastał tam tylko por-
tiera i jednego chłopaka czyszczącego 
akordeon. Nikogo więcej. Stwierdził 
wtedy, że taka sytuacja nigdy nie po-

-winna mieć miejsca, a Pałac Mło-
dzieży właśnie w soboty powinien 
najprężniej działać, bo to jest dzień, 
w który dzieci i młodzież ma wolny 
czas. No, ale Pałac Młodzieży dzia-
łał jak urząd, w soboty był zamknię-
ty. Myśląc o KBK chcieliśmy uniknąć 
tych wszystkich problemów i niepo-
rozumień, nie chcieliśmy żeby ogra-
niczało nas cokolwiek, tylko prze-
ciwnie – każdy, jeśli tylko przyjdzie 
z dobrym pomysłem, będzie mógł go 
zrealizować. 

– Wróćmy do patrona tego przed-
sięwzięcia – dlaczego padło akurat 
na Zbigniewa Hereberta?
– To był cały proces szukania tożsa-
mości dla tego miejsca, którą uwa-
żaliśmy za rzecz kluczową. Warstwa 
symboliczna jeszcze w TMA była dla 

nas bardzo ważna. Uważaliśmy, że 
symbole są niezwykle istotne, tak 
samo jak ich odpowiedni dobór. Szu-
kaliśmy czegoś, co mogłoby – niczym 
ten jedyny pierścień z Władcy Pier-
ścieni – połączyć wszystkie elementy 
układanki, które składają się na KBK, 
między innymi Kresy, podróże, umi-
łowanie tradycji, historie Polski i Eu-
ropy. Wszystko to znaleźliśmy w Her-
bercie, w bogactwie jego poezji, która 
potrafi przyciągnąć najróżniejszych 
ludzi, dlatego to właśnie książę po-
etów został patronem KBK. To dla nas 
bardzo ważny element identyfikacji. 

KBK jest miejsce 
otwartym na od-
dolne inicjatywy. W 
trakcie rzeszow-
skiej działalności 
organizowano licz-
ne spotkania tema-
tyczne, odbywały 
się wieczorki ta-
neczne, turnieje 
planszówek, spo-
tkania poetyckie, 
koncerty, na któ-
rych wspólnie śpie-
wano dawne pieśni.

– Czy mógłbyś przybliżyć nam nieco 
jak wyglądała codzienna aktywność 
KBK w Rzeszowie?
– To co robiliśmy zależało w dużej 
mierze od ludzi, od ich pomysłów. 

Królestwo Bez Kresu powstało na kanwie 
środowiska związanych z Towarzystwem 

Michała Archanioła i Fundacji Tradycji 
Miast i Wsi. Zapał i zaangażowanie ludzi po-
zwoliło na rozkwit inicjatyw, które dopro-

wadziły do powstania KBK
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Zawsze kiedy przychodził ktoś i py-
tał: co wy tu w ogóle robicie? Na czym 
polega działalność KBK? Odpowia-
dałem, że działalność KBK polega na 
tym co wymyślą ludzie. Trudno jest 
odpowiedzieć zwięźle, co się dzieje w 
KBK, ponieważ to zależy od osób za-
angażowanych w ten projekt. Jeżeli 
ktoś chce zorganizować potańcówkę 
w rytm tradycyjnych pieśni, to powi-
nien ją zorganizować. To też wymaga 
zaangażowania i wysiłku, jeżeli ktoś 
był na to gotowy, to bez przeszkód 
mógł w KBK to zrobić.  Muzycy mogą 
organizować koncerty, a malarze wy-
stawy. Wszystko zależy od inicjatywy 
i osób, od których ona wypływa. 

– Rozumiem, że zgromadziliście 
wokół siebie grono pasjonatów, 
twórców, muzyków, malarzy – ludzi 
kultury, jeśli można tak powiedzieć, 
którzy mieli serce pełne inicjatywy i 
chcieli współtworzyć to miejsce dla 
siebie samych i dla innych?
– Nie wiem czy to nie jest za dużo po-
wiedziane. Przy tego rodzaju aktyw-
ności należy rozróżnić, że coś jest ak-
cją, a coś jest działaniem regularnym, 
organicznym, takim u podstaw, pole-
gającym na tym, że ktoś się angażuje 
przez dłuższy okres czasu. Ciężko w 
tym względzie syntetycznie opisać to 
co robiliśmy, ponieważ wiele wyda-
rzeń było jednorazowymi akcjami. 
– Nikt nie lubi tego rodzaju pytań, 
ale jestem ciekawy czy wiesz jak wie-

le osób wspiera, interesuje się czy 
uczestniczy w działalności Królestwa 
Bez Kresu?

