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Wstęp
Wzrost znaczenia kwe-

stii narodowej w ob-
rębie debaty publicz-
nej i w stosunkach po-
litycznych spowodo-

wał, że najważniejszym współczesnym 
procesom społecznym, które miały 
przebiegać w warunkach przewidywa-
nej amalgamacji kulturowo-etnicznej, 
towarzyszy powrót resentymentów 
narodowych. Zaistniała sytuacja jest 
zręcznie wykorzystywana przez par-
tię rządzącą do kanalizowania wzro-
stu nastrojów tożsamościowych, do 
umocnienia idei propaństwowej, która 

w sytuacji realizacji bieżącej polityki, 
nie może stać się szansą na zbudowa-
nie jedności narodowej. Zagrożenie 
wykorzystania nastrojów społecznych 
w partykularnych rozgrywkach poli-
tycznych, powinno zmusić środowiska 
narodowe do zwiększonego zaintereso-
wania refleksją nad zależnościami mię-
dzy postulowanymi modelami moder-
nizacji społecznej a obserwowanymi 
procesami odtwarzania i umacniania 
więzi narodowej.  W związku z powyż-
szym,wymaga to od środowisk narodo-
wych nie tylko zajęcia aksjologicznego 
stanowiska w kwestii znaczenia siły 
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tożsamości narodowej dla kształtowa-
nia się ładu społecznego, ale również 
wyjaśnienia zróżnicowanych znaczeń 
pojęcia polskiego nacjonalizmu, a 
także oceny relacji między społeczeń-
stwem obywatelskim a nacjonalizmem. 
Próby elementarnego chociażby usys-
tematyzowania poglądów na temat 
nacjonalizmu polegają najczęściej na 
wskazaniu dwóch podstawowych spo-
sobów próby implementacji poglądów 
narodowych, bo legitymizacja władzy 
dla nacjonalizmu pozostaje niezmien-
na i pochodzi od narodu. Pierwszą 
jest droga tzw. rewolucji narodowej 

jakkolwiek zdefiniowanej, a dru-
ga zaś dotyczy drogi parlamentarnej 
vide nacjonalizmu demokratycznego. 
 
Dlatego na łamach „W Pół Drogi’, 
chcielibyśmy w sposób otwarty, kom-
pleksowy a przede wszystkim plurali-
styczny względem środowisk i poglą-
dów, spróbować dokonać swoistej „wi-
wisekcji” predyspozycji opiniotwór-
czych, a może używając patetycznych 
sformułowań, narodowotwórczych sił 
polskiego ruchu narodowego. Rozwa-
żania aksjologiczne na temat nacjona-
lizmu nie mogą ograniczyć się do same-
go „środowiska”. Muszą objąć także 
jego relacje z najważniejszymi proce-
sami społecznymi, zwłaszcza z moder-
nizacją i kształtowaniem się społeczeń-
stwa obywatelskiego. Przedmiotem 
uwagi stają się różnorodne koncepcje 
państwa ujmowane z punktu widzenia 
jego struktury ustrojowej, a zasadni-
cze pytanie, jakie można w związku z 
tym postawić, nie dotyczy problemu, w 
jakim stopniu państwo narodowe („na-
cjonalistyczne”) mogłoby sprzyjać po-
stępowi społecznemu i społeczeństwu 
obywatelskiemu, ale w jaki sposób bu-
dując społeczeństwo obywatelskie w 
ustroju demokratycznym, nacjonalizm 
mógłby się stać źródłem inspiracji do 
myślenia kategoriami rozwoju pokole-
niowego.

5     

Redakcja „W Pół Drogi”



6     

Dawid Kaczmarek

Przestać bać się 
polityki
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Stoimy w miejscu. Łatwo jest być 
radykałem, gdy ten radykalizm z 
transparentu to tylko kominiarka i 
groźna koszulka. Łatwo jest być ide-
alistą, gdy jedyne zagrożenia jakie 
na Ciebie czekają są na drodze po-
między domem, pracą, a sklepem 
monopolowym. Nasz nacjonalizm 
krążąc wokół tych samych tematów, 
korzystając z tych samych środków 
wyrazu i ciągle tego samego języka, 
zaczyna się w końcu degradować. 
W ten sposób tworzy się z tego zaklę-
te koło samouwielbienia, aktywnie 
podtrzymywane przez tych, których 
wady charakteru, czy zwykłe umy-
słowe ograniczenia sprawiają, że im 
to pasuje. Należy z tym skończyć!
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Gdyby ktoś mnie zapytał 
dlaczego zdecydowaliśmy 
się na stworzenie pisma 
„W Pół Drogi” powiedział-
bym, że przede wszystkim 
dlatego, bo w naszym śro-
dowiska od lat brakowa-

ło jasno określonego miejsca do tego by 
stawiać diagnozy na temat rzeczywistości. 
Proste, trafne i nieubarwione analizy doty-
czące najważniejszych dla nas problemów. 
Nieobarczone emocjami, środowiskowym 
klimatem i towarzyskimi zażyłościami. 
Bez zbytniego optymizmu i pesymizmu; 
stawiając się pomiędzy przeciwstawnym 
sobie tendencjom i opisując świat takim 
jak jest on w swej istocie. 

Nic więc dziwnego, że ten artykuł także 
rozpocznie się od diagnozy.

Polskie środowisko nacjonalistyczne od 
jakiegoś czasu praktycznie stoi w miejscu. 
Gdybym nie dał w tym miejscu kropki z 
dużą dozą prawdopodobieństwa zmieszał-
bym się z chórem dziesiątek innych auto-
rów, którzy piszą na ten temat już od wie-
lu lat. Prawda: wiele dotychczas napisano 
na ten temat i sam popełniłem już nieje-
den artykuł, dotykając tej kwestii. Dlatego 
dziś, idąc w kierunku wyznaczonym przez 
temat numeru jakim jest: „Nacjonaliści w 
Polityce” chciałbym spojrzeć na tą sprawę 
w zupełnie innym kontekście.

W kontekście polityki. 

Doświadczenie, a także historia ostatnich 
lat pokazuje, że niejako zupełnie natural-
nym kierunkiem dla organizacji takich jak 
nasze było rozpoczynanie działalności od 
pracy społecznej/lokalnej/metapolitycz-
nej. W ten sposób poświęcano lata na two-
rzenie środowiskowych więzi i towarzy-

skich zależności, nawiązywano niezbędne 
kontakty i organizowano sieć sympatyków 
oraz może przede wszystkim zdobywa-
no i kształcono aktywistów. To wszystko; 
uzyskane często w toku żmudnej pracy u 
podstaw, wykorzystywano później w wy-
borach, w których startowano nie po to by 
zaspokoić własną próżność czy potrzeby 
materialne, lecz po to by przenosić walkę 
narodowo-radykalną na nową płaszczy-
znę. Widzieliśmy to dokładnie między in-
nymi w przypadku Grecji i także począt-
kowo w przypadku Węgier.

Co z Polską?

Gdy 11 listopada 2012 roku, na fali entu-
zjazmu wywołanego sukcesem frekwen-
cyjnym Marszu Niepodległości powstał 
Ruch Narodowy, wielu (także tych, którzy 
dzisiaj uznają się za jego zaprzysięgłych 
wrogów i krytyków) wiązało wówczas z 
tą inicjatywą wielką nadzieję. I rzeczy-
wiście pomyślne dla nas prądy w Euro-
pie uprawniały wiarę w to, że być może 
jako nacjonaliści doczekamy się w końcu 
reprezentacji politycznej z prawdziwe-
go zdarzenia. Boleśnie zweryfikowano to 
już dwa lata później w czasie pamiętnych 
eurowyborów z 2014 roku. Co zawiodło? 
Jak chyba każdy, kto mógł obserwować 
te wydarzenia niejako na bieżąco, mam 
swoje własne zdanie na temat powodów 
tej porażki. Jednak nie na tym chciałbym 
się skupiać. Przywykłem do tego, że nie 
da się w naszym środowisku poważnie 
rozmawiać o własnych błędach - raczej 
zwykło się obarczać winą za nie innych. 
Poza tym bez wątpienia nie jest to tekst 
o Ruchu Narodowym. To tekst o tym, że 
w temacie polityki jako szeroko rozumia-
ni nacjonaliści nadal nie wyciągnęliśmy 
żadnych wniosków. Nie wyciągnęliśmy 
wniosków i nie stworzyliśmy żadnego 
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nowego modelu działania. Dlatego gdy w 
2019 przed kolejnymi wyborami do Parla-
mentu Europejskiego zawiązała się Kon-
federacja nie mieliśmy prawa na poważ-
nie oczekiwać czegoś więcej niż tego, co 
widzieliśmy pięć lat temu. Zbulwersowała 
nas kolejna koalicja z liberałami (słusz-
nie), co stanowi niechlubny ewenement 
w skali całego kontynentu, zdziwiła nas 
obecność na listach ludzi takich jak Liroy 
czy Kaja Godek, ale z drugiej strony czy 
zrobiliśmy coś by na tym stopniu mogła 
zaistnieć grupa/koalicja prezentująca na 
arenie politycznej punkt widzenia zgodny 
z narodowym radykalizmem? 

Warto przypomnieć, że my też mieliśmy 
na to wszystko pięć lat. I co zrobiliśmy? 
Nic. Nic prócz przybierających to coraz 
bardziej żałosny obraz „polemik” na niko-
mu nieznanych grupach internetowych. 

Stoimy w miejscu. Łatwo jest być rady-
kałem, gdy ten radykalizm z transparentu 
to tylko kominiarka i groźna koszulka. Ła-
two jest być idealistą, gdy jedyne zagro-
żenia jakie na Ciebie czekają są na dro-
dze pomiędzy domem, pracą, a sklepem 
monopolowym. Nasz nacjonalizm krążąc 
wokół tych samych tematów, korzystając z 
tych samych środków wyrazu i ciągle tego 
samego języka, zaczyna się w końcu de-
gradować. W ten sposób tworzy się z tego 
zaklęte koło samouwielbienia, aktywnie 
podtrzymywane przez tych, których wady 
charakteru, czy zwykłe umysłowe ograni-
czenia sprawiają, że im to pasuje. Należy 
z tym skończyć. 

Choć bez wątpienia tekst ten będzie miej-
scem, w którym przedstawię swoje zdanie 
na temat tego jakie podejście powinien 
przyjąć nacjonalizm w stosunku do poli-
tyki, to chciałem stanowczo zaznaczyć, 

że ani ja, ani też żaden z moich kolegów 
nie dostaliśmy propozycji przyjęcia par-
tyjnej legitymacji, czy startu w nadcho-
dzących wyborach, co miałoby zmieniać 
nasz punkt widzenia. Przyczyna tego jest 
znacznie bardziej prostsza: prześladuje 
mnie ostatnio myśl, że być może znajdu-
jemy się w bardzo szczególnym okresie 
naszego istnienia, w którym zmieniają 
się podstawowe zasady regulujące nasze 
działanie. Co jeśli zaangażowanie w sfe-
rze politycznej okaże się nieuniknione? 
Nawet jeśli nie każdy się nadaje na poli-
tyka (i dzięki Bogu!) to myślę, że warto 
się zastanowić nad tym czy w ogóle warto 
i jeśli tak to w jaki sposób można się do 
tego przygotować. 

Mentalność/Wychowanie/Kształcenie

Patrząc na sprawę począwszy od najwięk-
szego stopnia ogółu: za najbardziej klu-
czową przyczynę dzisiejszego nieprzy-
gotowania nacjonalizmu do działalności 
politycznej (a także jakiejkolwiek innej, 
która byłaby ciut bardziej poważniejsza) 
uważam system  wychowywania nowych 
aktywistów - a właściwie to jego brak. 

Nie chciałbym jednak żeby ktoś czyta-
jąc ten artykuł odniósł mylne wrażenie, 
że piszę o rzeczach nie mających szansy 
na realizacje. Dość dobrze znam realia na-
szego środowiska i wiem, że mamy w tym 
zakresie póki co pewne, lecz także mocno 
ograniczone możliwości. Jednak z dru-
giej strony przed napisaniem tego artyku-
łu, rozmawiałem z paroma osobami repre-
zentującymi różne organizacje i nietrudno 
z tych rozmów wysnuć jasną konkluzje, 
że typową praktyką w naszym środowisku 
jest to, że do nowych ludzi podchodzi się 
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tak samo od dziesiątek lat. To dość absur-
dalne.

Negatywne skutki takiego podejścia widać 
szczególnie w przypadku młodych ludzi. 
Obecne tempo zmieniającego się świata, 
ekspansja technologii i Internetu, który 
dzień w dzień wdziera się w życie każde-
go człowieka i jego rodziny, sprawia, że 
Ci z nowych ludzi, którzy stojąc na progu 
dorosłości chcą do nas dołączyć, okazują 
się być kompletnie innymi ludźmi niż ich 
rówieśnicy jeszcze parę lat temu. To klucz 

do dyskusji na temat kształcenia nowych 
aktywistów na miarę wymagań XXI wie-
ku. Zwłaszcza, że często mówi się obec-
nie, że nie ma już ludzi chętnych do dzia-
łania. Dla mnie to błędne stwierdzenie: 
ludzi jest tyle samo co zawsze, tylko są 
oni tak diametralnie inni od osławionych 
„działaczy starszych stażem”, że tradycyj-
ne metody w odniesieniu do nich przestają 
już działać. Nie wystarczy już dłużej wy-
magać tylko zdawania lektur, nie wystar-
czy karmić ludzi frazesami o braterstwie, 
czy pokazywać im klimat mający więcej 
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wspólnego z subkulturą czy kibicowaniem 
niż ruchem nacjonalistycznym. Ludzie, 
którzy do nas dzisiaj przychodzą oczekują 
czegoś co będzie całościową alternatywą 
- odciągającą ich od ścieku czasów współ-
czesnych. Potrzebują drogowskazu i ocze-
kują szczerych odpowiedzi. I to gotowego 
na już.

Czy jesteśmy w ogóle gotowi im go po-
kazać?

Taka sytuacja jest dla nas z jednej strony 
poważnym problemem, lecz z drugiej nie-
samowitą szansą. Oczywiście tacy ludzie 
siłą rzeczy będą wymagać więcej uwagi. 
Należy o nich szczególnie dbać, powo-
li wprowadzać do działalności, stopnio-
wo rozszerzając zakres ich obowiązków 
i dostęp do poważniejszych spraw. Trze-
ba najpierw rozpoznać ich charakter oraz 
wrodzone umiejętności, a dopiero potem 
skupić się na ich poszerzaniu i rozwijaniu 
kolejnych. Języki obce, umiejętność pu-
blicznego przemawiania, obsługa progra-
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mów graficznych, robienie zdjęć czy ob-
róbka filmów - to rzeczy, które stanowią 
ogromny kapitał nie tylko w środowisku, 
lecz mogą równolegle pomóc im w życiu 
zawodowym. Należy dozować im emocje; 
jednocześnie podbudowywać i studzić ich 
zapał w zależności od sytuacji i tego co 
wymaga interes organizacji. Uczyć kry-
tycznego myślenia i argumentowania w 
swoich racji. Ilu wpadek i wątpliwych 
gwiazd byśmy jako środowisko uniknę-
li, gdybyśmy na poważnie wzięli sobie do 
serca takie sprawy?

Jeśli chcemy wyjść ze środowiskowego 
grajdołka i zdobyć przyczółek na płasz-
czyźnie politycznej (czy jakiejkolwiek 
innej) musimy zacząć kształcić liderów. 
Nowi aktywiści; niejako produkty epo-
ki, którą uważaliśmy do tej pory za epo-
kę ludzi dzielących się na słabych i co-
raz słabszych, mogą być paradoksalnie 
tymi, którzy przy odrobinie uwagi mogą 
nas poprowadzić w nową erę. Potrzebuje-
my ludzi, którzy zaniosą nasz przekaz w 
miejsca gdzie do tej pory funkcjonowali-
śmy jedynie jako banda debili lub dege-
neratów. Będzie to wyglądało inaczej niż 
dotychczas, ale kto lepiej poradzi sobie z 
takim zadaniem niż ludzie silnie uformo-
wani ideologicznie, niezamieszani w śro-
dowiskowe przepychanki i wyrastający 
wysoko ponad schematy, które ciążą na 
nas nieprzerwanie od lat 90?

Zakorzenienie w lokalnej społeczności

Kolejny problemem jest brak odpowied-
niej strategii. Rozpowszechniono w środo-
wisku, czy może raczej wśród ludzi mniej 
lub bardziej identyfikujących się jako na-
rodowcy/nacjonaliści, niejasne przekona-
nie, że jeśli angażować się w wybory to 

tylko w centralne i jak stawać w szranki 
to tylko w grze o wszystko. Nie wiem z 
czego to wynika; czy jest to może kwe-
stia pewnej pychy, czy też pozostających 
na horyzoncie wysokich subwencji. To w 
obu przypadkach musi mocno działać na 
wyobraźnie i zaciemniać osąd. 

To poważny błąd już na etapie formuło-
wania podstawowych założeń.

Jeśli by przenieść kwestię działalności 
politycznej na język i pojęcia zarezerwo-
wane dla taktyki wojskowej; to można 
by powiedzieć, że w naszym przypadku 
stawanie do wyborów centralnych jest 
jak atak na przeciwnika w miejscu, gdzie 
trzyma on najwięcej wojska i jest dodat-
kowo ukryty za murami zamku. To wprost 
nielogiczne. Przy całym arsenale medial-
nym, pieniądzach partii politycznych i 
popierających je klanów biznesowych; 
stworzenie jakiejkolwiek reprezentacji 
politycznej nacjonalistów na tym pozio-
mie może się skończyć jedynie czymś na 
obraz Konfederacji.

Tymczasem uważam, że jeśli mielibyśmy 
do czegoś dojść w tym zakresie to na-
wiązując do klasyka powinniśmy przede 
wszystkim: „trzymać głowę nisko i wzra-
stać w siłę”.

Do takiego podejścia idealnie nadaje się 
sfera lokalna. Wybory na najniższym 
możliwym poziomie samorządu rządzą 
się kompletnie innymi prawami. Nie cie-
szą się takim zainteresowaniem mediów, 
partie często przychodzą tam na gotowe, 
a kandydaci oczywiście w zależności od 
okoliczności są mniej lub bardziej zależ-
ni/związani z partyjnym centrum. Działa-
cze aktywni w lokalnych społecznościach, 
występujący nawet prywatnie w sprawach 
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ważnych dla gminy lub powiatu, mogli-
by z powodzeniem stanowić tych, którzy 
w perspektywie lat w zależności od roz-
woju sytuacji zanosiliby nasz przekaz w 
miejsca, w które dotąd nie docierał. To z 
pewnością niełatwe, gdyż ponad wszyst-
ko oznacza żmudną pracę, która tak bar-
dzo odbiega od wyobrażeń radykałów 
odtwarzających na nowe po raz tysięczny 
te same cytaty z tych samych często już 
zdartych „klasyków”. 

Wspomniani w poprzednim punkcie „lide-
rzy” mogliby z powodzeniem kłaść głów-
ny nacisk swojego aktywizmu na sferę 
lokalną; tworząc pomiędzy sobą zależno-
ści i sieć oddziaływań. Połączenie pracy 
społecznej z charytatywną i polityczną; 
mogłoby przynieść nam w konsekwencji 
wpływ (mniejszy lub większy, lecz za to 
bezpośredni) na życie naszych Rodaków. 

Byłoby to osiągnięcie znacznie większe 
od wszystkiego do czego nam się udało 
dojść od lat 90. Warto dla niego wiele po-
święcić. 