– Wiem, że na ten moment mamy 
ponad setkę kont rycarowych – to 
znaczy osób posiadających punk-
ty, które można w KBK wymienić 
na herbatę lub inne nagrody. Tych, 
którzy nas odwiedzają, interesują się 
czy wspierają na różne sposoby, jest 
znacznie więcej.
– Wspomniałeś o Rycarze. Mógłbyś 
wytłumaczyć co kryje się na tą nazwą 
i systemem?

– Początki Rycara się-
gają początków KBK. 
W trakcie tworzenia 
koncepcji Królestwa, 
doszliśmy do wnio-
sku, że chcemy mieć 
własną walutę kom-
plementarną, za którą 
będzie można dostać 
w KBK różne kresowe 
produkty. To w ogóle 
miała być taka kręcąca 
się ekonomia. Wspo-
mniałem o herbacie, 
którą można było do-
stać za darowiznę i 
wtedy fantazjowałem, 
że tych darowizn bę-
dzie na tyle dużo, że 
będziemy mogli za te 
pieniądze zorganizo-
wać całą ekspedycję na 

Ukrainę, na Łotwę, na Litwę, porząd-
kować polskie cmentarze, robić różne 
akcje i z tych wypraw przywozić naj-
rozmaitsze kresowe smakołyki, które 
za darowizny będzie można dostać w 
KBK. Tak miało być i w tym miał po-
móc nam Rycar jako waluta komple-
mentarna, wymieniana w stosunku 
1:1 do PLN. Co więcej, założenie było 
też takie, że każdy kto przychodzi do 
KBK, a sam coś robi, wytwarza, pro-
dukuje, to będzie mógł to za Rycary 
dystrybuować, a otrzymane środki 
wymienić na produkty wytwarzane 
przez inne osoby lub rzeczy u nas do-

stępne. Fryzjer mógłby strzyc kbko-
wych klientów, którzy płaciliby mu w 
Rycarach, te zaś mógłby wykorzystać 
u ślusarza, wulkanizatora, albo ku-
pując od kogoś rękodzieło. Oczywiście 
mówimy tutaj o pierwotnej koncepcji 
Rycara, która miała zaistnieć w Rze-
szowie. Inspiracją były waluty kom-
plementarne, które działają w wielu 
miejscach. Zwykle są one okazjonal-
ne, na przykład bite przez samorządy. 
Takie żetony można później wyko-
rzystać w lokalnych sklepach. Nieste-
ty pomysł ten nigdy nie został zre-
alizowany w pełni, choć pewne kroki 
zostały podjęte. Jeszcze przed oficjal-
nym otwarciem zamówiliśmy men-
nicę, krążki i biliśmy Rycary. Suma 
darowizn nie starczała nam jednak 
na opłacenie samego czynszu, co tu 
więc mówić o dalszym rozwijaniu tej 
koncepcji, organizowaniu kresowych 
wypraw i sprowadzania stamtąd pro-
duktów. Nie było o tym mowy, wobec 
czego ten Rycar nie został w KBK w 
pełni wdrożony. Dopiero pod koniec 
okresu rzeszowskiego ten pomysł 
znowu miał się odrodzić i Rycar miał 
wejść do obrotu. Co istotne, ta dobro-
wolność darowizn za herbatę, która 
była w rzeszowskim KBK dogmatem, 
miała zostać naruszona i chcieliśmy 
wprowadzić cennik w Rycarach – jak 
ktoś chciał nas wesprzeć, to miał su-
gerowany cennik. Pomysł odżył, na-
tomiast pojawił się inny, istotniejszy 
problem – ewakuacja z Rzeszowa. 
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Wypowiedziano nam umowę najmu i 
stanęliśmy przed naglącą konieczno-
ścią znalezienia innego miejsca. 
– Dlaczego tak nagle musieliście się 
wyprowadzić z lokalu w Rzeszowie?
 – Kompleks XIX wiecznych koszar, w 
którym mieściło się rzeszowskie KBK, 
po transformacji ustrojowej, za przy-
słowiową złotówkę przejęła w użyt-
kowanie wieczyste Fundacja Nowe 
Życie, podobno powiązana z byłymi 
wojskowymi. Warunkiem oczywi-
ście było dokonywanie wszystkich 
niezbędnych prac remontowych, 
które były konieczne w poaustriac-
kich koszarach, co do czego oczywi-
ście mam wątpliwości – kompleks 
niszczał. W 2019 r. zmieniono prawo 
ułatwiając przekwalifikowanie użyt-
kowania wieczystego na własność. 
Fundacja Nowe Życie szybko z tego 
skorzystała i w następstwie sprzeda-
ła tę nieruchomość. Wypowiedzenie, 
które przyszło końcem kwietnia było 
dla KBK ciosem. Włożyliśmy w roz-
wój tego konkretnego miejsca sporo 
wysiłku, poświęciliśmy dużo czasu. 
Przypomnę, że w 2015 r. musieliśmy 
wyremontować cały lokal. Sama wi-
zja przeprowadzki była przerażająca. 
W KBK było bardzo dużo rzeczy, które 
trzeba było gdzieś przenieść, a to po-
ważne przedsięwzięcie logistyczne.  Z 
drugiej strony patrzyłem na to jako na 
szansę. Trudno było prowadzić lokal 
w Rzeszowie, który był ukryty w bra-
mie, za dziedzińcem. Bardzo uciąż-