Zgoda środowiskowa

Ostatnią kwestią jaką chciałbym poruszyć 
w tym artykule jest stan środowiska nacjo-
nalistycznego rozumianego jako całość. 
Czy to w temacie polityki, czy czegokol-
wiek innego to sprawa o znaczeniu wprost 
fundamentalnym. 

Przede wszystkim jesteśmy środowiskiem, 
które jak żadne inne w tym kraju potrafi 
idealnie udawać. Mamy w nim think-tan-
ki bez specjalistów, metapolityków bez 
pomysłu, polityków bez wykształcenia, 
a wyliczanka ta mogłaby trwać i trwać 
przybierając z rzeczownika na rzeczow-
nik coraz to bardziej groteskowy charak-

ter. Do tego należy dodać własne ambicje, 
dziesiątki wzajemnie wykluczających się 
wizji, kłótnie o nikogo nieinteresujące 
dogmaty i brak zdolności do jakiejkol-
wiek bardziej powszechnej autorefleksji. 
Dziesiątki ludzi w jego ramach ostatnimi 
czasy zdaje się poświęcać więcej czasu 
na internetową krytykę i „trollowanie” 
działań innych grup, tym samym zręcznie 
rezygnując z własnej odpowiedzialności 
za otoczenie. Ile jest w tym złej woli? Ile 
głupiego zacietrzewienia czy zwyczajne-
go buractwa? Każdy z nas powinien sobie 
na to odpowiedzieć; robiąc tym samym 
rachunek sumienia w imieniu własnym i 
organizacji. 

W tym miejscu pierwszy uderzę się w 
piersi za wszystkie sprawy, w których nie 
zachowałem się tak jak było trzeba.

Bez względu na to ile nas różni, jaki od-
cień nacjonalizmu wyznajemy, jaki do-
gmat stawiamy na pierwszym miejscu, a 
jaki na ostatnim - każdy kto trzeźwym i 
otwartym okiem spogląda na nasze małe 
polskie „piekiełko” musi zrozumieć, że 
ruch narodowy (pisany małą literą) w Pol-
sce można odbudować jedynie o pewne-
go rodzaju kompromis czy ogólne poro-
zumienie organizacji działających w jego 
ramach.

Nierealne? 

Być może. Jednak z drugiej strony prakty-
ka (zwłaszcza ta na Południu) pokazuje, że 
pewne kroki w tym zakresie są jak najbar-
dziej możliwe; nawet jeśli pozostaną ogra-
niczone zasięgiem terytorialnym. Warto 
działać w tym celu, ponieważ to kwestia 
nie ideologii, lecz mentalności i zdrowego 
rozsądku. Nie ulega wątpliwości, że je-
śli mamy pewnego dnia ujrzeć na własne 
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oczy powstanie jakiejkolwiek rzeczywi-
stej narodowo-radykalnej alternatywy na 
stopniu centralnym, w sferze publicznej, 
to nasze środowisko musi przestać samo 
siebie „zjadać” i tracić siły oraz potencjał 
na walki w obrębie własnej piaskownicy. 
Wszyscy powinniśmy pracować na rzecz 
tego by środowisko na nowo powstało 
jako jeden organizm, który nawet jeśli po-
zostanie wewnątrz różnorodny, to na ze-
wnątrz byłby w stanie animować bardziej 
złożone projekty i jednocześnie samemu 
oczyszczać się z jednostek niepożąda-
nych. 

Polityka - tak czy nie?

Jak wspomniałem na samym początku 
tego artykułu; nie zamierzam odtąd gło-
sić, że jedynie zaangażowanie polityczne 
ma przed sobą jakąkolwiek przyszłość 
czy sens. Tak samo jak nie moim zamia-
rem było w tym miejscu narzucanie w tym 
kontekście jakiejś konkretnej wizji czy 
spojrzenia.

Warto jednak zauważyć, że o ile rozpo-
wszechnione na przestrzeni lat w środo-
wisku przekonanie, że polityka jest czymś 
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brudnym oraz niegodną zainteresowa-
nia „grą Systemu” miało z początku ja-
sny sens, wynikający z pragmatycznego 
spostrzeżenia, że najłatwiej konsoliduje 
się zbiorowość ludzi poprzez radykalny 
sprzeciw w stosunku do wszystkiego co 
jest do niej zewnętrzne, to ile zostało dzi-
siaj z tego założenia? Ile tak naprawdę w 
dzisiejszym potępieniu polityki analizy 
sytuacji, a ile jedynie wygodnego wytłu-
maczenia własnych ułomności i niedo-
skonałości? Bycie radykałem czy rewolu-
cjonistą oznacza walkę o swoją sprawę za 
pomocą wszelkich dostępnych środków i 
co ważniejsze we wszystkich możliwych 
okolicznościach. Dziś nie mamy luksusu 
wyboru pola bitwy; albo będziemy szu-
kać drogi do „gardła” Systemu wszelkimi 

możliwymi sposobami, albo znikniemy. 
W tym kontekście wyzwanie dotyczące 
działalności politycznej wygląda nie tylko 
na warte podjęcia, lecz także warte pracy 
nad zbudowaniem konkretnej narodowo-
radykalnej alternatywy w tej sferze.

Choć powyższy artykuł z pewnością nie 
rości sobie prawa do bycia wyczerpują-
cym opracowaniem na temat możliwych 
korelacji pomiędzy nacjonalizmem a poli-
tyką, zaś autor nie uznaje sfery politycznej 
za nadrzędną to z całą pewnością ma na-
dzieje, że być może posłuży on za wstęp 
do dyskusji na ten temat.

Dyskusji przed którą jak mu się wydaje 
nie sposób uciec. 
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Massimo Gintrowsky

Dlaczego nie 
głosuję na PiS?
Prawo i Sprawiedliwość, 
mimo wielu sukcesów, jest tą 
samą prawicą, która w Wiel-
kiej Brytanii i Włoszech osią-
gała sukcesy gospodarcze 
i jednocześnie wprowadzała 
ideologię LGBT oraz prawo 
proaborcyjne. Polska – pry-
watny folwark polityków – 
zmierza ku upadkowi w naj-
lepsze. Gdzie jesteśmy my?

16     
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Drogi czytelniku, zapewne 
już na starcie próbujesz 
rozkodować mój zamiar, 
iż tytuł artykułu ma być 
złośliwym clickbaitem. 
Zapewne oczekujesz w 
dalszej części, że w tekście 

tym kryje się wiele sadystycznych epite-
tów rzuconych w kierunku obecnie nam 
rządzących. Otóż, jak mówi internetowy 
szlagier, nie tym razem. Moja ocena czte-
roletnich rządów Zjednoczonej Prawicy 
przedstawiona jest uczciwie i choć nie jest 
w moich rozważaniach nic przełomowe-
go, to jednak warto przypominać czasem 
to co oczywiste. Jasne, biorę poprawkę na 
to, że żyjemy w systemie neoliberalnym, 
w którym najwyższą władzę sprawuje 
kapitał a ewentualna skuteczność obec-
nej władzy polega jedynie na przyjęciu 
okruchów, które ów kapitał raczył dla nas 
pozostawić z ogromnego tortu do którego 
nie mamy dostępu. Jednak w przeciwień-
stwie do naszego: kumatego, wszystkowie-
dzącego, wiernego idei i niewychodzące-
go poza grupę 400-500 osób w skali kraju 
kręgu wzajemnej adoracji, ugrupowanie 
Jarosława Kaczyńskiego prowadzi swoją 
politykę na tyle skutecznie, że rządzi tymi 
okruchami i rządzić najprawdopodobniej 

O czym będzie 
tekst?

17     
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będzie w następnej kadencji.
Pstryczek w nasze nosy jest potrzebny, bo 
my nie rządzimy. Widząc kondycję zgod-
ności w naszym środowisku już nie tylko 
pstryczek w nosy, a potężny „plaskacz” 
w twarz, żeby zrozumieć, że w polityce 

ideały realizuje się grając drużynowo do 
jednej bramki. Przyłączam się tym samym 
do głosów mówiących o tym, że potrze-
bujemy dorosnąć i spojrzeć na problemy 
nie pod kątem fascynacji swoim (pseudo)
radykalizmem, a pod kątem narodu i war-
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tości jakie chcemy sami wnieść w życie 
społeczne. Życie polityczne i babranie się 
w wielkiej polityce części z nas jest naszą 
karmą, czy tego chcemy czy nie.

Nastroje społeczne, poparcie dla nacjo-
nalistów i skutek wprowadzenia do sej-
mu

Kiedy w roku 2014 dochodziło do rozpo-
częcia kampanii wyborczej najpierw do 
europarlamentu, później do samorządu w 
kraju, szczególnie wśród młodych ludzi i 
internautów do głosu dochodziły najwy-
raźniej głosy koliberalnej prawicy, a także 
nieco w tle nastroje częściowo nacjonali-
styczne, niesione na fali Marszu Niepod-
ległości i kultu Żołnierzy Wyklętych. Wy-
bory do europarlamentu wygrane zostały 
przez Platformę Obywatelską, która do-
słownie na ostatniej prostej wyprzedziła 
Prawo i Sprawiedliwość. Niespodzianką 
wyborów był wynik partii Nowa Prawica 
– Janusza Korwina-Mikke, która zdobyła 
wynik 7% głównie głosami młodych lu-
dzi.  Mimo rosnących nastrojów tzw. an-
tysystemowych Ruch Narodowy zdobył 
poparcie mniejsze niż wynosi błąd staty-
styczny dla badań exit polls. Nieco ponad 
1% , taka część społeczeństwa popierała 
jedyne ugrupowanie narodowe w latach 
trendu sprzyjającemu nacjonalistom. Nic 
więc dziwnego, że do wyborów w roku 
2015 narodowcy wystartowali z kolejnego 
„antysystemowego”, jak mogło się niektó-
rym wydawać, tworu zwanego Kukiz’15. 
Zamiar był jasny i choć ruch ten był tylko 
na jedną kadencję, to trzeba przyznać, że 
politycznie skutecznie rozegrany. Naro-
dowcy na plecach ugrupowania znanego 
muzyka weszli do sejmu i wbrew narze-
kaniom radykałów był to dobry manewr. 
Obecność w ławach poselskich nie niesie 
za sobą żadnych bezpośrednich zmian, ale 
postulaty narodowe i przesuwanie dyskur-
su politycznego „na prawo” dała się od-
czuć. Szczególnie ważne były wystąpienia 
w sprawie roszczeń żydowskich i ustawie 



20     

o IPN, ale nawet symboliczne wprowa-
dzenie do polskiego parlamentu gościnnie 
włoskich nacjonalistów było zagraniem 
„in plus”. W końcu nawet mainstreamo-
we Radio Zet zapraszając Justynę Helcyk 
do studia argumentowało, że o przyszłej 

polityce Polski będzie decydować partia 
Razem i… ONR. Tak, to wszystko było 
właśnie pokłosiem symbolicznego wpro-
wadzenia do sejmu ludzi z naszego środo-
wiska i te zagrania też były ważne, choć 
czy nie krótkowzroczne?
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Podsumowanie rządów PiS

W październiku 2015r. Prawo i Sprawie-
dliwość w demokratycznych wyborach 
dostaje szansę rządów większościowych. 
Nie ma legitymacji do zmian konstytucyj-
nych, ale samo wprowadzenie 242 posłów 
do parlamentu zmienia rzeczywistość poli-
tyczną i choć jest to partia z mainstreamu, 
daje nadzieję, że nastaną przynajmniej dla 
polskich patriotów lepsze czasy. W listo-
padzie 2015 r. odbywa się zaprzysiężenie 
rządu Beaty Szydło a kilka dni później 
przechodzi przez Warszawę pierwszy w 
historii Marsz Niepodległości bez zamie-
szek z policją.

Kadencja zapowiada się optymistycznie, 
wszystko wskazuje na to, że obietnice wy-
borcze, chyba po raz pierwszy w historii 
powojennej Polski, będą realizowane w 
ramach możliwych okoliczności. Pierw-
szym sztandarowym projektem jest wpro-
wadzenie projektu Rodzina 500+, a także 
opodatkowanie wielkiego zagraniczne-
go kapitału i likwidacja luki w VAT. Na-
cjonaliści zwracali uwagę na nierówno-
ści społeczne oraz skrajnie patologiczną 
pauperyzację najuboższych a także dre-
naż polskiego majątku przez zagraniczne 
korporacje. Trzeba jednak przyznać, że 
na tamten moment niewiele było jasnych 
propozycji rozwiązania problemów bie-
dy i tutaj lepszy, a także skuteczniejszy 
okazał się PiS. Rzucaliśmy komunałami 
„opodatkować”, „wygonić obcy kapitał”, 
„odbudować przemysł”, ale czy ktoś miał 
jakiś plan? Czy ktoś był gotowy na to, 
żeby zrobić coś więcej niż tylko zdobyć 
poparcie?
Prawo i Sprawiedliwość taki plan mia-
ło już przed startem. W początkowym 
okresie rządów głośno było o Strategii 

na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
zwanego także Planem Morawieckiego. 
Omawiana strategia przyjęła za cel, jak 
możemy przeczytać na stronie rządowej, 
rozwój odpowiedzialny oraz społecznie i 
terytorialnie zrównoważony oraz odejście 
od dotychczasowego wspierania wszyst-
kich sektorów/branż na rzecz wspierania 
sektorów strategicznych, mogących stać 
się motorami polskiej gospodarki. Ile dało 
się z tego zrealizować? Odpowiedź na to 
pytanie możemy znaleźć w rezultatach i 
statystykach.
Gospodarczo rządy Prawa i Sprawiedli-
wości wypadają dobrze, by nie powiedzieć 
rewelacyjnie. Ogromne transfery socjalne 
i poprawa bytu niższych klas i regionów w 
znacznym stopniu wyeliminowała skrajne 
ubóstwo, a dążeniem rządzących jest nadal 
egalitaryzm i solidaryzm. Uwzględniane 
są rejony uboższe, wypychane dotychczas 
na margines, zmieniono myślenie poprzed-
ników z „Nie stać Cię. Wyjedź zagranicę i 
zarób” na „Zróbmy tyle ile się da, by Po-
lacy stąd nie uciekali”. Cel egalitaryzmu 
ekonomicznego jest realizowany skutecz-
nie, co opisuje współczynnik Giniego ma-
lejącego w latach 2015-2018 o 2,8 p. p. 
(z 30,7% do 27,8%). Lata 2018-2019 to 
ukłon w stronę emerytów (waloryzacja 
+ 13 emerytura), a także klasy średniej 
(zmniejszenie PITu do 17%, podwyżka 
płacy minimalnej, czy 500 zł. na pierwsze 
dziecko). Realizacja programu przebiega-
ła przy zachowaniu reżimu deficytowego, 
a także zmniejszeniu względnej relacji 
długu publicznego do PKB (w roku 2015 
dług publiczny wynosił 51,3% PKB, pod 
koniec 2018 już 48,9% PKB). Takiej sytu-
acji sprzyjała nie tylko dobra koniunktura, 
ale też realne działania jak podatek banko-
wy, likwidacja mafii VATowskich i ogólna 
poprawa ściągalności podatków.
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Problemy pojawiają się, gdy podsumuje-
my osiągnięcie na gruncie światopoglą-
dowym. W 2015r. jednym z kluczowych 
elementów kampanii wyborczej była re-
lokacja migrantów z Afryki Północnej i 
Bliskiego Wschodu. Był to jeden z klu-
czowych czynników, które wpłynęły na 
wygraną partii Jarosława Kaczyńskiego. 
Sam lider partii jasno deklarował, że nie 
zgodzi się na narzucaną przez Unię Euro-
pejską relokację migrantów. Ta obietnica 
została częściowo spełniona, bo rzeczywi-
ście rząd nie zgodził się na przymusową 
relokację uchodźców. Nie zmienia to fak-
tu, że imigracja w latach 2015-2019 osią-
gnęła istne apogeum. Patologia tego zja-
wiska i kontrast z deklaracjami polityków 
PiSu dobrze obrazuje postawa naszych 
decydentów na arenie międzynarodowej, 
którzy zadeklarowali, że nie przyjmą w 
ramach projektu relokacyjnego uchodź-
ców z Afryki i Bliskiego Wschodu, bo już 
jesteśmy imigracyjną „potęgą” ściągają-
cą  Ukraińców. Rządzący zaspokoili więc 
wszystkich i nikogo klepiąc po plecach 
zarówno Polaków, którzy na imigrację 
się nie zgadzali jak i dygnitarzy unijnych, 
którzy chcieli pozbyć się nadmiaru mi-
grantów z innego kręgu kulturowego.

Inną dotkliwą porażką, która prawdopo-
dobnie zakończy się dla naszego narodu 
tragedią jest sprawa naporu lewicowej 
ideologii. W roku 2016 dochodzi do naj-
większych protestów pod sztandarem le-
wicowych postulatów w historii III RP. Na 
ulice największych miast Polski wychodzą 
feministki, które pod przykrywką walki z 
„zabijającą kobiety ustawą” z pomocą de-
moliberalnych mediów mobilizują Polki 
do protestów. Rząd ulega krzykaczom i 
wyrzuca do śmietnika ponad pół miliona 
podpisów pod ustawą prawnie zakazują-
cą aborcji w Polsce, sytuacja powtórzy się 

rok później. Klęska rządu będzie wymier-
nie skutkowała na dalsze postępowania 
skrajnej lewicy, która smakując wygranej 
i jednocześnie uległości rządu wobec ich 
zapędów rozzuchwala się do dalszej walki 
światopoglądowej. W roku 2018 najwięk-
szą bolączką stały się marsze środowisk 
LGBT+, z którymi Prawo i Sprawiedli-
wość nie robi już kompletnie nic. Aparat 
państwa doprowadza do szykanowania i 
ścigania za tzw. mowę nienawiści, proble-
my mają też mężczyźni fizycznie bronią-
cych wartości rodziny na blokadach parad 
degeneratów. PiS staje niejako po stronie 
środowisk LGBT tworząc medialną otocz-
kę obrony tradycyjnego modelu rodziny. 
Kiedy piszę ten artykuł, jesteśmy na eta-
pie gdy rząd zawiesił pracę nad ustawą z 
inicjatywy projektu społecznego (uzbie-
rane blisko 250tyś. podpisów) zakazującą 
propagowania pedofilii w mediach i szko-
łach. PiS nie chcąc narazić się na kolej-
ny konflikt ideologiczny zawiesza prace 
i zamierza przywrócić pracę nad nim po 
wyborach.

Z perspektywy czasu możemy wstępnie 
wywnioskować, że obecny rząd prowadzi 
do klęski światopoglądowej. Naród, nawet 
biedny, ale nieprzewartościowany femini-
zmem i innymi dekadenckimi ideologiami 
Zachodu jest w stanie walczyć o swój byt. 
Naród w stanie klęski ideologicznej i ogól-
nego zepsucia brnie w kierunku zapaści. 
Prawo i Sprawiedliwość, mimo wielu suk-
cesów, jest tą samą prawicą, która w Wiel-
kiej Brytanii i Włoszech osiągała sukcesy 
gospodarcze i jednocześnie wprowadzała 
ideologię LGBT oraz prawo proaborcyj-
ne. Polska – prywatny folwark polity-
ków – zmierza ku upadkowi w najlepsze. 
Gdzie jesteśmy my? Nie mamy poparcia 
społecznego, a kiedy lewica jednoczy się 
ponad wszelkimi podziałami część z nas 
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za punkt honoru obiera wewnętrzną walkę 
tłumacząc to radykalizmem. Egzotyczne 
sojusze polegają jedynie na tym, że chce-
my część ludzi umieścić w ławach posel-
skich przyszłej kadencji, ale co dalej? Nie 
mamy planu żadnego poza wyświechta-
nymi sloganami. Kiedy ideowa lewica 
pisze program nakreślający plan rządów, 

my tworzymy programy milczenia w klu-
czowych kwestiach, żeby nie wchodzić 
przeciw interesowi naszych egzotycznych 
sojuszników. Czy będziemy w stanie co-
kolwiek zmienić? Czy jesteśmy w stanie 
działać w perspektywie dłuższej niż jedna 
kadencja?
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Krytycznym okiem 
na Konfederację

Adam Busse
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Konfederacja nie ma spójnej ideologii, więc 
nie będzie trwała w swojej różnorodności 
i nie ulega wątpliwości, że przy rodzących 
się sporach o pryncypia ideowe może po-
wstać ryzyko kryzysu partyjnego i – w dal-
szej konsekwencji – rozłamu na poszcze-
gólne frakcje, pogłębiania podziałów etc.
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Już mijają kolejne tygodnie po te-
gorocznych wyborach do Parla-
mentu Europejskiego. Emocje po 
chwilach entuzjazmu z wygranej 
ulubionej partii lub goryczki po-
rażki stopniowo opadają, więc 
teraz przychodzi czas na analizy. 

Polskę w Europarlamencie będzie repre-

zentować kolejno: 27 europosłów z partii 
rządzącej (Prawo i Sprawiedliwość), 22 
europosłów Koalicji Europejskiej oraz 3 
reprezentantów partii „Wiosna”. Poniżej 
progu wyborczego znalazły się Konfede-
racja, z wynikiem 4,55% głosów (choć 
przed oficjalnym ogłoszeniem wyników 
przez PKW miała niewiele ponad 6%, co 
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dałoby w ostatecznym rozrachunku 
liczbę trzech reprezentantów tej partii, 
właściwie koalicji), Kukiz’15 (3,69%), 
Lewica Razem (1,24%) oraz pozostałe 
komitety wyborcze, które nie przekro-
czyły jednego procenta. Tak się w skró-
cie przedstawia sytuacja, jeśli chodzi o 
polską obecność w Brukseli i Strasbur-
gu.

Wskutek tego nie będzie reprezentan-
tów opcji eurosceptycznej, antyunijnej, 
czy jakkolwiek nazwać partie czy ruchy 
kontestujące Unię Europejską znad Wi-
sły. Tytułem wprowadzenia przytoczę 
wyniki innych ugrupowań euroscep-
tycznych i nacjonalistycznych, które 
walczyły o miejsca i uzyskały mandaty 
w Europarlamencie: Interes Flamandz-
ki uzyskał 12% (tym samym zwiększy 
swoją obecność z dwóch do trzech eu-
roposłów), WMRO – Bułgarski Ruch 

Narodowy – 7,36% (co pozwoli wprowa-
dzić zamiast jednego dwóch europosłów), 
Estońska Konserwatywna Partia Ludowa 
– 12,7% (pozwoli wprowadzić jednego 
reprezentanta), Partia Finów – 13,8% (bę-
dzie miała dwóch europosłów), francuskie 
Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen 
– 23,31% (co przełożyło się na 23 man-
daty), grecki Złoty Świt – 4,87% (co daje 
dwóch europosłów), Łotewskie Zjedno-
czenie Narodowe – 16,4% (co pozwoliło 
zwiększyć liczbę mandatów z jednego do 
dwóch), Partia Ludowa „Nasza Słowacja” 
– 12,07% (co daje dwóch europosłów), 
węgierski Jobbik – 6,41% (co daje tym sa-
mym jednego zamiast trzech europosłów) 
i Bracia Włosi – 6,45% (sześciu reprezen-
tantów). Pod progiem wyborczym z kolei 
znalazły się: koalicja „Niezależnych dla 
Chorwacji” i Chorwackiej Partii Prawa, 
Robotnicza Partia Sprawiedliwości Spo-
łecznej z Czech, hiszpańska ADN, Impe-
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rium Europa z Malty, Narodowodemokra-
tyczna Partia Niemiec, Partia Narodowego 
Odrodzenia z Portugalii, Słoweńska Partia 
Narodowa, „Nasza Ojczyzna” z Węgier, 
CasaPound Italia oraz włoska Forza Nu-
ova. Jak się zauważy, efekt był różny, jed-
nak z pewnością można odnotować to, że 
wybory na różnych szczeblach stanowią 
kolejne zyskiwanie doświadczenia oraz 
możliwość bezpłatnej reklamy swoich po-
glądów w mediach, co daje szansę na do-
tarcie do szerszej opinii publicznej.

Dominique Venner w 1962 roku napisał 
tekst „Ku krytyce pozytywnej”, który stał 
się istotnym tekstem formacyjnym dla 
młodego pokolenia francuskich nacjonali-
stów i późniejszej Nowej Prawicy. W tym 
tekście analizował dotychczasowe błę-
dy opozycji narodowej i wysuwał nowe 
koncepcje działalności nacjonalistycznej. 
Postaram się w podobny sposób spojrzeć 
krytycznym okiem na Konfederację, dzia-
łającą od niedługiego czasu na polskiej 
scenie politycznej stając się nową forma-
cją o charakterze eurosceptycznym.

Konfederacja powstała w formule szero-
kiej koalicji ugrupowań narodowych, wol-
nościowych, konserwatywno-liberalnych 
i proobywatelskich, co z nacjonalistycz-
nego punktu widzenia musi wzbudzić za-
interesowanie i naturalnie zrodzić szereg 
pytań związanych z tym ugrupowaniem. 
W ramach tej koalicji, powstałej 6 grudnia 
2018 roku, mieszczą się: Ruch Narodowy, 
Wolność Janusza Korwin-Mikkego, Po-
budka Grzegorza Brauna, partia Skutecz-
ni Piotra Liroy-Marca oraz „Federacja dla 
Rzeczypospolitej” Marka Jakubiaka. Z tą 
koalicją związana jest działaczka pro-life 
Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina. 
Oprócz tych partii z tą koalicją związały 
się inne organizacje. W lutym 2019 roku 

koalicja funkcjonowała pod nazwą Ko-
alicja ProPolska, zaś od 27 lutego – w 
obecnej nazwie „Konfederacja Korwin 
Liroy Braun Narodowcy”. 1 maja zorga-
nizowała Marsz Suwerenności, 11 maja 
wsparła protest „Stop 447” (obie demon-
stracje miały miejsce w Warszawie), a w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego 
uzyskała wynik 4,55% głosów (mimo po-
czątkowych informacji o 6,1%, co dałoby 
trzech europosłów) i tym samym nie prze-
kroczyła progu wyborczego.

Po krótkim przybliżeniu działalności Kon-
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federacji warto zadać kilka pytań celem 
znalezienia na nie odpowiedzi z własnego 
punktu widzenia.

Czy baza ideologiczna Konfederacji jest 
spójna i jak będzie trwała w swojej różno-
rodności?

Na jakich pryncypiach ideowych opiera 
się Konfederacja?

Jaki ma stosunek do Unii Europejskiej i 
czy jest on spójny, jednolity?

Jaki ma kompleksowy i pełny program 
polityczny dla Polski i Europy?

Czy jest w stanie przełamać duopol poli-
tyczny PO-PiS, który niezmiennie rządzi 
Polską od kilkunastu lat?

Jaka przyszłość czeka tę koalicję/partię 
polityczną w najbliższych miesiącach?

To są pytania, które warto zadawać i szu-
kać na nie konstruktywnej odpowiedzi. 
Zaznaczę od razu, iż celem napisania tego 
tekstu nie jest personalna animozja do 
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Konfederacji, ponieważ ona spotkała się 
z dość dobrym zainteresowaniem i mimo 
wszystko wzbudziła moją sympatię, ale po 
tym, jak kurz powyborczy opadł, trzeba się 
zastanowić nad spojrzeniem na ugrupowa-
nie z nacjonalistycznego, narodowo-rady-
kalnego punktu widzenia (choć odnoszę 
wrażenie, iż bez wyciągnięcia wniosków 
na przyszłość Konfederacja zakończy byt 
polityczny w podobnym, jak nie gorszym 
stylu, jak Ruch Narodowy).

Przejdźmy więc po kolei do każdego z tych 

pytań. Pierwsze pytanie było o spójność 
oraz trwałość ideologiczną Konfederacji. 
Biorąc pod uwagę, że ta partia funkcjonu-
je w formule szerokiej koalicji politycznej, 
punkt widzenia zależy od punktu siedze-
nia, więc po krótce należy przypomnieć, 
jakie poglądy mają poszczególne pod-
mioty tworzące Konfederację. Wolność 
(partia Korwin), znana wśród szerokich 
mas prawicowej młodzieży ze względu na 
głośne, kontrowersyjne i nierzadko me-
miczne poglądy jej głównego lidera Janu-
sza Korwin-Mikkego, jest ugrupowaniem 

paleolibertariańskim i 
leseferystycznym. „Fe-
deracja dla Rzeczypo-
spolitej” Marka Jaku-
biaka propaguje kon-
serwatywny liberalizm. 
Ugrupowanie Liroya 
też jest liberalne. Par-
tia Kierowców wcho-
dząca w skład koalicji 
ma poglądy liberalne 
i antybiurokratyczne. 
Na ideowych wyda-
wałoby się antypodach 
stoją Ruch Narodowy 
i Pobudka Grzegorza 
Brauna, one opierają 
się o religię katolicką, 
narodowo rozumiany 
konserwatyzm, naro-
dowy katolicyzm oraz 
(choć średnio lubię to 
pojęcie) zwłaszcza dla 
Pobudki reakcjonizm. 
Sama więc niejedno-
litość światopoglądów 
różnych ugrupowań i 
partii może budzić wąt-
pliwość w pogodzenie 
wszystkich poglądów 
na różne zagadnienia 
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celem utworzenia solidnej nadbudowy i 
bazy ideologicznej dla potencjalnej partii 
politycznej mającej łączyć różne świato-
poglądy mieszczące się w kategorii prawi-
cy będącej na prawo od Prawa i Sprawie-
dliwości (chociaż tu mogłem mieć wąt-
pliwości, dowiadując się w połowie maja 
z Internetu o pomyśle Janusza Korwin-
Mikkego dotyczącym ewentualnego wej-
ścia w koalicję z PiS po jesiennych wybo-
rach parlamentarnych w Polsce). Wobec 
powyższego uważam, że Konfederacja 
nie ma spójnej ideologii, więc nie będzie 
trwała w swojej różnorodności i nie ulega 
wątpliwości, że przy rodzących się spo-
rach o pryncypia ideowe może powstać 
ryzyko kryzysu partyjnego i – w dalszej 
konsekwencji – rozłamu na poszczególne 
frakcje, pogłębiania podziałów etc.

Teraz należy się zastanowić nad pryncy-
piami ideowymi. Wspólnym mianowni-

kiem ugrupowań tworzących Koalicję 
ProPolską (później Konfederację) był sto-
sunek do Unii Europejskiej (o co pytam w 
trzecim pytaniu z cyklu wyżej podanych), 
choć trudno określić jego jednoznaczność. 
Mowa jest bardziej o eurosceptycyzmie 
niż jednoznacznie antyunijnej postawie, 
mimo iż podkreśla się, że Konfederacja 
jest jedyną siłą polityczną, opowiadającą 
się za PolExitem. Robert Winnicki z Ru-
chu Narodowego jest zwolennikiem de-
montażu Unii Europejskiej od wewnątrz. 
Jakub Kulesza z partii Wolność opowia-
dał się za wyjściem z Unii przy jedno-
czesnym pozostaniu w Strefie Schengen 
i Europejskim Obszarze Gospodarczym. 
Z kolei Marek Jakubiak uważał, jeszcze 
przed przejściem do Konfederacji, że jego 
stosunek do Unii Europejskiej jest dia-
metralnie inny od Ruchu Narodowego. 
Jak to wiec pogodzić ze sobą? Nie da się, 
mówiąc klasykiem. Skoro część mówiła 
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wprost o zniszczeniu Unii Europejskiej, 
część głosiła bardziej umiarkowanie eu-
rosceptyczne, wyważone opinie, to jak 
ma być w jednej ze szczegółowych spraw 
jednolicie pod względem ideologicznym 
i programowym (nawiązując do słynne-
go powiedzenia, które w tym wypadku 
dobrze się sprawdza: „Gdzie dwóch Po-
laków, tam trzy opinie.”) Jednak to było 
jedno z głównych pryncypiów ideowych 
Konfederacji. Drugim, które jest jak naj-
bardziej uzasadnione, jest sprzeciw wobec 
bezspadkowych roszczeń żydowskich w 
myśl uchwalonej przez USA ustawy „447 
JUST”. Na plus trzeba przyznać, że Kon-
federacja była jedynym ugrupowaniem 
politycznym, wytrwale podnoszącym ten 
temat w obliczu solidarnego milczenia 
medialnego duopolu PO-PiS na ten temat 
(który dzięki temu dotarł do szerszej opi-
nii publicznej). Temat, który w toku kam-
panii wyborczej próbował wykorzystać 
PiS i zaadoptować go do swojego pro-
gramu wyborczego (mimo ujawnionych 
poufnych działań rządu „dobrej zmiany” 
ze środowiskami żydowskimi na rzecz 
negocjowania spłaty bezzasadnych rosz-
czeń, sięgających 1 biliona dolarów USA, 
czyli 300 miliardów polskich złotych, co 
w przeliczeniu na jednego obywatela da-
łoby 120 tysięcy złotych do spłaty). Za-
stanawiające jest w tym wszystkim, na ile 
udało się ugrać szersze poparcie w porów-
naniu do wcześniejszych startów wybor-
czych Ruchu Narodowego, i to jeszcze w 
oparciu o grzanie jednego – jak się oka-
zało – tematu? Przytoczyć warto dla po-
równania europarlamentarne wyniki wy-
borcze z 2014 i 2019 roku: w 2014 roku 
Ruch Narodowy i Kongres Nowej Prawi-
cy uzyskały kolejno 98 626 i 505 586 gło-
sów, czyli łącznie 604 211 głosów; pięć 
lat później Konfederacja uzyskała wynik 
621 188 głosów, więc niewielkie powięk-

szenie liczby głosów o ponad 16 tysięcy. 
W obu tych przypadkach narodowcy nie 
weszli do Parlamentu Europejskiego (w 
2014 roku wszedł jedynie KNP z 7,15% 
głosów, co dało 4 europarlamentarzystów, 
w tym Korwina). Grzanie jednego tematu 
to jak widać było za mało na pozyskanie 
większej liczby głosów.

W czwartym pytaniu zastanawiam się nad 
tym, czy i – jeśli tak, to – jaki komplekso-
wy program wyborczy (z myślą tym razem 
o nadchodzących wyborach na jesieni) ma 
Konfederacja. Jeśli chodzi o program ko-
mitetu na wybory do PE, to przedstawiał 
się w następujących punktach: koncepcja 
Europy Ojczyzn jako alternatywy dla prze-
kształcania Unii Europejskiej w federację 
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mającą zniszczyć różnorodność Cywiliza-
cji Europejskiej oraz pozbawić suweren-
ności państwa członkowskie w różnych 
sferach ich istnienia, utrzymanie złotego 
jako waluty narodowej, ograniczenie ma-
sowej imigracji spoza Europy, korzysta-
nie z funduszy Unii jako rekompensatę za 
otwarcie polskiego rynku dla zachodniego 
kapitału, utrzymanie relacji handlowych 
oraz politycznych z Wielką Brytanią po 
Brexicie, decentralizacja polityki spójno-
ści i sprzeciw wobec budowy gazociągu 
Nord Stream 2. Tak w skrócie przedsta-
wiał się program wyborczy Konfederacji 
na majowe wybory. Pozostaje wobec tego 
teraz czekać na kompleksowy program na 
jesień i obserwować, bo trudno znaleźć 
na chwilę obecną postulaty wyborcze tej 

koalicji, a z haseł wyborczych poszcze-
gólnych kandydatów wynika znów daleko 
idąca różnorodność w myśl każdy swoje 
(np. hasła Jakuba Kuleszy postulujące ka-
pitalizm i wolny rynek, co z punktu widze-
nia nacjonalistycznego nie może zostać w 
żaden sposób zaakceptowane).

Duopol polityczny Platformy Obywatel-
skiej i Prawa i Sprawiedliwości, którego 
fatum wciąż wisi nad Polską od kilkuna-
stu lat (dokładnie od czasu pierwszych 
rządów PiS, tj. lat 2005-2007), spowodo-
wał daleko idące konsekwencje politycz-
ne. Główną i kluczową z nich jest silna 
polaryzacja polskiego społeczeństwa wo-
kół obu tych obozów politycznych, moim 
zdaniem różniących się jedynie w deta-
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lach (o czym wspominałem w opubliko-
wanym na Trzeciej Drodze „Drugim liście 
do młodego zwolennika Dobrej Zmiany”), 
a w sprawach zasadniczych będących bez 
różnic, tylko pod innymi sztandarami. PO 
pod sztandarem Postępu, Europejskości 
(rzecz jasna 
rozumiane j 
jako podle-
głość Brukse-
li i wierność 
„wartościom 
e u r o p e j -
skim”), a PiS 
– Patriotycz-
nej Popraw-
ności. Warto 
się zastano-
wić, czy bar-
dziej na pra-
wo od PiS są 
większe siły 
przebicia, i 
jeśli tak, to 
na jaką skalę 
Konfederacji 
udało się osią-
gnąć sukces 
na tym polu? 
Na pewno 
konsekwent-
ny sprzeciw 
wobec ustawy 
447 przyniósł 
parę procent i 
punktów po-
parcia wśród 
p o t e n c j a l -
nych wyborców, a temat podejmowany 
ustawicznie w Internecie bił wszelkie re-
kordy popularności do takiej miary, że w 
końcu partia rządząca musiała się do tego 
odnieść (oczywiście swoim językiem i 
oderwanymi od rzeczywistości sugestiami 

o prorosyjskości tej koalicji politycznej, 
brakiem wiążącej mocy prawnej 447, za-
pewnieniami o niezapłaceniu ani złotów-
ki na roszczenia etc.). Marsz sprzeciwu w 
dniu 11 maja br. w Warszawie, na którym 
byłem, zgromadził około 20 tysięcy Pola-

ków zarówno z naszego kraju, jak i emi-
gracji. Jednak, i tu się znowu powtórzę, 
nie można opierać walki o rządy dusz na 
angażowaniu maksimum sił na drążenie 
jednego tematu, bo jeden temat, nawet je-
śli słuszny, jest niewystarczający.
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I ostatnie pytanie, a właściwie pytania, 
o przyszłość Konfederacji w nadchodzą-
cych wyborach parlamentarnych w Polsce 
na jesieni tego roku. Dobre pytania. Pozo-
staje śledzić Konfederację i jej działania, 
bowiem w najbliższych tygodniach i mie-

siącach będzie się działo w tej sferze pra-
wej strony sceny politycznej III RP. I może 
pewne wątpliwości zostaną rozwiane jak 
liście z drzew wiatr wywieje jesienią. Czy 
koalicja opracuje kompleksowy i cało-
ściowy program wyborczy, prezentujący 

program zmian na różnych płaszczyznach 
funkcjonowania państwa polskiego? Ja-
kie rozwiązania ustrojowe, gospodarcze, 
społeczne, socjalne, kulturalne, obronne 
i wszelkie inne zaproponuje celem przy-
ciągnięcia wyborców i - w razie sukcesu 