liwa była też dla nas kwestia ogrze-
wania – musieliśmy używać starego, 
kaflowego pieca, który był niewydaj-
ny.
– Stając przed koniecznością znale-
zienia nowego lokalu, od razu pomy-
ślałeś o Krakowie?
– Nie, pierwszą myślą było znalezie-
nie lokalu w Rzeszowie, który był-
by tańszy, lepiej zlokalizowany i z 
ogrzewaniem. W takim wypadku my-
ślałem, ze przeprowadzka mogłaby 
nawet wyjść nam na lepsze. Problem 
w tym, że mieliśmy bardzo mało cza-
su – zaledwie miesiąc. Taki termin 
przewidywała umowa. Wypowiedze-
nie przyszło w ostatnim dniu kwiet-
nia. Do końca maja musieliśmy zatem 
opuścić zajmowany lokal. W rze-
szowskim magistracie, powiedziano 
nam, że procedura znalezienia dla 
nas miejskiego lokalu może trwać na-
wet kilka miesięcy. W tej sytuacji za-
częliśmy rozważać inne lokalizację, w 
tym Kraków, zwłaszcza, że znajomy z 
Krakowa, który lobbował za tym mia-
stem, znalazł aukcję ogłoszoną przez 
Zarząd Budynków Komunalnych, do-
tyczącą właśnie tego miejsca, w któ-
rym siedzimy – Biskupiej 18. 

– Historia chyba znowu lubi dawać 
o sobie znaki i nie ma przypadków, 
ponieważ to miejsce ma niezwykłą 
przeszłość. Mówiłeś, że mieściło się 
tutaj przytulisko dla powstańców 
styczniowych.

– To znamienne, bo przecież przy 
wejściu do rzeszowskiego KBK był 
duży sztandar z trójpolowym her-
bem z okresu Powstania Stycznio-
wego. Trójpolówkę znajdziemy też 
na rewersie bitego przez nas Ryca-
ra, a więc takich odwołań do tradycji 
Powstania Styczniowego było sporo. 
Dużo mówić, przecież w powstań-
cach styczniowych możemy widzieć 
herbertowskich obrońców królestwa 
bez kresu, czyli tych, którzy bronią 
dawnej Rzeczypospolitej – od morza 
do morza. Powstanie Styczniowe było 
tym ostatnim, w którym wspólnie 
walczyli wszyscy ludzie zamieszku-
jące dawne tereny Rzeczypospolitej. 
Więc tak, nic nie dzieje się przypad-
kowo. 

– Pamiętam jak odwiedziłem Cię tu 
pierwszy raz, na początku pandemii 
i mam przed oczami to, jak wyglądał 
wtedy lokal. W remont Królestwa po 
raz kolejny włożono masę wysiłku 
i zaangażowania – wręcz niepraw-
dopodobnego, biorąc pod uwagę, że 
większość prac wykonywana była 
przez Ciebie i wolontariuszy. Trudno 
było uporać się z tym deprymującym 
bez końca remontem?
– Odwiedziłeś mnie jeszcze wcze-
śniej, zdaje się we wrześniu 2019...
– Faktycznie! Ale to były jednora-
zowe odwiedziny – w prace nad KBK 
zaangażowałem się dopiero wiosną 
i ten obraz zakodował mi się w pa-

mięci.
– Biskupią remontowaliśmy w zasa-
dzie rok czasu, trwało to więc dłużej 
niż mogłoby się wydawać. To ile mie-
liśmy rzeczy do zrobienia, powodo-
wało spory bałagan – zwłaszcza wy-
miana instalacji elektrycznej, która 
przeciągnęła te prace. To był napraw-
dę duży wysiłek –doprowadzić to 
miejsce do obecnego stanu. 