- ich konse-
kwentnej re-
alizacji drogą 
parlamentar-
ną? Czy w 
obecnej for-
mie i formule 
przetrwa do 
paźdz ie rn i -
kowych wy-
borów? Czy 
opracuje jed-
nolite pryn-
cypia ideolo-
giczne w spra-
wach zasad-
niczych, czy 
p o z o s t a n i e 
przy daleko 
posunię tym 
pluralizmie w 
imię skom-
promitowanej 
jak dla mnie 
idei „zjedno-
czenia pra-
wicy” (któ-
ra w dalszej 
perspektywie 
jest i będzie 
nieefektyw-
na)? Na ile to 

będzie test efektów dotychczasowej pracy 
politycznej, a na ile walka o przetrwanie 
i otrzymanie kilku mandatów w polskim 
parlamencie?
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Z rozważań nad współczesnym narodowym radykalizmem 

O potrzebie powołania 
porozumienia środowisk 
narodowo-radykalnych

Norbert Wasik

Niepowodzenia ostatnich dekad wskazują, że wszelkie for-
my i metody integracji środowisk narodowo-radykalnych, 
czy nieco szerzej narodowo-rewolucyjnych1 nie są właściwe 
do nowych zjawisk, wskazują też na oderwanie od główne-
go nurtu aspiracji społecznych i kulturalnych, o tych poli-
tycznych już nawet nie wspominając. Wydaje się, że nasze 
wspólne poszukiwania idą dziś różnymi torami. Jednak 
narracja mająca swój rodowód w ideach solidaryzmu naro-
dowego, sprawiedliwości społecznej oraz związku jednostki 
z Narodem, który nakazuje każdemu człowiekowi pojmo-
wanie pracy dla Narodu, musi stanowić dla nas wszystkich 
oś działań społeczno-politycznych. To właśnie w tym miej-
scu pojawia się w końcu potrzeba zdefiniowania i zbudo-
wania nici porozumienia dla polskich organizacji i środo-
wisk narodowo-radykalnych/ narodowo-rewolucyjnych.
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Dziś w skali krajowej sku-
mulowane problemy nie-
wątpliwie mają inną jakość 
niż chociażby te w latach 
trzydziestych (nie mówiąc 
już o tych 90.) XX wieku, 
dlatego środowiska naro-

dowo-radykalne/ narodowo-rewolucyjne 
powinny podejść do nich w sposób od-
powiedzialny, uzyskując wpływ na ich 
rozwiązywanie. I nie oszukujmy się, o ile 
w skali całego kraju wydaje się to dzisiaj 
być niestety tylko mrzonką, o tyle w skali 
lokalnej, w skali tzw. małych ojczyzn sta-
je się już aspektem w zasięgu naszej ręki. 
Nasz świat, to nasze małe ojczyzny, które 
razem tworzą Polskę – Ojczyznę małych 
ojczyzn. A my niezależnie skąd pocho-
dzimy, wszyscy mamy to samo marzenie 
– Wielką Polskę. Nikt za nas nie stworzy 
Polski naszych marzeń i aspiracji. Musi-
my zbudować ją wspólnie, razem. Bo jak 
pisał Roman Dmowski „Jesteśmy różni, 
pochodzimy z różnych stron Polski, mamy 
różne zainteresowania, ale łączy nas jeden 
cel. Cel ten to Ojczyna, dla której chcemy 
żyć i pracować”2.

Środowiska narodowo-radykalne/ rewolu-
cyjne powinny wprost dążyć do porozu-
mienia i bliższych relacji pomiędzy sobą w 
związku z zagrożeniem, jakie dla polityki 
realizującej wartości narodowe stanowią 
zarówno działania reżimu demoliberal-
nego, jaki i wielkich grup kapitałowych. 
Porozumienia, którego celem jest m.in. 
wzajemna wymiana doświadczeń oraz 
wspólna i skoordynowana reprezentacja 
w sprawach ideowych i programowych, 
a także związanych z funkcjonowaniem i 
działalnością społeczno-polityczną. 
Swoistym dobrym początkiem może tu 
stać się deklaracja wspólnego – jednym 
głosem – dla całego środowiska udziału 

w dyskusji (oczywiście nie wykluczają-
cej wewnętrznych ideowych polemik) o 
kierunkach rozwoju państwa w zakresie 
gospodarki, samorządu terytorialnego i 
polityki regionalnej, polityki społecznej, 
edukacji, zdrowia, obrony, ochrony śro-
dowiska, energii, finansów czy rolnictwa 
i rozwoju wsi etc. Wszelkie sfery aktyw-
ności państwa implikują życie społeczno-
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polityczne Narodu, dlatego jako narodowi 
radykałowie powinniśmy sukcesywnie za-
bierać głos we wszystkich tych sprawach, 
które wymagać będą od nas innej optyki 
niż ta demoliberalna. Optyki, która przy 
jednoznacznym określeniu tożsamości eu-
ropejskiej w nowej globalnej rzeczywisto-
ści i poszukiwaniu fundamentalnych norm 
i zasad ma opierać się o określony ład spo-

łeczny, gospodarczy i polityczny przyszłej 
Wielkiej Polski. Jednakowo ideowo rozu-
miane problemy tworzą właściwą podsta-
wę wyjściową do walki nie tylko o naro-
dowe rządy w pełnym tego słowa znacze-
niu, ale i, a może przede wszystkim, peł-
nię władzy dla Narodu. Tylko współpraca 
wszystkich sił narodowo-radykalnych/ 
rewolucyjnych, na zasadach partnerskich 
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pozwolić może na odbudowanie zrówno-
ważonej sceny narodowej, gdzie wartości 
narodowe będą miały swoją wartość. Jak 
pokazuje życie i historia naszego środo-
wiska w XX i XXI wieku, rozproszenie 
sił jest drogą donikąd. Dzisiaj, jak we 

wszystkich momentach przełomowych, 
trzeba wybierać, trzeba umieć wybierać, 
umieć poświęcać rzeczy nieważne dla 
rzeczy zasadniczych, materię dla ducha, 
wielkość dla równowagi, marnotrawstwo 
dla oszczędności, walkę dla współpracy, 
a jałowe kompromisy na rzecz idealizmu. 
Wszak gdzieś w końcu jest punkt, w któ-
rym rysuje się linię której nie można prze-
kroczyć oraz punkt, w którym bardziej 
przekłada się i ceni idealizm nad układy z 
reżimem demoliberalnym.

Powołanie porozumienia środowisk na-

rodowo-radykalnych/ rewolucyjnych wy-
pływa więc nie tylko z potrzeby chwili, 
ale przede wszystkim konieczności stwo-
rzenia formalnej i silnej reprezentacji au-
tentycznie antysystemowych narodowo-
radykalnych/ rewolucyjnych ośrodków 

działających w Polsce. Pośród organizacji 
i środowisk aspirujących do w/w poro-
zumienia powinny znaleźć się wyłącznie 
organizacje i środowiska, które wprost od-
wołują się do spuścizny i myśli narodowo-
radykalnej, czy w ujęciu nieco szerszym 
narodowo-rewolucyjnej. Przykładowo w 
wersji czysto teoretycznej można wymie-
nić tu (kolejność przypadkowa)3: Falanga, 
Narodowe Odrodzenie Polski, Obóz Na-
rodowo-Radykalny, Praca Polska, Trzecia 
Droga, Stowarzyszenie Obóz Narodo-
wo-Radykalny Podhale, Ruch Narodo-
wo-Radykalny, Stowarzyszenie na rzecz 
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Tradycji i Kultury „Niklot” (a może także 
Liga Obrony Suwerenności, Obóz Wiel-
kiej Polski itp.?), nieformalne grupy typu 
Radykalne Południe & ex-Szturmowcy, a 
także środowisko miesięcznika „Szturm”, 
kwartalnika „Polityka Narodowa”, porta-
lu internetowego Autonom.pl oraz stricte 
lokalne ośrodki. Co bardzo ważne, swo-
istą platformę współczesnych środowisk 
NaRa, w przeciwieństwie do dzisiejszych 
endeków, w żadnym wypadku nie powin-
no budować się na potrzeby kolejnych 
wyborów(!), tylko prawdziwie długotrwa-
łej realnej pracy społeczno-organicznej, 
pozytywistycznej pracy u podstaw. 
Dziś nie wolno uczestniczyć nam w kon-
kurencyjnej walce o głosy wyborcze i ju-
daszowe miedziaki zwolenników, gdyż w 
przeciwnym razie damy się zainfekować 
duchem zwykłego partyjniactwa i pogrą-
żymy się w tym całym demoliberalnym 
rejwachu. Najwyższa pora, abyśmy w 
końcu zaprzestali permanentnie spoglą-
dać, na co prawda ideowo pokrewne śro-
dowiska endeckie, które jeżeli mają tylko 
na to ochotę niech nadal wybierają te swo-
je nieustanne polityczne koalicje z różnej 
maści (konserwatywnymi) liberałami, 
wolnościowcami i całą tą antysystemową, 
a czasami niestety również systemową 
prawicą. Jak to się kończy, wszyscy zda-
jemy sobie sprawę, chociażby spoglądając 
przez pryzmat doświadczeń począwszy od 
lat 90. XX wieku, a kończąc na czasach 
nam współczesnych. Niestety wydaje się 
(piszę to bez cienia złośliwości ze swojej 
strony), że współcześni narodowi demo-
kraci testują tu za każdym razem praw-
dziwość definicji głupoty, jaką kiedyś 
sformułował Albert Einstein: robić po raz 
kolejny to samo i spodziewać się odmien-
nych skutków.

Początkowo wśród głównych celów po-

rozumienia, poza wyżej już wymienioną 
wspólną pracą społeczno-organiczną, pra-
cą u podstaw, m.in. powinny znaleźć się4:
- opracowywanie i prezentowanie wspól-
nych stanowisk dla całości środowiska 
narodowo-radykalnego/ rewolucyjnego w 
Polsce;
- opracowywanie i wspólne przedstawia-
nie programu oraz projektów aktów nor-
matywnych właściwych dla założeń myśli 
narodowo-radykalnej (vide – uwspółcze-
śnienie i „dostosowanie” narodowo-rady-
kalnego programu, nie zasad, bo te powin-
ny być niezmienne(!), na miarę potrzeb 
XXI wieku);
- określanie wspólnych przedsięwzięć 
stron porozumienia;
- koordynację działań stron porozumienia 
celem zwiększenia ich efektywności;
- stworzenie platformy wymiany doświad-
czeń, opinii, stanowisk oraz dobrych prak-
tyk związanych z wzajemnymi relacjami 
stron porozumienia oraz w ogóle z funk-
cjonowaniem środowisk narodowo-rady-
kalnych/ rewolucyjnych.
Niestety dzisiaj bardzo dużym problemem 
dla współczesnych środowisk narodo-
wo radykalnych/ rewolucyjnych jest to, 
że środowiska te rywalizują w pierwszej 
kolejności między sobą. I to nie tylko o 
niemal identyczną społeczną bazę zaso-
bów ludzkich, do której notabene kierują 
swoje propozycje ideowe. Zasadniczym 
problemem współczesnych środowisk 
narodowo-radykalych etc. jest to, że nie 
koordynują własnej działalności. Zamiast 
tego koncentrują się często na konflikcie 
między sobą. Źle wybierają swojego wro-
ga. Tymczasem taka koordynacja jest wa-
runkiem sine qua non poszerzenia całego 
środowiska o całkiem nowych ludzi. Tyl-
ko jak właściwie mamy rozumieć pojęcie 
„koordynowanie wspólnej działalności”? 
Najzwyczajniej jest to m.in. podzielenie 
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się tematami, które warto eksponować we 
wspólnej działalności społeczno-politycz-
nej. Przykładowo: Polska Praca zajmuje 
się prawami pracowniczymi (vide ewo-
lucja w stronę związku zawodowego), 
Narodowe Odrodzenie Polski jako jedy-
na w Polsce narodowo-radykalna partia 
gospodarką, edukacją, służbą zdrowia, 
sprawami seniorów i polityką zagranicz-
ną, ONR i pokrewne stowarzyszenia eko-
logią, kulturą, historią i polską prowincją, 
Młodzież Wszechpolska edukacją i kwe-
stiami związanymi ze studentami, mło-

dzieżą szkolną etc., Falanga, a właściwie 
jej organ Xportal metapolityką itd., itd. W 
ten sam sposób można podzielić także za-
kres wpływu z podziałem np. na wiek lu-
dzi, do których poszczególne środowiska 
kierują swoje przesłanie i program. Poza 
tym wypada w końcu zastanowić się, czy 
rzeczywiście jest potrzeba działań aż kil-
ku stowarzyszeń/ (nieformalnych) organi-
zacji ogólnopolskich o identycznym profi-
lu  – jednakowoż rozumiem, że jedni nie 
chcą lub z różnych względów najzwyczaj-
niej nie mogą zapisać się do partii i wolą 
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angażować w działalność stowarzyszenia, 
drudzy natomiast wolą działać stricte lo-
kalnie (zamiast marnować tu potencjał 
ludzki, dlaczego by takich ludzi nie prze-
kazywać sobie z jednej organizacji do dru-
giej ze względu na zainteresowania, wiek, 
potrzeby?). A tak dzisiaj wszyscy zajmują 
się wszystkim i wszystkimi, czyli jak po-
kazuje życie… niczym. Po takiej klasyfi-
kacji każde z w/w środowisk powinno w 
końcu zacząć działać w sposób pogłębio-
ny i refleksyjny, przy okazji mobilizując 
ludzi dla których poszczególne kwestie 

są ważne. To bardzo duże wyzwanie, ale 
jestem co do tego przekonany, wykonalne 
i, co ważniejsze, istnieje zapotrzebowanie 
na coś takiego nie tylko w społeczeństwie, 
ale także w całym środowisku. 

Niewątpliwie należy zwrócić szczególną 
uwagę na potrzebę wyrazistych i bardziej 
aktywnych oraz skoordynowanych dzia-
łań wszystkich środowisk narodowo-rady-
kalnych/ rewolucyjnych nie tyle na scenie 
politycznej, ale przede wszystkim tej spo-
łecznej i kulturowej. Podkreślić również 
należy potrzebę eksponowania elementów 
alternatywnego wobec reżimowej narracji, 
narracji reprezentowanej i zawłaszczonej 
przez dwa prokapitalistyczne ugrupowa-
nia wywodzące się w zasadzie z tej samej 
demoliberalnej tradycji (jak wiemy, będą-
cej przecież awersem i rewersem tej samej 
monety), współczesnego programu naro-
dowo-radykalnego. Programu Polski dla 
Polaków i Polaków dla Polski, w którym 
państwo dba o godną pracę, bezpieczeń-
stwo socjalne, zrównoważony rozwój, po-
wszechną partycypację w życiu Narodu. A 
ponieważ wg samych założeń narodowo-
radykalnych podstawą wielkości Narodu 
jest rodzina, musi powstać system zapew-
niający rodzinom swoiste minimum – są 
nim mieszkanie i praca. W końcu progra-
mu, w którym tam, gdzie powstaje prawo, 
silnym głosem będzie mówiła Polska zwy-
kłych obywateli, tych którzy swoją pracą, 
myślą i zaangażowaniem budują jej poten-
cjał i zasobność. Gdzie system prawny jest 
narzędziem, dzięki któremu władza może 
wprowadzać sprawiedliwy ład społeczny, 
ekonomiczny i polityczny. 

Głównym zadaniem państwa narodowego 
jest zarządzanie dobrobytem swoich oby-
wateli. Nie zgadzajmy się z państwem, 
które wystarcza liberałom. Nie wystarcza 
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nam takie państwo, które zapewnia in-
frastrukturę, gdzie wyłącznie ci bardziej 
przedsiębiorczy mogą rozwinąć skrzydła. 
To ostatnie, to opowieść liberałów rodem 
z XX wieku. W XXI wieku rola państwa 
powinna być zupełnie inna. Jeśli nie chce-
my żyć w reżimie, za którym kryje się 
obrona interesów najbogatszych, musimy 
zrozumieć, że głównym zadaniem państwa 
jest taka organizacja życia społecznego, w 
którym jak największej liczbie ludzi żyje 
się dobrze. To właśnie państwo narodowe, 
to państwo narodowo-radykalne!

Na sam koniec wypada sobie zadać py-
tanie, czy jest w ogóle cień szansy, aby 
ewentualna próba budowania w przyszło-
ści nowego szczerze anty-systemowego 
narodowo-radykalnego/ rewolucyjnego 
porozumienia, budowana nie na gruzach 
mniejszych narodowo-radykalnych/ re-
wolucyjnych partii, organizacji, stowa-
rzyszeń czy środowisk, nie poprzez utwo-
rzenie kolejnej „monopartii”, z nowymi 
liderami o wygórowanych ambicjach, ani 
nie poprzez mechaniczne połączenie, sto-
pienie się dotychczasowych struktur, ale 
na zasadzie dobrze zorganizowanej siatki 
(konfederacji?) sprawdzonych ugrupowań 
i środowisk, zawiązanej wokół ideowych 
postulatów programowych, przetrwa pró-
bę chwili? Według mnie - oczywiście przy 
zachowaniu przez strony porozumienia, 
a zwłaszcza liderów poszczególnych śro-
dowisk, dojrzałości ideowej i minimum 
dobrej woli - odpowiedź brzmi: TAK! 
Przecież tylko od naszej woli, poczucia 

solidarnej ideowej wspólnoty i siły deter-
minacji zależy, czy nam się to uda. Wszak 
łączy nas wspólne marzenie, wspólny cel i 
wspólne działanie na rzecz lepszego jutra. 

Powyższe refleksje bynajmniej same w 
sobie nie wyczerpują zagadnienia. Są one 
jedynie pewnym zarysem proponowanej 
współczesnym środowiskom narodowo-
radykalnym/ rewolucyjnym alternatywy 
skupionej na metapolityce i praktycznym 
solidaryzmie, a przede wszystkim próbą 
wywołania wewnątrzśrodowiskowej pu-
blicystycznej - ale nie tylko tej - polemiki 
dotyczącej nie tyleż samych założeń pro-
gramowych (chociaż w jakimś sensie rów-
nież), co bezpośrednio perspektywy roz-
woju, kierunku i kształtu oraz przyszłości 
współczesnego narodowego radykalizmu. 
Wszak nie chodzi tu jedynie o tworzenie 
kółka wzajemnej adoracji, ale o budowa-
nie środowiska, które zapewni intelektual-
ne wsparcie i prestiż środowiska, które w 
przyszłości będzie tworzyło narodowo-ra-
dykalne elity. Bo jak słusznie onegdaj za-
uważył Stanisław Kasznica „Nie wierzy-
my w słomiany entuzjazm dla frazesu, nie 
oczekujemy zbawienia od przygodnych 
wodzów; szukamy natomiast rozwiązań, 
wymagających poważnej pracy myślowej 
i poświęceń”5. Przy tym pamiętajmy jed-
nak, dziś nie ma miejsca dla żadnego hi-
storycznego sentymentalizmu, który tylko 
konserwuje dawne wyobrażenia! Dziś nie 
ma miejsca dla żadnego usprawiedliwia-
nia Narodu, który upadł! Walka trwa!

O autorze – dumny mąż i ojciec. Absolwent Kolegium Jagiel-
lońskiego - Toruńskiej Szkoły Wyższej. Manager związany z 
sektorem FMCG. Publicysta, działacz społeczny i narodowo-ra-
dykalny. Biegacz amator i fan długich dystansów, pasjonat hi-
storii, gór, górali i góralszczyzny. Idealista, romantyk i pragma-
tyk w jednej osobie, entuzjasta innowacji i nowych technologii.
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Przypisy:

1. Pierwszą próbę scalenia lokalnych grup narodowo-rewolucyj    
nych podjęto w Polsce pod szyldem Ofensywy Narodowo-Rady-
kalnej (Maciej Formella, Maciej Borodo, Andrzej Jędrzejczak, Ta-
deusz Bieszczad, Michał Denis) już na przełomie lat 1992/1993.
2. Roman Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka, 1903 r.
3. Wersja organizacji i środowisk jest stricte robocza.
4. Lista celów dla porozumienia środowisk narodo-
wo-radykalnych/ rewolucyjny jest oczywiście otwar-
tą i powinna podlegać dalszej wspólnej dyskusji.
5. Stanisław Kasznica, Piastowy szlak. Projekt konsty-
tucyjny Grupy „Szańca” (Związek Jaszczurczy, Narodo-
we Siły Zbrojne), Dodatek: Kazimierz Gluziński „Służ-
ba Cywilna Narodu”, Instytut Norwida, Warszawa 2014.
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Winne jest 
społeczeństwo

Piotr Zych
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Kampania wyborcza jest wy-
śmienitym obiektem obser-
wacji ludzkich zachowań 
Nie tylko pojedynczych 
jednostek, co całego społe-
czeństwa. Żywo jesteśmy 
zainteresowani kolejny-

mi wypowiedziami polityków, z atencją 
wsłuchujemy się w kolejne obietnice wy-
borcze, a nawet są wśród nas osoby nie-
zmiernie zainteresowane programami par-
tii politycznych Z biegiem lat zauważam, 
że kampanięa wyborcza toczy się cały rok, 
a w zasadzie kadencję. O ile przechodzimy 
dość obojętnie wobec wielu rozwiązań pro-
ponowanych przez polityków dotyczących 
spraw gospodarki, podatków, szkolnictwa, 
służby zdrowia, za to jest jeden temat, 
który łączy całe społeczeństwo i wszyscy 
dopingujemy polityków. Zaostrzanie kar 

dla przestępców. Młody kierowca prowa-
dzący samochód pod wpływem środków 
odurzających (alkohol, amfetamina i Bóg 
jeden raczy wiedzieć co jeszcze) wpada w 
grupę osób oczekujących na autobus. Kil-
koro ginie, a kolejne w ciężkim stanie tra-
fiają do szpitala. Wychodzi na konferencję 
minister sprawiedliwości, premier, albo 
zwykły poseł i przedstawia plan działania. 
Zaostrzymy kary dla przestępców!
 
6540 dni. Tyle czasu spędził w więzieniu 
Tomasz Komenda, niesłusznie skazany za 
gwałt i morderstwo dokonane ze szcze-
gólnym okrucieństwem. Próbował popeł-
nić samobójstwo, a więzienna patologia, 
próbująca nadać sensu i uszlachetnić swo-
je zachowanie, bądź po prostu wykorzy-
stując swoją przewagę, znęcała się psy-
chicznie i fizycznie nad jak się okazało 

po latach, niewinnie 
skazanych człowie-
kiem. Do dnia dzi-
siejszego nikt nie po-
niósł konsekwencji 
za skazanie Tomasza 
Komendy. Ta sprawa 
wstrząsnęła mną nie 
dlatego, że doszło do 
koszmarnej pomyłki, 
do zrujnowania życia 
niewinnego człowie-
ka Jest to straszne 
i osoby za to odpo-
wiedzialne powin-
ny ponieść konse-
kwencje. Natomiast 
oczami wyobraźni, 
wróciłem do końca 
lat dziewięćdziesią-
tych i uzmysłowiłem 
sobie, jaka presja 
społeczna ciążyła na 
policji, prokuraturze 
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czy wreszcie na sędziach rozpatrujących 
sprawę Komendy. Truizmem jest stwier-
dzenie, że każdy system ma wady i luki. 
Sytuacji pomyłki nie da się uniknąć. Nato-
miast społeczne przyzwolenie na odhuma-
nizowanie podejrzanych, oskarżonych, aż 
wreszcie skazanych i osadzonych, jest dla 
mnie przerażające, wręcz niebywałe.

 W 1997 roku wszedł w życie kodeks kar-
ny obowiązujący mimo wielu nowelizacji 
do dnia dzisiejszego. Niemalże każdy pro-
jekt zmiany prawa karnego przez 22 lata 
przewidywał podwyższenie sankcji za po-
pełniane przestępstwa. W głównej mierze 
takie zmiany determinuje zjawisko popu-
lizmu penalnego.
  
„Fenomen populizmu penalnego po raz 
pierwszy dostrzeżony został w literaturze 
anglosaskiej. Autorem jego nazwy i cha-
rakterystyki był A. Bottoms, który określił 
go jako „zespół społecznych przekonań 
charakteryzujących się wysoką punityw-
nością i mniejszym współczuciem dla 
przestępców, które to przekonania wyko-
rzystują politycy”. W miarę rozwoju ten-
dencji populistycznej do definicji tej zaczę-
to dodawać kolejne elementy stanowiące 
jej specyfikację. Współcześnie populizm 
penalny rozumieć należy jako działania 
legislacyjne i polityczne w dziedzinie 
prawa karnego przy ograniczonym na nie 
wpływie jego ekspertów, a także przeko-
nania określonych grup społecznych, na 
których treść złożył się głównie przekaz 
medialny, przy czym wszystkie powyższe 
mianowniki tego zjawiska cechują się re-
presyjnym podejściem do przestępczości, 
jak również brakiem współczucia wobec 
jej sprawców.” 1

1 Populizm penalny jako pośrednie źródło 
kryminalizacji irracjonalnej str.58 Justyna Sie-
miatycka, Wiedza Prawnicza 6/2012

Powyższą definicję populizmu penalnego 
warto uzupełnić doskonałym schematem 
obrazującym źródła tego niebezpiecznego 
zjawiska autorstwa prof. Jana Widackiego:  
 
„Mechanizm populizmu penalnego po-
kazuje poniższy schemat: Przestępstwo 
- Nagłośnienie przestępstwa w mediach 
- Reakcja społeczna (panika moralna) - 
Medialna reakcja polityków -  Realna re-
akcja polityków -  Zmiana prawa - Zmia-
na polityki karnej - Reakcja medialna na 
działanie polityków - Reakcja społeczna 
(aprobata)”2

 
Na pozór zmiany prawa nie mają wiele 
wspólnego z błędnymi wyrokami sądów. 
Co więcej, wiele osób mogłoby pokusić 
się o stwierdzenie, że sprawa Komendy to 
wyjątek potwierdzający regułę, że prze-
stępców należy karać surowo, a nawet w 
sytuacji jednostkowego „błędu systemu”.  
Nic bardziej mylnego. Faktem jest, że 
to nieuchronność kary i skuteczność w 
ujawnianiu przestępstw jest skuteczniej-
sza od surowości kar. Faktem również 
jest, że jako społeczeństwo jesteśmy 
„bombardowani” informacjami o prze-
stępstwach i narastającej przestępczości, 
co nijak ma się w statystykach, z których 
wynika, że z roku na rok przestępstw w 
Polsce popełnianych jest coraz mniej.  
 
Clou problematyki związanej z polityką 
karną, populizmem penalnym, czy wresz-
cie podatnością na przekazy medialne jest 
łatwość do ulegania kreacji rzeczywisto-
ści oraz bezrefleksyjnej polityki strachu. 
Politykom, niezależnie od przynależno-
ści politycznej, łatwo jest stawiać się w 
roli „obrońców” społeczeństwa. Tworząc 
2 Zamiast wstępu. Czym jest i do czego 
służy populizm penalny. Jan Widacki str. 7 Re-
pozytorium Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego, Kraków 2017.
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problem na podstawie kilku przestępstw, 
jakoby groziła nam fala przestępczości, 
politycy z łatwością mogą przedstawić re-
medium w postaci zaostrzenia kar i tym 
samym rozwiązać problem ukuty na po-
trzeby budowania swojej pozycji politycz-
nej. Co do czwartej władzy, jak to zwykło 
się mawiać na dziennikarzy w demokra-
tycznej rzeczywistości, 
zależy głównie na za-
sięgu postów, wejść na 
strony, stąd nie trud-
no sobie uzmysłowić, 
jaką korzyść niesie za 
sobą tworzenie złud-
nego poczucia niebez-
pieczeństwa czyhają-
cego na „Bogu ducha 
winnych” porządnych 
i uczciwych obywate-
li. Natomiast muszę w 
tym momencie posta-
wić lustro i poprosić 
Was, jako część społe-
czeństwa o przejrzenie 
się w nim. Ile razy sły-
szalne były głosy o ko-
nieczności surowego 
karania za wszelkiej 
maści przestępstwa? 
Jak często słyszalne są 
w kolejkach do lekarzy, 
w sklepach czy wresz-
cie w trakcie sobotnich 
imprez komunały jak-
by mogło się zdawać, 
na temat „pasożytów” 
żyjących na nasz koszt w więzieniach? 
Nie szukając daleko, może chętnie „szero-
waliście” na swoich tablicach w popular-
nym portalu społecznościowym obrazek 
pocisku z podpisem o tanim sposobie roz-
wiązania problemu pedofilii?
 

Zapewne powinienem pokusić się w trak-
cie tej krótkiej formy pisarskiej na wnikli-
wą analizę i przytoczenia szeregu badań 
naukowych. Odnieść się do mechani-
zmów, które pchają nas w stronę prostych, 
wręcz prostackich toków myślowych. 
Z jednej strony powinienem wymienić 
teorię z której wynika, że próba masko-

wania własnych słabości i kompleksów 
oraz dowartościowania się poprzez grada-
cję społeczną: my – lepsza kategoria lu-
dzi versus oni – bandyci, przestępcy jest 
jednym z powodów dla których ulegamy 
narracji politycznej. Przechodząc dalej, 
pewnie warto byłoby zwrócić uwagę na 
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próbę tworzenia platformy porozumienia 
pomiędzy interlokutorami, gdzie tworząc 
ekskluzywną grupę „porządnej części 
społeczeństwa” w której nie ma miejsca 
na dewiacje, zamiast próby zrozumienia 
poprzez inkluzywne włączenie do grona 
całego społeczeństwa ludzi, którzy popeł-
niają przestępstwa, bo byłoby to trudniej-

sze, wymagałoby wysiłku intelektualnego 
i zaufania co do tego, że ludziom warto w 
niektórych przypadkach dać drugą szan-
sę. Ostatecznie nie będę się stawiał w roli 
„mądrych głów”, które z jednej strony 
słusznie karcą rządzących za wykorzysty-
wanie instrumentów prawodawczych do 

partykularnych działań politycznych, są w 
stanie straszyć w kolejnym artykule wez-
braniem „brunatnej fali” w Polsce.
 
Wbrew nadziejom nie zdecyduję się na 
komunały i zaproponowanie prostych roz-
wiązań. Zachęcam jedynie do spojrzenia z 
dystansem na medialny przekaz. Do nie-

ulegania zbytecznym 
emocjom i powierzania 
swoich losów w ręce 
polityków, których 
głównym zadaniem jest 
zdobycie poparcia w 
kolejnej kadencji. Na-
tomiast najistotniejszą 
konkluzją jest to, że w 
finale populizm penal-
ny, może mieć opłaka-
ne skutki zarówno dla 
całego społeczeństwa, 
jak i dla czytelnika tego 
koślawego nazwijmy 
to felietonu. Bo skąd 
pewność, że to samo 
społeczeństwo przyj-
mujące gromkimi bra-
wami kolejne zaostrze-
nie prawa karnego, 
zareaguje w odmienny 
sposób na zatrzymanie 
groźnego „terrorysty” 
motywowanego ide-
ologią nacjonalistycz-
ną, jak zapewne będą 
grzmieć mainstreamo-
we media? Popełnia-

jąc błąd w deklaracji vatowskiej może się 
okazać, że znowelizowane przepisy ude-
rzające w mafię vatowską, dotkną naszych 
najbliższych, którym będzie grozić 25 lat 
więzienia. Niestety populizm penalny jest 
niezwykle niebezpieczny, zwłaszcza w 
obliczu bezbronnego społeczeństwa.
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Wywiad
z Adamem Sewerynem
Członkiem zarządu Obozu Narodowo-Radykalnego 
i kierownikiem sekcji Naukowo-Szkoleniowej

Jeśli partia ma być naprawdę na-
cjonalistyczna, to kadry tej par-
tii, szczególnie kierownicze, muszą 
być bardzo ideowe i bardzo do-
brze ukształtowane. To jest pierw-
szy problem, a po drugie, partia 
nie może być partią dla samego ist-
nienia, ale ma wyznaczone jakieś 
realne cele i wyzwania, których 
zwieńczeniem jest zdobycie władzy.
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Dziękuję za przyjęcie za-
proszenia do wywiadu 
dla ‘W Pół Drogi’. Na 
początku proszę, abyś w 
kilku słowach się przed-
stawił i powiedział coś o 
sobie. Jak długo jesteś w 

ONR-ze, czym się zajmujesz w tej orga-
nizacji i dlaczego do niej wstąpiłeś?

Nazywam się Adam Seweryn i na chwilę 
obecną jestem członkiem zarządu Obozu 
Narodowo-Radykalnego i kierownikiem 
sekcji Naukowo-Szkoleniowej.

Tak więc jeżeli chodzi o obszary, którymi 
się obecnie zajmuję, to są to przede wszyst-

kim wszelkie kwestie, które można uznać 
za związane z ideą lub szeroko pojętą for-
macją. Do ONR wstąpiłem w roku 2009. 
Wcześniej byłem sympatykiem, od tego 
czasu pełniłem różne funkcje. Począw-
szy od tego, że jak każdy działacz byłem 
najpierw na stażu kandydackim, później 
byłem członkiem, w następnej kolejności 
byłem koordynatorem Brygady Małopol-

skiej ONR. Aż wreszcie znalazłem się w 
Zarządzie Głównym.

Widzę, że jesteś w środowisku już jakiś 
czas. Czy widzisz zatem jakieś konkret-
ne kierunki, w których ówczesny ONR 
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ewoluował? Czy jest to ta sama sensu 
stricto organizacja?

ONR ewoluował i krystalizował się w 
szczególny sposób pod kierownictwem 
kolegi Aleksandra Krejckanta, który 
znacznie przyczynił się do jego profesjo-
nalizacji pod względem strukturalnym i 
funkcjonalnym; jak też do krystalizacji 
jego ideologii. Postawiono wtedy szcze-
gólnie na silny pierwiastek antyliberal-
ny oraz wyraźne potępienie kapitalizmu. 
Kolejnym ważnym wydarzeniem, które 
miało miejsce pod kierownictwem kol. 
Krejckanta, był rozwód ONR z Ruchem 
Narodowym.

Przypomnijmy, że Ruch Narodowy na po-
czątku nie był partią polityczną, a jedynie 
koalicją różnych ugrupowań narodowych, 
do których można zaliczyć również ów-
czesny ONR. Natomiast droga partyjna, 
droga parlamentarno-wyborcza na pewno 
nie jest nam bliska.

Swoją przygodę z nacjonalizmem za-
czynałeś w tym samym czasie co ja; cie-
kawi mnie, dlaczego w tamtym czasie, 
w tamtych warunkach wybrałeś wła-
śnie ONR?

Kiedy dowiedziałem się, że współczesny 
ONR istnieje, a były to lata, gdy byłem 
jeszcze nastolatkiem, to funkcjonował on 
wtedy półoficjalnie i półformalnie. Pamię-
tam, jak odnalazłem wtedy (a był to rok 
2007) pierwszą stronę internetową reakty-
wowanego ONR, po czym stronę krakow-
skich struktur… Wszystkie rzeczy, które 
stanowiły o specyfice ONR-u, były dla 
mnie bardzo pociągające.

Przede wszystkim był to mocno zaakcen-
towany radykalizm rozumiany dwojako: 
zarówno jako radykalizm treści, jak i ra-
dykalizm formy. Przypominam, że tam-
te lata to jeszcze czasy „skinerki”, czasy 
wojny subkultur. Zarówno mnie, jak i 
wielu ówczesnych nastolatków bardzo to 
pociągało. Najbardziej podobało mi się to, 
że ONR nie idzie drogą LPR-u, nie idzie 
drogą narodowo-demokratyczną, ugodo-
wą, ale jest rzeczywiście ugrupowaniem 
kontestującym funkcjonowanie systemu 
liberalnej demokracji. Równie istotne 
było dla mnie odrzucenie paradygmatu 
pacyfistycznego, który w dalszym ciągu 
jest przyczyną wielu naszych problemów 
w Europie.

I na koniec wstępu do właściwej części 
naszej rozmowy: powiedz jeszcze, co 
Cię w ogóle skłoniło do zaangażowania 
się w działalność narodową? Czy były 
to może jakieś silne tradycje rodzinne? 
Czy może zupełnie inne powody?

Odpowiadając na pytanie, czemu zosta-
łem nacjonalistą w sensie largo, muszę 
zaznaczyć, że w mojej rodzinie nie było 
jakichś szczególnie silnych tradycji histo-
rycznych. Nikt nie był przed wojną naro-
dowcem. Natomiast muszę przyznać, że z 
rodziny wyniosłem zainteresowanie histo-
rią oraz nieukierunkowany, na żadną kon-
kretną orientację polityczną, patriotyzm. 
Nie bez znaczenia były też wspomnienia 
dziadków o drugiej wojnie światowej, 
czasach komunizmu oraz innych momen-
tach istotnych dla naszej Ojczyzny.

Reasumując, to przede wszystkim zainte-
resowanie historią doprowadziło mnie do 
zainteresowania przedwojenną ideą naro-
dową, a co za tym idzie także do zainte-
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resowania współczesnym nacjonalizmem. 
A jak już wspomniałem, młody człowiek 
szukający swojego samookreślenia jest 
szczególnie zainteresowany tego typu rze-
czami.

Głównym powodem, dla którego postano-
wiłem zostać członkiem i niejako sforma-
lizować swoją działalność, była chęć głęb-
szego rozwoju oraz budowania tej pięknej 
idei również od środka.

Można powiedzieć, że w naszym środo-
wisku chyba już od roku 1989 rozpo-
wszechnione jest przekonanie, że strefa 
polityki jest niesłychanie brudna i nie-
warta zainteresowania ludzi prawdzi-
wie ideowych. Czy jest to zasadne my-
ślenie? Z czego ono wynika?

Jeśli mówimy o brudnej polityce i braku 
zainteresowania ogółu kwestiami poli-
tycznymi, to należy podkreślić, że ogrom-
ny wpływ na to miała epoka komunizmu. 
Ludzie, którzy żyli pod rządami zdalnie 

sterowanymi z Moskwy; ludzie, którzy 
żyli w prawie orwellowskim świecie rzą-
dzonym przez jedną partię, musieli nabrać 
przekonania o tym, że angażowanie się w 
politykę to nic innego, jak tylko babranie 
się w szambie, a każdy polityk działa  z 
kompletnie niskich pobudek.

Natomiast jeśli chodzi o sytuację współ-
czesną, bo nie można wszystkiego zwalać 
na komunizm, to również nie można dziwić 
się ludziom, że mają takie zdanie o polity-
ce, gdyż w tym samym dyskursie pojęcie 
polityczności jest całkowicie pomylone. 
Pod pojęciem polityki rozumie się tylko 
działania wyborczo-parlamentarne. Nato-
miast prawda jest taka, że wszystko jest 
polityczne; każdy wybór, którego doko-
nujemy codziennie, nawet tak prozaiczne 
kwestie, jak to, czy zakupię ten towar czy 
jakiś inny, w takim sklepie czy innym, jest 
wyborem w pewnym sensie politycznym. 
Od polityki współczesny człowiek nigdy 
nie ucieknie.