 

 

Wczoraj odbyła się pierwsza zagraniczna akcja 
Królestwa. Z muru sióstr Wizytek, które sąsia-
dują z KBK, usunęliśmy część bazgrołów. Nie-
stety na wszystkie nie starczyło preparatu.
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– Pewnie na razie pewnie ciężko to 
powiedzieć – mamy stan pandemii 
i pomijając wszystkie obostrzenia 
, sprawia to , że ludzie są mniej ak-
tywni – ale myślisz, że  lokalizacja 
KBK w Krakowie daje większą szansę 
na rozwój? 
– Na pewno. Kraków ma większy po-
tencjał niż Rzeszów – choćby inte-
lektualny, w końcu to duży ośrodek 
akademicki. Mam nadzieję, że kiedy 
skończy się pandemia i wrócimy do 
normalności, a studenci zjawią się w 
mieście,  to nie będzie żadnych prze-
szkód, żeby prężnie działać. Mimo 
wszystko, w Krakowie jest więcej lu-
dzi, którzy tkwią w przeróżnych ni-
szach i interesują ich tematy, które 
nie są popularne. Duże miasto daje tę 
szansę, że jeśli chce się porozmawiać 
o Łotwie, to nawet znajdzie się w Kra-
kowie Łotyszy. Tak samo w innych 
przypadkach – więcej ludzi to więcej 
możliwości. W Rzeszowie również to 
było możliwe, ale wymagało więk-
szego wysiłku.

– W krakowskim Królestwie Bez 
Kresu przy Biskupiej 18 funkcjonuje 
system rycarowy, o którym mówi-
łeś wcześniej. Mógłbyś opisać reguły 
tym rządzące?
– Zasada jest prosta – Rycarem wy-
nagradzamy ludzi za zaangażowanie 
- zarówno za darowizny, jak i aktyw-
ność. Tak naprawdę brakowało takie-
go instrumentu w Rzeszowie – za-

angażowanie było doceniane, ale w 
żaden sposób nie przekładało się na to 
na pozycję danej osoby w Królestwie. 
Zastanawiałem się jak można by to 
było zmienić – próbowaliśmy róż-
nych rozwiązań, ale żadne nie zdało 
egzaminu. W Rzeszowie trudno było 
też wprowadzać zmiany, ponieważ 
pewne zasady już funkcjonowały i lu-
dzie się do nich przyzwyczaili. Obecna 
forma Rycara została tak skonstru-
owana, żeby można było nim wyna-
gradzać pomoc we wszelkiej postaci, 
a jednocześnie żeby przekładał się 
na pozycje osób, które posiadają taki 
depozyt. Są dwie drogi żeby stać się 
posiadaczem Rycara: można go do-
stać za darowiznę, wspierając naszą 
internetową Zrzutkę [ link] lub robiąc 
przelew na konto Fundacji Tradycji 
Miast i Wsi; drugim sposobem jest 
włączenie się w działania Królestwa 
Bez Kresu, co wynagradzamy właśnie 
w Rycarach. Jak już wspominałem, 
Rycary wymienialne są na przeróż-
ne nagrody, między innymi herba-
tę albo naszą czekoladę, którą robię 
z samodzielnie przygotowywanych 
ziaren kakaowca. Za Rycary można 
skorzystać też z gogli VR i innych cie-
kawostek, które mamy ukryte w KBK. 
Waga głosu osoby posiadającej Ryca-
ry polega na tym, że jest on tokenem 
wpływu – posiadanie Rycara umoż-
liwia uczestniczenie w głosowaniach 
nad ważnymi dla Królestwa sprawa-
mi. W takim przypadku ilość posia-

danego tokenu przekłada się na siłę 
głosu. Osoby bardziej zaangażowane 
mają silniejszy głos od tych mniej za-
angażowanych. 
– Dziękuję Ci Dawidzie za rozmowę. 
Mam nadzieję, że po przeczytaniu 
naszej rozmowy w KBK pojawi się 
kilka nowych twarzy, które wsiąkną 
w to miejsce nie mniej niż ja. Tym-
czasem nie pozostaje mi nic innego, 
niż zachęcić wszystkich do śledzenia 
KBK w mediach społecznościowych 
– na Facebooku, Instagramie, no i 

przede wszystkim Hive’ie. Obecnie 
lokal działa w rygorze sanitarnym i 
otwarty jest o poniedziałku do sobo-
ty od 16 do 23. Większa część dzia-
łalności przeniosła się do sieci, gdzie 
prowadzone są transmisje ze spo-
tkań w KBK.
– Dziękuję i wszystkich serdecznie 
zapraszam do Królestwa Bez Kresu w 
Krakowie, przy ulicy Biskupiej 18. Po-
wiedz przyjacielu i wejdź. 

Rozmawiał Filip Paluch

 

Insta: https://www.instagram.com/krolestwo.bez.kresu/ 
FB: https://www.facebook.com/herberciarnia/ 

HIVE: https://peakd.com/@krolestwo
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