Natomiast sfera – nazwijmy to – polityki 
wyborczej jest, jaka jest. Nie jest wszak 
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tajemnicą, że liberalna demokracja opiera 
się o kłamstwa i mamienie tłumów fraze-
sami. Natomiast ludzie, którzy nie są tak 
tępi, żeby bez zastanowienia łyknąć tę 
całą propagandę, w naturalny sposób czu-
ją awersję do jakichkolwiek działań po-
litycznych. Człowiek, który zraził się do 
polityka X, polityka Y, głosował na jedną 
partię, potem na drugą, widział, że obiet-
nice wyborcze nie są realizowane i służą 
tylko mamieniu tłumów oraz brudnej grze 
interesów i wpływów. Dlatego według 
mnie próby upudrowania tego trupa z góry 
są skazane na niepowodzenie. Konieczna 
jest kompleksowa intelektualna krytyka 
systemu demoliberalnego oraz wypraco-
wywanie koncepcji alternatywnych.

Przypomniała mi się zasłyszana kiedyś 
opinia, że ten stan rzeczy, który opisa-
łeś, jest typowy dla krajów trzeciego 
świata. Z drugiej strony jest to bardzo 
korzystne dla systemu, ponieważ lu-
dzie brzydzący się polityką i uciekają-
cy od niej nie są w stanie mu  zagrozić, 

wrzucając jakieś kartki do urn wybor-
czych co 4 lata. Czy zgodziłbyś się z tym 
stwierdzeniem?

W dużej mierze jest to racja. Jednako-
woż nie zgodziłbym się z tym, że ludzie 
biedni, ludzie zamieszkujący tak zwany 
trzeci świat nie interesują się polityką, bo 
większość masowych oddolnych ruchów 
społecznych (jeśli można je tak nazwać, 
bo socjolodzy podają rok ‘68 jako ko-
niec masowości w ruchach społecznych) 
wychodzi właśnie od nich. Zauważmy, 
że większość konfliktów oraz walk zbroj-
nych ma miejsce w Afryce czy na Bliskim 
Wschodzie. Zawirowania te świadczą, że 
nawet najbiedniejsze warstwy tych spo-
łeczeństw, chcąc nie chcąc, interesują się 
polityką w taki czy inny sposób.

Natomiast prawdą jest, że brak zaanga-
żowania przeciętnego Kowalskiego kwe-
stiami politycznymi jest na rękę systemo-
wi demoliberalnemu. Taki Kowalski albo 
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udziela milczącej akceptacji politykom, 
albo wybiera tak zwane mniejsze zło. Wi-
dzimy to bardzo jaskrawo dziś, gdy w Pol-
sce mamy dwie główne partie, walczące 
między sobą o rząd dusz, szczekające na 
siebie, ale bardzo mało się od siebie róż-
niące. Ślepota ta jest ogromną tragedią. 
Sam fakt, że ludziom się coś da, coś obie-
ca, rzuca się obietnice bez pokrycia, czy 
po prostu kłamie, jest normalnym działa-
niem demokratów. Ale to, że szczuje się 
ich na siebie nawzajem, jest już zwyczaj-
nie obrzydliwe.

Czy uważasz w takim razie, że brak za-
interesowania polityką doprowadził do 
tego, że po 30 latach polscy nacjonali-
ści nie mogą się pochwalić stworzeniem 
realnej siły politycznej, która na forum 
centralnym mogłaby reprezentować na-
sze postulaty?

Jest to bardzo złożony temat. Zacznę od 
tego, że my jako nacjonaliści oczywiście 
interesujemy się polityką i nie można nam 
zarzucić traktowania tych kwestii po ma-
coszemu. Jeśli chodzi o temat partii nacjo-
nalistycznej w Polsce, jest to temat bardzo 
trudny, bo różnego rodzaju próby stworze-
nia czegoś takiego spełzły na niczym.

Jeśli partia ma być naprawdę nacjonali-
styczna, to kadry tej partii, szczególnie 
kierownicze, muszą być bardzo ideowe 
i bardzo dobrze ukształtowane. To jest 
pierwszy problem, a po drugie, partia nie 
może być partią dla samego istnienia, ale 
ma wyznaczone jakieś realne cele i wy-
zwania, których zwieńczeniem jest zdo-
bycie władzy. Natomiast wyniki wyborów 
są bardzo brutalne. Elektorat, który może 
oddać głos na nacjonalizm nawet w wersji 
light, nie stanowi jednego procenta.

Zadajmy więc pytanie, czy my jako na-
cjonaliści potrzebujemy w ogóle partii 
politycznej? Czy jest nam potrzebna 
taka reprezentacja ? Nie sposób też nie 
zapytać o Twoją ocenę „Konfederacji”, 
która, co prawda, na krótko zajaśniała 
na polskiej scenie politycznej, ale skoń-
czyło się jak zawsze.

Zacznijmy od początku. Odpowiadając na 
pytanie, czy potrzebujemy partii politycz-
nej, należy podkreślić, że my jako nacjo-
naliści z pewnością potrzebujemy realne-
go wpływu na sytuację w Polsce.

Zarówno ja, jak i moi koledzy z ONR-u 
dowiedliśmy nieraz, że budowa takowego 
wpływu, nie musi się zawsze równać dzia-
łalności partyjno-wyborczej. W tej kwestii 
muszę niestety po raz kolejny odwołać się 
do przykładu LPR-u, który uważając się 
za partię nacjonalistyczną – nigdy nie re-
alizował postulatów typowych dla nacjo-
nalistów. Zaznaczmy też, że LPR w swoim 
ostatnim stadium upadł tak nisko, że zajął 
się kolaboracją z Platformą Obywatelską.

I jest to chyba coś najgorszego, co może 
spotkać ludzi nazywających się wcześniej 
nacjonalistami. Natomiast późniejsze pró-
by udowodniły, że na realną reprezentację 
polityczną nacjonaliści liczyć nie mogą. 
Po pierwsze, wszystkie próby stworzenia 
partii nacjonalistycznej ewoluowały w 
stronę populistycznej prawicy; po drugie, 
tak jak wspomniałem wcześniej, partia 
pełni swoją funkcję nie wtedy, gdy liczy 
15 działaczy, wliczając w to znajomych i 
rodziny, ale wtedy, gdy ma realne popar-
cie społeczne. Ani Ruch Narodowy, ani 
obecny twór polityczny o nazwie „Kon-
federacja” tego realnego poparcia nie ma. 
A przechodząc do samej „Konfederacji” i 
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ludzi, którzy ją popierają, głosując na tę 
partię, należy zauważyć, że są to osoby o 
dobrych chęciach, które chcą realnej re-
prezentacji nie tyle narodowców, bo takim 
przymiotnikiem członków „Konfederacji” 
nie można określić, ale chociaż patriotów. 
Natomiast „Konfederacja” jako taka to nic 
innego, jak środowisko korwinowskie po 
przyjęciu narodowych elementów, ale tyl-
ko w sferze frazeologicznej. Hasła głoszo-
ne przez „Konfederację” na tyle, na ile się 

orientuję, takie jak np. pomysł likwidacji 
przymusowych ubezpieczeń czy inne po-
stulaty skrajnie kapitalistyczne, nie mają 
nic wspólnego z nacjonalizmem. I trzeba 
zaznaczyć, że są to w dużej mierze poglą-
dy libertariańskie.

Jeżeli spojrzymy szerzej, może nie na 
świat, ale na Europę, to czy widzisz ja-
kieś wzory, na podstawie których my, 
polscy nacjonaliści możemy budować 
nasze organizacje, ugrupowania czy 
partie polityczne; od kogo możemy 
uczyć się zaangażowania w politykę? A 
jeżeli tak, to czy powinno to mieć miej-
sce na stopniu lokalnym czy raczej cen-
tralnym?

Jeśli chodzi o wzory budowania organiza-
cji, niekoniecznie partyjnych, to dla mnie 
takim wzorem są nacjonaliści węgierscy 
i włoscy. Jeśli chodzi o Węgrów, to w 
szczególności myślę o HVIM-ie. Jeżeli 
natomiast chodzi o Włochów, to szcze-
gólnie mam na myśli nacjonalistów z Fo-
rza Nuova czy też CasaPound. Bo o ile w 
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kwestiach ideologicznych mogę się nie 
do końca zgadzać z ideologią przez nich 
prezentowaną, to sam model ich organiza-
cji jest godny podziwu. Mam tu na my-
śli chociażby „nacjonalistyczne squoty” 
czy, jak kto woli, domy kultury tworzone 
przez członków CasaPound. Jeśli nato-
miast chodzi o postawę względem partii 
czy szerzej rzecz ujmując polityki, zaim-
ponowali nam nacjonaliści węgierscy z 
HVIM-u. W momencie, kiedy powiązana 
z nimi partia poszła w stronę, która jest 
niezgodna z węgierskim nacjonalizmem, 
pomimo tego, że członkowie mieli realną 
szansę na stanowiska i realny wpływ na 
politykę, to potrafili cały czas być w zgo-
dzie ze swoimi poglądami. Pokazali tym 
dużą klasę i to, że bardziej są przywiązani 
do ideologii niż do stołka zajmowanego w 
jakiejś partii parlamentarnej.

To w pewnym stopniu wyczerpuje temat 
tego, od kogo możemy się uczyć zdoby-
wać realny wpływ na politykę. Wróć-
my jednak do kwestii zaangażowania, 
czy nasze wysiłki powinny ogniskować 
się na stopniu lokalnym czy ogólnopol-
skim; być może uważasz, że z którejś z 
tych aktywności należy w ogóle zrezy-
gnować.

Według mnie należy silnie zaakcentować, 
że obydwie wymienione przez Ciebie 
płaszczyzny aktywności są szalenie istot-
ne dla naszej sprawy. Na szczeblu central-
nym porusza się najważniejsze problemy 
dla danego kraju, dla danego narodu. I 
trzeba wyraźnie zaznaczyć, że nacjonali-
ści muszą mieć tam swój głos! Natomiast 
jeżeli chodzi o praktyczne działania, to 
odbywają się one zawsze na poziomie lo-
kalnym. Generalnie rzecz biorąc, gdy dys-

ponuje się odpowiednimi zasobami czy to 
ludzkimi, czy też finansowymi, można w 
społeczności lokalnej odgrywać już jakąś 
rolę, prowadząc akcje społeczne spotyka-
jące się z odzewem i zainteresowaniem 
społeczności lokalnej. Tak, jak mówiłem 
wcześniej, bez ogromnych zasobów – i to 
nie tylko finansowych – nie można prze-
prowadzić udanej kampanii wyborczej w 
wyborach parlamentarnych. Jednakowoż 
na szczeblu lokalnym, gminnym sprawa 
wygląda zupełnie inaczej. Przykładowo 
osoba, która zdobyła popularność przez 
swoją pracę społeczną, przez swoje zaan-
gażowanie dla społeczności lokalnej, ma 
wszelkie predyspozycje do wywierania 
wpływu na lokalną politykę.

Przejdźmy teraz do tematu mediów. Z 
naszego punktu widzenia media głów-
nego nurtu przedstawiają nas w sposób 
wybitnie negatywny. Czy widzisz jakieś, 
że się tak wyrażę,  światełko w tunelu, 
jakąś możliwość utworzenia własnych 
środków masowego przekazu? I zapy-
tam trochę prowokacyjnie, czy media 
głównego ścieku będą w stanie nas kie-
dyś zaakceptować, przykładowo zapra-
szając nas do wywiadów czy programów 
publicystycznych?

Jeśli chodzi o media, to tu sytuacja jest 
inna niż w kwestiach wyborczych; o ile 
reprezentację wyborczą możemy mieć, ale 
nie musimy, o tyle własne media budować 
musimy koniecznie! Jeżeli chcemy do-
cierać z naszym przekazem do szerszego 
grona osób, taki czy inny rodzaj mediów 
jest konieczny i musimy nad nim praco-
wać. Wydaje mi się, że wszystkie polskie 
ugrupowania nacjonalistyczne rozbijają 
się w pewnym momencie o swoisty szkla-
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ny sufit. Bo jednak jesteśmy świadomi, że 
media masowe takie jak Wyborcza, TVN, 
POLSAT czy Telewizja Republika posia-
dają nakłady finansowe będące zupełnie 
poza naszym zasięgiem na chwilę obecną. 
Osobna kwestia związana jest też z odgór-
nymi koncesjami, takie mamy obecnie w 
Polsce prawo, jakie mamy. Uciekając na 
chwilę w strefę science fiction możemy 
założyć, że nawet gdy będziemy w po-
siadaniu miliardów złotych na założenie 
prawdziwie nacjonalistycznej telewizji, 
to bez koncesji taka telewizja nie mogła-
by legalnie funkcjonować w Polsce. Do-
brą alternatywą było jeszcze do niedawna 
zamieszczanie naszych treści w Interne-
cie. Nakład pieniężny niezbędny do tego 
wcale nie jest duży, a Internet nie jest tak 
bardzo reglamentowany jak rynek tele-
wizyjny. Natomiast wydaje się, że takie 
śmieszne „represje”, jak banowanie na 
Facebooku uderzają w próby budowania 
nacjonalistycznego przekazu medialnego, 
a nie jest tajemnicą, że w Polsce to wła-
śnie FB jest dominującym portalem spo-
łecznościowym, który pozwala te czy inne 
treści przekazywać, do jak największego 
grona osób. Ilość Polaków, którzy korzy-
stają z Twittera, jest dużo mniejsza niż 
osób korzystających z FB, a na youtubie 
cenzura też zaczęła się dość szeroko poja-
wiać. Budowanie mediów, nawet nie tyle 
nacjonalistycznych sensu stricto, ale w 
ogóle mediów pozasystemowych w dobie 
powszechnej cenzury jest ogromnym wy-
zwaniem, które leży nie tylko w naszym 
interesie, ale wszystkich ludzi chcących 
być wolnymi.

Tak, trzeba korzystać, póki Internet nie 
wygląda u nas tak jak w Chinach.

Pamiętam jeszcze czasy, w których na Fa-
cebooku można było opublikować wszyst-
ko, co związane z ONR-em i widać było 
duże zainteresowanie tymi treściami. Na 
chwilę obecną FB banuje za użycie same-
go skrótu ONR.

Ok, rozumiem; teraz pozwolę zadać 
sobie pytanie nieco prowokujące: czy 
widzisz jakąś możliwość kompromisu 
pomiędzy naszą radykalną ideą i pewną 
dozą populizmu?… Czy według Ciebie 
dopuszczalne byłoby to, aby lider ja-
kiegoś ugrupowania, względnie partii 
nacjonalistycznej, gdyby ta kiedyś po-
wstała, wypowiadał się „do kamery” 
mniej radykalnie niż by to zrobił na we-
wnętrznym spotkaniu swojego ugrupo-
wania?

Wszystko zależy od sytuacji. Jeżeli cho-
dziłoby tylko o radykalizm formy, to wia-
domo, że jak najbardziej tak. Rozmawia-
jąc z mediami czy znajdując się na prze-
słuchaniach w różnych organach ściga-
nia, każdy z nas musi operować słowem 
bardzo umiejętnie. Nie można dopuścić 
do tego, że podajemy naszym oponentom 
argumenty na tacy. Z drugiej jednak stro-
ny nie może nazywać się nacjonalistą ten, 
kto w jakiejkolwiek sytuacji wypiera się 
swoich poglądów będących aksjomatami 
ideologicznymi naszego środowiska. Nie 
dopuszczam myśli, że w imię interesu po-
litycznego nacjonalista mógłby zaakcepto-
wać system demokracji liberalnej, gospo-
darkę kapitalistyczną, model atlantycki, 
jeśli chodzi o geopolitykę, multikultura-
lizm… długo mógłbym jeszcze wymie-
niać. Tak czy inaczej chodzi o te wszystkie 
zjawiska będące w jawnej sprzeczności 
z nacjonalizmem, narodowym radykali-
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zmem. Natomiast układanie wypowiedzi, 
budowanie narracji musi przebiegać w 
taki sposób, aby pozyskać sobie, jak naj-
szersze grono osób przy jednoczesnym 
nie podkładaniu głowy pod systemowy to-
pór. Takie rozważne zachowanie świadczy 
tylko o tym, że osoba wypowiadająca się 
odznacza się rozumem oraz inteligencją. 
Naszym wyzwaniem jest pogodzenie tych 
dwóch rzeczy.

Innymi słowy, możliwy jest kompromis 
co do formy, ale absolutnie nie co do 
treści przekazu.

Tak, dokładnie to chciałem przekazać.

Jakbyś określił związek między ko-
niecznością kształcenia środowisko-
wych kadr a prowadzeniem działalności 

politycznej? Innymi słowy, czy można 
uznać temat kształcenia ludzi w okre-
ślony sposób za kluczowy w powodze-
niu działalności politycznej?

Ta kwestia jest złożona; zacznijmy od 
tego, że kształcenie kadr nie zawsze jest 
związane z działalnością typowo poli-
tyczną. Należy podkreślić, że wybory nie 
pociągają za sobą możliwości kształcenia 
kadr, kształcenia specjalistów. Jedyne, co 
zapewniają wybory, to potrzebę ludzi bę-
dących błaznami na zawołanie danej par-
tii. Wybory implikują potrzebę swoistych 
sprzedawców potrafiących zachwalać 
daną partię niczym sprzedawca poście-
li czy garnków, czego kształceniem kadr 
nazwać nie można. Natomiast kształcenie 
kadr jest realnym wyzwaniem stojącym 
przed nami, pytanie jednak, w jaki sposób 
należy to czynić. Na pewno już od naj-
młodszych lat należy rozwijać w młodych 
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działaczach ich naturalne zdolności, za-
interesowania oraz predyspozycje, aby w 
przyszłości stali się specjalistami w swo-
jej dziedzinie. Równie istotne jest kształ-
cenie zawodowe, jak np. praktyki w orga-
nach administracji państwowej czy orga-
nizacjach pozarządowych przy równocze-
snym zachowaniu łączności z macierzystą 
organizacją. To według mnie jest najlep-
sza metoda na kształcenie kadr, a tak jak 
powiedziałem wcześniej, samo posiadanie 
posłów czy nawet senatorów daje dostęp 
do kulis polityki. Bycie asystentem posła, 
czy rozklejanie plakatów nie jest według 
mnie okazją do stania się wybitnym spe-
cjalistą z zakresu prawa czy ekonomii.

Czy właśnie na tę potrzebę odpowiada 
utworzona przez Was sekcja politycz-
na? Czy są jeszcze jakieś inne powody, 
dla których powstała?

Tak, głównym powodem jest chęć wy-
kształcenia tej kadry specjalistów, którzy 
w przyszłości będą stanowili specjalistów 
politycznych wewnątrz naszego ugrupo-
wania. A jeśli chodzi o potrzeby powsta-
nia, to należy też wymienić potrzebę for-
mułowania narracji w kwestiach bieżą-
cych dotyczących polityki. Tak, jak wspo-
mniałem wcześniej, o ile nie bierzemy 
bezpośredniego udziału w polityce stric-
te wyborczej, to tak czy inaczej musimy 
umieć jasno przedstawić swoją opinię na 
wszystkie kwestie istotne dla naszej spo-
łeczności i ojczyzny. Dlatego potrzebuje-
my ludzi będących specjalistami od prawa, 
ekonomii, stosunków międzynarodowych, 
obronności czy administracji.  Dlatego też 
zdecydowaliśmy się na stworzenie takiej 
sekcji.

Następne pytanie jest troszkę prowo-
kacyjne, czy uważasz, że jest możli-
wość albo jeszcze inaczej: czy jest sens 
i potrzeba utworzenia czegoś na kształt 
„narodowej konfederacji’? Czyli takie-
go porozumienia na wzór wspomnianej 
wcześniej Konfederacji, ale zrzeszającej 
nacjonalistów z różnych ugrupowań?

Ujmę sprawę tak: jeśli miałaby powstać 
jakaś koalicja złożona z ugrupowań na-
cjonalistycznych, to pod względem ide-
ologicznym byłby to dużo lepszy projekt 
niż sojusz z prawicowymi populistami i 
libertarianami. Natomiast uważam, że o 
ile jest wyraźna potrzeba pracy na różnych 
płaszczyznach, to nie jestem zwolenni-
kiem tworzenia nowego podmiotu, który 
miałby wchłonąć istniejące do tej pory 
organizacje. Zarówno ONR, jak i Trzecia 
Droga oraz inne środowiska niekoniecz-
nie narodowo-radykalne wpisujące się w 
nurt polskiego patriotyzmu mają swoją hi-
storię, swoje cele i dążenia. W kwestiach 
nas łączących warto wspólnie pracować, 
warto  zacieśniać współpracę. Natomiast 
nie ma potrzeby tworzyć jakiegoś nowego 
bytu, aby te cele realizować.  

 

Ok, dziękuję. Przejdźmy powoli w ta-
kim razie do podsumowania naszej 
rozmowy. Członkowie Trzeciej Drogi 
byli obecni na Waszym ostatnim zjeź-
dzie i bez wątpienia widzieli tam zupeł-
nie nową organizację. Powiedz, proszę, 
parę słów na temat tego, czym jest nowy 
ONR.

Mógłbym mówić o tym godzinami, ale 
postaram się zamknąć w kilku zdaniach. 
ONR od 2005 roku jest jednakowoż by-
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tem ciągłym, nie zaszła budowa nowej 
organizacji w miejsce uprzednio istnieją-
cej. Nastąpiły natomiast zmiany mające 
na celu właściwe uporządkowanie prio-
rytetów. Dążymy do przywrócenia tego, 
co jest esencją narodowego radykalizmu 
przy równoczesnym wyjściu naprzeciw 
realiom i wyzwaniom chwili obecnej. 
Trzeba być ślepym, żeby nie zauważyć, 
jak w ostatnich latach zmieniła się sytu-
acja społeczna w Polsce. Trudno nie za-
uważyć, że skończyła się tak zwana moda 
na patriotyzm. Można otwarcie przyznać, 
że żadna organizacja nie zmaga się z  ma-
sowym  napływem nowych członków, tak 
jak miało to miejsce kilka lat wcześniej. 
Musimy na poważnie zająć się rzecza-
mi, które dotyczą wszystkich Polaków na 
co dzień. Nie można dłużej lekceważyć 
kwestii społecznych. Dlatego też utwo-
rzyliśmy sekcję społeczną, która będzie 
się zajmować kwestiami pracowniczymi, 
akcjami charytatywnymi, ochroną pol-
skich pracowników, polskich lokatorów. 
W pierwszym rzędzie jesteśmy zmuszeni 
zachować to, co jest postawą narodowe-
go radykała, ale nie chcemy i nie może-
my się okopać w czystym historyzmie. 
Nie możemy zajmować się tylko historią, 
bioetyką czy religią, ale musimy zająć się 
też rzeczami ważnymi dla zwykłych ludzi. 
Naszym zdaniem, pozyskiwanie nowych 
ludzi, budowa wpływu na polskie społe-
czeństwo nie wiąże się z kampanią wy-
borczą, ale długotrwałą pracą u podstaw. 
Niezbędna do tego jest oczywiście odpo-
wiednia formacja oraz angażowanie się 
w aktualne projekty społeczne dotyczące 
swojej społeczności. Jednym słowem, na-
leży angażować się we wszystko, co jest 
potrzebne tu i teraz danej społeczności, bez 
zapominania o celach długoterminowych. 
Na wspomnianej przez Ciebie konferen-
cji nasi przedstawiciele zaprezentowali 

ogólny  plan naszych działań, w którym 
dobitnie wyłuszczyliśmy kierunki zmian i 
dalszego rozwoju. Reasumując, stawiamy 
na kwestie społeczne i należytą formację, 
nie rezygnując z obszarów stricte naro-
dowo-radykalnych, takich jak aktywizm 
uliczny, który jest dla nas w dalszym ciągu 
tak samo istotny. Nie rezygnujemy oczy-
wiście z projektów, które z powodzeniem 
prowadzimy od lat. W dalszym ciągu bę-
dziemy mówić o kluczowych  rzeczach, 
które przypominamy od początku naszej 
działalności! Wierzę, że pod kierownic-
twem Adriana Kaczmarkiewicza ONR 
odniesie wiele sukcesów i przełamie złą 
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passę polskiego nacjonalizmu.

Jako że zbliżamy się powoli do końca, 
przypomnę, jak na samym początku 
naszej rozmowy zapytałem, co sprawi-
ło, że w czasie formowania się Twojej 
osobowości wybrałeś właśnie ONR. Co 
sprawiło, że razem z innymi zdecydo-
wałeś się wziąć udział w budowie tej or-
ganizacji? Dziś, mając na uwadze pro-
blemy wewnętrzne, z jakimi borykała 
się Wasza organizacja, zastanawiam 
się, czy to, co niegdyś motywowało Cię 
do podjęcia aktywizmu, istnieje dalej? 

Czy ONR nadal przekonuje młodych 
do siebie?

Nie wiem, czy jako trzydziestolatek mogę 
się zaliczyć do młodych, a szczerze mó-
wiąc, to wszystko, co mnie przyciągnęło 
do ONR-u, istnieje u nas w dalszym ciągu. 
Mogę powiedzieć, że przez niektóre oso-
by, mające pewien wpływ na ONR rzeczy 
te były marginalizowane, mogę nawet 
powiedzieć, że była próba wycięcia ich z 
naszej organizacji. Muszę jednak podkre-
ślić, że te wszystkie przyciągające rzeczy, 
takie jak koleżeństwo, braterstwo, poczu-
cie wspólnoty, konfrontacyjne podejście 
do otaczającego nas świata i cała masa 
innych rzeczy jest u nas cały czas widocz-
na. Zupełnie inną kwestią jest to, czego 
dzisiejsi młodzi oczekują, bo moje poko-
lenie wychowujące się w siermiężnych la-
tach 90. znacznie różni się od dzisiejszych 
gimnazjalistów. Obserwując dzisiejszą 
młodzież, chociażby osoby spokrewnione 
ze mną, dostrzegam ogromną różnicę, bo 
o ile kiedyś każdego chłopaka interesowa-
ły jakieś elementy militarystyczne, dbanie 
o tężyznę fizyczną, to teraz są to wyjątki. 
O ile w czasach mojej młodości wykształ-
cenie ideologiczne było praktycznie zero-
we, to każdy czuł obrzydzenie do dewiacji 
seksualnych, do ludzi niehonorowych czy 
do ludzi na wskroś fałszywych, to dziś z 
przykrością stwierdzam, że obecnie ta-
kie postawy są nie tylko tolerowane, ale i 
modne w pewnych kręgach. Szkoła, która 
powinna wychowywać, obecnie nie speł-
nia w ogóle swojej roli wychowawczej. 
Próbuję sobie wyobrazić, jak zareagowali-
by moi nauczyciele, gdyby wówczas ktoś 
obnosił się z tym, że jest pederastą. Nawet 
moi najbardziej nieznośni nauczyciele nie 
byliby w stanie zorganizować w szkole 
„tęczowego piątku”.
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Co dziś niestety się zdarza.

Niestety tak i to pod rządami PiS-u, który 
wyciera sobie przysłowiową mordę kato-
licyzmem, patriotyzmem i tradycyjnymi 
wartościami. A w najlepsze trwa propago-
wanie ideologii nowolewicowych w szko-
łach. Nie chodzi mi tu tylko o tolerancję 
dla zboczeń czy chorób psychicznych, 
ale o ideologię. Przykładowo promowa-
nie ideologii gender, której zadaniem jest 
rozsadzenie resztek normalności czy na-
wet społecznych podstaw funkcjonowania 
społeczeństwa. Ludzie, którzy na nowo 
chcą zdefiniować płeć, ludzie wypacza-
jący pojęcie małżeństwa oraz rodziny są 
elementem skrajnie destrukcyjnym. Nie-
zależnie od tego, czy ktoś nazwie się na-
cjonalistą, czy nie, to każdy nauczyciel, 
pedagog czy rodzic powinien ostro potę-
piać takie zachowania i starać się ratować 
dzieci przed nimi. To, co jest nagminne w 
polskich szkołach, to nie tyle akceptacja, 
ale tolerancja dla tych skrajnie destrukcyj-
nych zachowań. Od zawsze narzekało się 
na młodzież, nie ominęło to też mojego 
pokolenia; sam znałem wielu chuliganów, 
nawet takich, którzy biegali z nożem po 
osiedlu. Mimo wszystko uważam, że na-
wet  z osiedlowego chuligana jest więk-
sze prawdopodobieństwo wychowania 
porządnego człowieka, może nawet na-
cjonalisty niż z miałkich, zniewieściałych 
chłopaczków, nie bardzo wiedzących, kim 
i po co są. Obecna młodzież nie wie o so-
bie podstawowych rzeczy, mają oni obiek-
cje co do swojej tożsamości płciowej; nie 
wiedzą, co jest naturalne, a co nie jest. Tak 
naprawdę z dzisiejszą młodzieżą bardzo 
trudno jest w ogóle dyskutować, bo poza 
tym, że nie wiedzą, kim są, to nie mają 
żadnego punktu odniesienia, nic ich nie 
interesuje. Z drugiej jednak strony nawet 

ludzi tak upadłych należy tolerować, kato-
licyzm od zawsze nauczał o miłosierdziu 
dla nieprzyjaciół, nie widzę jednak moż-
liwości budowy czegokolwiek w sferze 
publicznej w Polsce, bazując na takich lu-
dziach. Przykładowo na poziomie szkoły 
średniej niemożliwe jest budowanie cze-
gokolwiek z osobami kochającymi bar-
dziej flagę tęczową od biało-czerwonej. 
Można by jeszcze długo o tym dyskuto-
wać, zauważę jednak, że na chwilę obecną 
Polska łączy w sobie najgorsze elementy 
Wschodu i Zachodu. Z Zachodu przejmu-
jemy całą tolerancję i obojętność na zbo-
czenia, fascynację konsumpcjonizmem, 
materializmem, hedonizmem, ogólnie an-
glosaskim stylem życia. Ze Wschodu im-
portujemy stosunki społeczno-gospodar-
cze, sytuację pracowników, niski poziom 
życia oraz sztuczne zaniżanie poziomu 
płac. Pod względem poziomu życia Pol-
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ska na pewno nie jest krajem zachodnim.

To trochę przykre, że nasz wywiad się 
rozkręca w momencie, kiedy zbliża się 
ku końcowi. Tradycją naszego pisma 
jest to że, ostatnie słowo należy zawsze 
do gościa. Czy jest coś, co byś chciał 
podkreślić, powiedzieć, dodać? Może 
jest jakieś pytanie, którego nie zadałem, 
a chciałbyś na nie odpowiedzieć? Może 
chcesz jakoś podsumować naszą rozmo-
wę?     

Trudno byłoby mi zadać pytanie samemu 
sobie, choć jest cała masa nieporuszonych 
przez nas tematów. Skupię się jednak na 
podsumowaniu. Pragnę podkreślić czy-
telność naszej linii ideologicznej i zazna-
czyć, że wszyscy akceptujący ideologię 
narodowego radykalizmu są zaproszeni 

do pracy razem z nami. Chcę zaprosić do 
współpracy wszystkie osoby wyznające 
podobne wartości i mające w swoich ser-
cach miłość do ojczyzny. Wszystkich, któ-
rym nie po drodze z naszą ideologią, a ta 
publikacja trafi w ich ręce, zapraszam do 
zgłębienia informacji o naszej idei oraz za-
poznania się z organizowanymi przez nas 
akcjami czy to społecznymi, czy też ulicz-
nymi. Zapraszam również wszystkich do 
zapoznania się z naszą działalnością pu-
blicystyczną oraz naukowo-szkoleniową. 
Reasumując, w ONR-ze każdy o poglą-
dach narodowo-radykalnych, każdy, kto 
uważa się za polskiego nacjonalistę, może 
odnaleźć miejsce dla siebie i pasję na całe 
swoje życie!

Serdecznie dziękuję za poświęcony 
czas!
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Wywiad
z Michałem Wawerem

Nie jestem dogmatycz-
nym zwolennikiem de-
mokracji i widzę wiele 
historycznych sytuacji, 
w których niedemo-
kratyczne rozwiązania 
ustrojowe były dużo 
bardziej zgodne z inte-
resem narodowym.
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Od wielu lat polskie śro-
dowisko narodowe po-
dzielone jest na radyka-
łów odrzucających de-
mokracje, a także walkę 
o przyszłość naszego 
narodu za jej pośred-

nictwem, a narodowych demokratów 
widzących w parlamentaryzmie jedyną 
drogę realizacji narodowych postula-
tów. Można odnieść wrażenie, że pomię-
dzy tymi środowiskami nigdy nie zaist-
niał prawdziwy dialog na ten temat. 
Czy ta oś konfliktu jest Twoim zdaniem 
kluczowa, czy raczej jest na marginesie 
innych ważniejszych podziałów?

W niektórych ideologiach kwestia ustro-
jowa (demokracja vs inne ustroje) jest 
kwestią centralną, nadrzędną względem 
innych tematów rozważań. Najbardziej 
oczywistym przykładem są tu dominujący 
w zachodniej polityce liberalni demokraci, 
którzy zazwyczaj stawiają tę kwestię jasno 
- demokracja jest dobra, brak demokracji 
jest zły, dobre państwo może być tylko 
demokratyczne. Demokracja jest więc dla 
liberałów celem samym w sobie.

Tymczasem idea narodowa nie ma - przy-
najmniej moim zdaniem - dogmatycznego 
podejścia do kwestii ustrojowej. Ustrój ma 
stanowić środek do celu (realizacji interesu 
narodowego) i powinien być temu celowi 
podporządkowany. A to z kolei oznacza, 
że spór między różnymi narodowcami o 
demokrację ma charakter techniczny (spór 
co do środków realizacji celów), a nie ide-
owy (spór co do celów). Poglądy narodow-
ców na demokrację mogą się zmieniać w 
zależności od okoliczności zewnętrznych 
(np. układu sojuszów i interesów poli-
tycznych, presji międzynarodowej) i we-
wnętrznych (np. kondycji moralnej społe-

czeństwa, sprawności instytucji). Można 
też, jak się wydaje, przejść z pozycji an-
tydemokratycznych na prodemokratyczne 
lub w drugą stronę bez porzucania swoich 
pryncypiów ideowych i pozostając tym 
samym narodowcem. Nie uważam też, 
aby spór między narodowymi demokrata-
mi a narodowymi radykałami dał się spro-
wadzić do prostego podziału na zwolenni-
ków i przeciwników demokracji. Wygląda 
więc na to, że nie uważam tej osi konfliktu 
za kluczową dla środowiska narodowego. 
Choć oczywiście daleki jestem od tego, by 
do kwestii ustrojowej podchodzić z lek-
ceważeniem - nieprzypadkowo pierwszy 
rozdział Programu Ruchu Narodowego 
poświęcony jest właśnie ustrojowi.

W wspomnianym przez Ciebie progra-
mie „Suwerenny naród w XXI wieku” 
daje się zauważyć korektę obecnego 
systemu w stronę silniejszej pozycji 
premiera. Czy Ruch Narodowy chciał-
by większej centralizacji i wzmocnienia 
ośrodka władzy?  

Zdecydowanie tak. Jedną z największych 
bolączek naszego państwa jest brak sil-
nego ośrodka władzy i jasnego podziału 
kompetencji. Sprawia to, że nasze elity 
polityczne poświęcają bardzo dużo czasu i 
energii na konflikty kompetencyjne - spo-
ry wewnątrz koalicji rządzącej, spory mię-
dzy rządem a Prezydentem, spory między 
rządem a samorządami... Zamiast zajmo-
wać się rządzeniem, politycy zwycięskiej 
partii zajmują się tymi sporami. Jednocze-
śnie ich odpowiedzialność polityczna za 
rządy się rozmywa, bo zawsze mogą przy-
pisywać winę za swoją nieudolność swo-
im koalicjantom albo wchodzącemu im w 
drogę Prezydentowi.
 
Jako Ruch Narodowy uważamy, że partia 
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rządząca powinna mieć rzeczywiste narzę-
dzia do realizowania swojego programu, a 
jednocześnie powinna brać wyłączną po-
lityczną odpowiedzialność za efekty swo-
ich rządów. W naszej tradycji politycznej 
ten cel można najłatwiej osiągnąć wzmac-
niając ustrojową pozycję premiera i rządu, 
przy jednoczesnym wprowadzeniu takiej 
ordynacji wyborczej, która co do zasady 
zapewniać będzie zwycięskiej partii sa-
modzielne rządy.
 
Nie oznacza to, że chcemy ograniczać rolę 
samorządu terytorialnego. W bardzo wielu 
sprawach to właśnie władze samorządowe 
(zgodnie z zasadą pomocniczości) naj-
lepiej nadają się do wykonywania okre-
ślonych zadań. Ten obszar jednak także 
wymaga gruntownej reformy - usunięcia 
sporów kompetencyjnych i wzmocnienia 
poszczególnych ośrodków władzy samo-
rządowej.

Jak w proponowanym przez Was ustro-
ju mogłaby realizować swoje postulaty 
taka partia jak Ruch Narodowy? Czy 
oprócz zniesienia progu wyborczego 

system wspomagałby idee mniej po-
wszechne w społeczeństwie?

Uważamy, że system wyborczy powinien 
dawać samodzielną większość rządzącej 
partii, a jednocześnie zapewniać repre-
zentację parlamentarną wyrazistym, ide-
owym partiom (także tym mniejszym), jak 
również liderom lokalnym i regionalnym. 
Realizację tych celów zapewnić może or-
dynacja mieszana, w której część posłów 
będzie wybierana w systemie proporcjo-
nalnym (bez progu wyborczego), a część 
w systemie większościowym w jedno-
mandatowych okręgach wyborczych.

W dzisiejszym systemie partia z popar-
ciem ok. 2% jak Ruch Narodowy jest 
zmuszona do kompromisu polityczne-
go. Wielu zarzuca Wam narodowym-
demokratom, że również ideowego. W 
jakim stopniu?

W kwestiach ideowych nie 
idziemy na żadne kompromisy. 
Dokumenty programowe Ru-
chu Narodowego nie są w ża-
den sposób „cenzurowane” ani 
dostosowywane do nacisków 
ze strony innych środowisk po-
litycznych. Jedyne, co bierzemy 
pod uwagę, to dorobek myśli 
narodowej i debata w środowi-
sku samych narodowców. Mogę 
zresztą z dumą powiedzieć, że 
dysponujemy już całkiem spo-
rym dorobkiem programowym - 
napisaliśmy dwa kompleksowe 
programy polityczne (główny 

program z 2016 roku i program samorzą-
dowy z 2018 roku) oraz dokument „PolExit 
- Bezpieczne Wyjście Awaryjne” poświę-
cony ocenie Unii Europejskiej i naszej wi-
zji opuszczenia Unii przez Polskę (2019). 
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Wszystkie te dokumenty można znaleźć 
na stronie internetowej Ruchu Narodo-
wego. Praca programowa cały czas trwa 
i traktujemy ją jako jeden z priorytetów w 
działalności RN. Dokumenty programowe 
piszemy nie tylko dla wyborców, ale też 
dla siebie, na potrzeby wewnętrzne - dla 
rozwoju i formacji kolejnych działaczy 
Ruchu Narodowego. Jedną z plag polskiej 
sceny politycznej jest rozmywanie się ide-
owe organizacji pod wpływem kolejnych 
sukcesów lub porażek politycznych: dry-
fowanie w stronę bezideowego centrum 
lub przeciwnie - nieuza-
sadniona radykalizacja. 
Intensywnie pracujemy, 
by zachować ideowy krę-
gosłup i wierność myśli 
narodowej niezależnie od 
bieżących wydarzeń poli-
tycznych.
 
Zupełnie czym innym 
jest kwestia bieżącej tak-
tyki politycznej. Naszym 
obowiązkiem jako partii 
politycznej jest szukanie 
sposobów, by uzyskać 
jak największy wpływ na 
rzeczywistość społecz-
ną i zrealizować jak naj-
większą część swojego 
programu. Temu celowi 
często służy zawieranie 
koalicji z innymi środo-
wiskami politycznymi, z 
którymi jesteśmy w stanie 
znaleźć wspólne cele i po-
łączonymi siłami lepiej je 
realizować. Ma to jednak 
zawsze charakter wyłącz-
nie taktyczny - nigdy nie 
wejdziemy we współpra-
cę z ugrupowaniem, któ-

re żądałoby od nas wyparcia się naszych 
wartości i naszego programu.
 
Obecna sytuacja polityczna i programowa 
jest tutaj w pewnym sensie modelowa. Od 
kilku miesięcy działamy pod wspólnym 
szyldem Konfederacji ze środowiskami 
partii KORWiN i Korona. Nie będę ukry-
wał, że różnice programowe wywołują 
nieraz burzliwe dyskusje wewnętrzne, 
ale hasła Konfederacji dobieramy zawsze 
spośród tych postulatów, które nas łączą 
i nie wymagają, by któreś środowisko 
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rezygnowało ze swojej integralności. W 
pozostałych, różniących nas kwestiach 
każde ugrupowanie prowadzi w dalszym 
ciągu własną strategię, pod własnym szyl-
dem. Przykładowo wolnościowcy nadal 
nawołują do likwidacji 500+, a my wręcz 
przeciwnie - do zachowania i rozwinięcia 
polityki demograficznej. Widać tutaj dużą 
dojrzałość polityczną obu środowisk i 
zdolność do rozdzielenia sfery programo-
wej od sfery bieżącej taktyki politycznej 
- choć oczywiście nie bez wyjątków.

Przejdźmy do nacjonalizmu parlamen-
tarnego w praktyce. Jak kilku posłów 
może przybliżyć nas do Wielkiej Pol-
ski?

Cóż, przede wszystkim kilku posłów to 
po prostu zaczątek budowania dużej re-
prezentacji parlamentarnej narodowców. 
Liczymy, że w tych wyborach uda się 
powiększyć jednoosobową reprezentację 
Ruchu Narodowego do składu co najmniej 
kilkuosobowego, i że będzie to punkt wyj-
ścia do zbudowania reprezentacji kilku-
dziesięciooosobowej w kolejnej kadencji.
 
Doświadczenia ostatnich czterech lat po-
kazały, że obecność w Sejmie - nawet jed-
noosobowa - jest sprawą bardzo istotną 
w rozwoju organizacji. Porównując się z 
innymi ugrupowaniami, dochodzimy do 
wniosku, że nawet jeden poseł znaczy 
więcej niż zdobycie np. subwencji budże-
towej. 
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Działalność poselska Roberta Winnickie-
go przyczyniła się do zwiększenia roz-
poznawalności RN i środowiska narodo-
wego wśród osób zainteresowanych poli-
tyką, zwiększyła też naszą ekspozycję w 
mediach (nawet pomimo nadal trwającej 
blokady medialnej ze strony TVN i TVP), 
a przede wszystkim zdynamizowała roz-
wój personalny i finansowy naszej partii. 
Aktywny poseł to możliwość zadawania 
rządowi pytań, na które ten rząd ma obo-
wiązek odpowiedzieć, a także możliwość 
nawiązywania bezpośrednich kontaktów z 
liderami politycznymi różnych opcji poli-
tycznych w kraju i za granicą.
 
Sytuacja wewnętrzna i polityczna Ruchu 
Narodowego byłaby obecnie znacznie 
trudniejsza, gdybyśmy cztery lata nie wy-

walczyli mandatu poselskiego dla naszego 
prezesa. Przy reprezentacji kilku lub kil-
kunastu aktywnych i lojalnych posłów te 
korzyści będą rosły proporcjonalnie. A ce-
lem tego długiego marszu jest oczywiście 
uzyskanie pewnego dnia przez Ruch Na-
rodowy rządzącej większości i praktyczna 
realizacja narodowego programu.

Robertowi Winnickiemu udało zacho-
wać się kręgosłup ideowy, będąc samot-
nym posłem. Skąd jednak gwarancja, 
że Ruch Narodowy nie podzieli losu Ligi 
Polskich Rodzin? 
 
Ruch Narodowy jest obecnie dojrza-
łą i stabilną organizacją, tworzoną przez 
sprawdzonych, ideowych ludzi. Pomyśl-
nie przetrwaliśmy szereg mniejszych i 
większych kryzysów, które oczyściły na-
szą partię z karierowiczów i osób konflik-
towych. Naszych kandydatów dobieramy 
spośród ideowców sprawdzonych w dzia-
łalności organizacyjnej i politycznej, któ-
rzy już nieraz pokazali, że osobiste profity 
nie są dla nich najistotniejsze. Mamy sil-
ne, aktywne przywództwo, a jednocześnie 
stały, intensywny kontakt ze strukturami 
terenowymi.
 
Tym się różnimy od wielu innych organi-
zacji politycznych, w tym niestety daw-
nego LPRu. Liga Polskich Rodzin miała 
charakter pospolitego ruszenia, które było 
niszczone nie tylko przez zewnętrzne siły, 
ale też przez swoje własne przywództwo, 
zajęte wewnętrznymi intrygami i nasta-
wione na realizację osobistych interesów. 
Główni liderzy Ruchu Narodowego z wła-
snego doświadczenia znają mechanizmy, 
które doprowadziły do upadku Ligi Pol-
skich Rodzin, i wyciągnęli odpowiednie 
wnioski przy tworzeniu RN.
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Oczywiście nigdy nikogo nie można być 
całkowicie pewnym i trzeba zachować 
zdrowy krytycyzm w stosunku do innych 
ludzi, a nawet do samych siebie. Nie tak 
dawno przeżywaliśmy przecież żywe 
emocje związane ze zdradą Adama An-
druszkiewicza, w którym większość dzia-
łaczy Młodzieży Wszechpolskiej i Ruchu 
Narodowego pokładało pełne zaufanie. 
Mamy więc świadomość, że nasi posło-
wie będą wystawieni na wielkie pokusy 
ze strony obozu rządzącego. Jestem jed-
nak przekonany, że rozczarować nas mogą 
co najwyżej pojedyncze osoby, a nie cały 
Ruch Narodowy jako organizacja. Zde-
cydowana większość liderów, posłów i 
działaczy pozostanie lojalna i oddana idei 
narodowej.

Jeżeli widzisz same pozytywy walki par-
lamentarnej, proszę Cie o konstruktyw-
ną krytykę walki rewolucyjnej- dążącej 
do przewrotu w państwie za pomocą in-
nych narzędzi niż wybory.

Nie jestem dogmatycznym zwolennikiem 
demokracji i widzę wiele historycznych 
sytuacji, w których niedemokratyczne 
rozwiązania ustrojowe były dużo bardziej 
zgodne z interesem narodowym. Jednak 
współczesna sytuacja polityczna w Polsce 
nie daje żadnych podstaw do sięgania po 
niedemokratyczne narzędzia zdobywania 
władzy. Sądzę, że działalność „podziem-
na” czy rewolucyjna mogłaby być moral-
nie zaakceptowana jedynie w wypadku, 
gdybyśmy zostali jako narodowcy pozba-
wieni prawa do prowadzenia jawnej dzia-
łalności politycznej, społecznej i medial-
nej. Tymczasem we współczesnej Polsce 
partie polityczne, stowarzyszenia, a nawet 
własne media narodowców działają jaw-
nie i legalnie. Nawet jeżeli spotykamy się 
z blokadą medialną w telewizji, a wielu 

narodowców zostaje indywidualnie do-
tkniętych różnego rodzaju represjami (np. 
zwolnieniami z pracy ze względu na po-
glądy), to nie są to problemy, których nie 
dałoby pokonać dzięki większemu wysił-
kowi i poświęceniu całego środowiska na-
rodowego.

Nieprawdziwe jest też moim zdaniem 
twierdzenie, że zdobycie władzy metodą 
rewolucyjną miałoby być w Polsce bar-
dziej osiągalne niż zdobycie jej metoda-
mi demokratycznymi. Wszelka władza, 
również dyktatorska, musi posiadać fun-
dament w poparciu przynajmniej znaczą-
cej części narodu (o ile nie jest oczywiście 
oparta o siłę obcych wojsk, jak w PRL). 
Dopóki nie zbudujemy w społeczeństwie 
polskim poparcia dla idei narodowej na 
poziomie przynajmniej 30-50%, to nie 
ma szans na zbudowanie stabilnej wła-
dzy dyktatorskiej. Natomiast jeżeli takie 
poparcie zdobędziemy, to zamach stanu 
i tak nie miałby żadnego sensu, bo partia 
narodowców po prostu wygra wybory, bez 
nieuzasadnionego stosowania przemocy i 
narażania Polski na międzynarodową izo-
lację. 

Z kolei zdobycie poparcia w odpowied-
nio dużej części społeczeństwa wymaga 
wielkiego wysiłku organizacyjnego i dłu-
goletniej pracy na polu politycznym, spo-
łecznym, charytatywnym, edukacyjnym, 
medialnym i wielu innych. To na tym po-
winniśmy się skupić, a nie na rojeniach o 
rewolucji. Pracę tę jako środowisko naro-
dowe już od lat wykonujemy, choć oczy-
wiście cały czas jesteśmy dopiero na po-
czątku długiej drogi. Gdyby jakaś margi-
nalna organizacja narodowa sięgnęła teraz 
po broń, to w oczach polskiego narodu - 
bardzo negatywnie nastawionego do prze-
mocy na tle politycznym - całe środowi-
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sko narodowe mogłoby zostać całkowicie 
skompromitowane.

Panująca w niektórych kręgach narodow-
ców intelektualna moda na rewolucjonizm 
to w moim odczuciu czysty eskapizm, 
ucieczka od rzeczywistości w świat fanta-
zji. Wynika on być może z frustracji spo-
wodowanej tym, że pomimo wieloletniej 
pracy organizacji narodowych nasza roz-
poznawalność i poparcie są nadal bardzo 
niewielkie. Ta emocja jest poniekąd zro-
zumiała, ale nawoływanie do stosowania 
metod niedemokratycznych może przy-
nieść środowisku narodowemu i całej Pol-
sce wyłącznie szkody.

Na koniec: czy widzisz miejsce dla trze-
ciopozycyjnego nacjonalizmu a par-
lamencie i w Waszych potencjalnych 
działaniach w najbliższej kadencji?

Oczywiście. Ruch Narodowy jest w moim 
przekonaniu właśnie formacją trzeciej 
drogi, odwołującą się szeroko do kato-
lickiej nauki społecznej. Uważam myśl 
trzeciopozycyjnego nacjonalizmu za jed-
ną z najważniejszych inspiracji w pracy 
programowej RN i widzę wielką potrze-
bę szerszego wprowadzenia tej myśli do 
polskiej debaty publicznej oraz praktyki 
politycznej. Gorąco zachęcam wszystkich 
narodowców tego nurtu do zapisywania 
się do Ruchu Narodowego!
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Wywiad
z Vincent Vauclin

Dissidence Française
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Pomimo trudności, pomimo 
gróźb, mimo zastraszania, ni-
gdy nie zapominaj, że jesteśmy 
pokoleniem Rekonkwisty. To 
jest nasze historyczne powoła-
nie, a zwycięstwo jest w naszym 
zasięgu. Raczej awangarda 
niż walka o ostatnie miejsce!
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Dziękujemy za udzielenie 
nam wywiadu. Przedstaw 
się naszym  Rodakom. Jak 
zaczęła się twoja przygo-
da znacjonalizmem? W 
jakich warunkach naro-
dziło się Twoje zaangażo-

wanie polityczne?

Przede wszystkim chciałbym powitać Wa-
szą inicjatywę i podziękować za udziele-
nie mi głosu. Jak wielu młodych ludzi z 
mojego pokolenia, była to długa intelek-
tualna podróż, która doprowadziła mnie 
do lepszego zrozumienia współczesnych 
problemów i do pełnego zaangażowania 
się w walkę nacjonalistyczną. Urodziłem 
się w 1989 roku, w roku upadku muru 
berlińskiego i triumfu świata liberalnego, 
który ogłosił „koniec historii”. Pochodząc 
z lewicy, szybko zrozumiałem oszustwo 
kulturowego marksizmu, hipokryzję par-
tii Systemu i konieczność organizowania 
naszego pokolenia poza strukturami prze-
szłości. W ciągu kilku lat widziałem, jak 
mój kraj pogrąża się w upadku, przytło-
czony bezprecedensową inwazją migra-
cyjną i poddający się dyktaturze między-
narodowego kapitału i lobby ze strony 
wspólnot. Z kilkoma towarzyszami zało-
żyliśmy wtedy, prawie 10 lat temu, orga-
nizację która szybko się rozwinęła: Dissi-
dence Française.

Zanim przejdziemy do głównego tema-
tu naszej rozmowy, chciałbym zapytać: 
skąd pochodzi nazwa twojej organi-
zacji? Z różnych powodów może być 
interesująca dla polskiego czytelnika; 
dlatego pytamy: jak rozumiesz termin 
„Dissidence”?

Termin „Dissidence” narzucił się cał-
kiem naturalnie: podobnie jak dysydenci 

z byłego ZSRR, świat zachodni jest pod 
jarzmem systemu totalitarnego, w którym 
jesteśmy tylko zasobami ludzkimi, któ-
rych wyłączną funkcją jest produkować i 
konsumować. Ten świat nie jest nasz, od-
mawiamy wejścia do jego chat i poddania 
się jego imperatywom. Zakładamy zatem 
wyraźne zerwanie ze współczesnym to-
talitaryzmem i polityczną poprawnością. 
Odrzucamy jako całość liberalny i kosmo-
polityczny globalizm. Krótko mówiąc, 
jesteśmy dysydentami, ponieważ ogła-
szamy secesję od ustalonego porządku i 
ponieważ walczymy o nadejście nowego 
państwa, które da naszemu krajowi kon-
trolę nad jego przeznaczeniem.

Jaka jest polityczna i metapolityczna 
wizja Dissidence Française? Czym róż-
ni się od innych organizacji działają-
cych we francuskim środowisku nacjo-
nalistycznym?

Politycznie, Dissidence Française jest je-
dyną francuską partią polityczną, która nie 
boi się uznać istnienia Wielkiego Zastęp-
stwa i proponuje zorganizowanie polityki 
imigracyjnej, to znaczy powrotu imigran-
tów do krajów, z których pochodzenia. Z 
ekonomicznego punktu widzenia Dissi-
dence Française proponuje trzecią drogę 
między kapitalizmem a socjalizmem, a 
my staramy się wyzwolić naszą gospodar-
kę z finansów, wolnego handlu i ściągania 
podatków. Stawiamy interesy narodowe 
przed interesami szczególnymi, odrzu-
camy wolnościowe urojenia i walczymy 
na przykład o uchylenie prawa ustana-
wiającego „małżeństwo homoseksualne”. 
Chcemy oddać naszemu krajowi jego su-
werenność, niezależność i potęgę, chcemy 
uwolnić państwo francuskie od zagranicz-
nych powierników (UE, NATO, itd.), ale 
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także od wpływów lobby ze niektórych 
środowisk lub aktywnych mniejszości. 
Chcemy opracować nową ekologię, zako-
rzenioną i szanującą tożsamość lokalną. 
Tak więc Dissidence Française przyjmu-
je program rewolucyjno-konserwatywny, 
opracowuje nowe propozycje i regularnie 
organizuje konkretne działania uliczne i 
społeczne, zupełnie odmienne od działań 
innych partii politycznych.

Wielu nacjonalistów w Polsce obawia 
się instytucji partii politycznych, do-
myślnie wiążąc ją z korupcją i kompro-
misem. Powiedz nam, skąd wziął się u 
Was pomysł zostania partią polityczną? 
Oprócz możliwości przystąpienia do 
wyborów, co nacjonaliści mogą osiągnąć 
jako partia polityczna, czego nie mogą 
jako ruch lub inna forma organizacji?

Około rok temu nasz ruch stał się partią 
polityczną.  We Francji również naturalnie 
nie ufamy partiom politycznym, które są 
wszystkie  skorumpowane i tylko kłamią i 
zdradzają. Ale po prawie 10 latach aktywi-
zmu i metapolityki, Dissidence Française 
dotarła punktu krytycznego: nie byliśmy 
wstanie pójść dalej; konieczna była zmia-
na skali i podjęcie się skoku, jeśli chcie-
liśmy się dalej rozwijać. Postanowiliśmy 
więc przekształcić naszą organizację w 
partię polityczną, aby jeszcze bardziej ob-
ciążyć debatę publiczną, zmusić pozostałe 
partie polityczne do zajęcia pozycji na na-
szym gruncie ideologicznym i zdemasko-
wać oszustów z prawicy i lewicy. Trzeba 
też wiedzieć, że we Francji nacjonaliści do 
tej pory byli zadowoleni z Rassemblement 
National (Zrzeszenie Narodowe) Marine-
’a Le Pena: ale partia zrezygnowała, partia 
zdradziła swoje podstawowe idee, partia 
ta już nas nie reprezentuje. Postanowili-
śmy więc reprezentować samych siebie, 

nie pozostawiając polityki oszustom i sko-
rumpowanym. Nie chcieliśmy być widza-
mi. Nadszedł czas, abyśmy poszli dalej i 
stali się czynnymi elementami w historii.

Dissidence Française przystąpił w ostat-
nich wyborach do Parlamentu Europej-
skiego. Powiedz nam co skłoniło cię do 
podjęcia tej decyzji? Jakie były twoje 
przygotowania do kampanii wyborczej; 
jakie było doświadczenie i jakie były 
wyniki?

Rzeczywiście, po raz pierwszy wzięliśmy 
udział w wyborach europejskich w maju 
2019 r. Dla nas była to konieczność: pierw-
szą rolą partii politycznej jest udział w wy-
borach. Dlatego ciężko pracowaliśmy, aby 
przedstawić naszą listę w wyborach euro-
pejskich: była to Liste de la Reconquête 
(Lista Rekonkwisty). Dzięki tej kandy-
daturze mogliśmy skorzystać z dostępu 
do mediów i rozpowszechnić nasze idee. 
Po raz pierwszy miliony Francuzów sły-
szało o Wielkiemu Zastąpieniu i migracji. 
Niestety nie mieliśmy dość pieniędzy, aby 
uzyskać bardzo wysoki wynik. We Fran-
cji drukowanie kart do głosowania jest na 
koszt kandydatów, a nie państwa. Nie mie-
liśmy jednak miliona euro potrzebnych do 
wydrukowania wszystkich kart do gło-
sowania i musieliśmy poprosić naszych 
zwolenników, aby sami wydrukowali je w 
domu. Niemniej jednak zebraliśmy prawie 
5000 głosów i zajęliśmy 28 miejsce z 34 
list. Jak na pierwsze kandydowanie, któ-
rego budżet wynosi mniej niż 3000 euro, 
jest to już wielki sukces.

Twoim zdaniem, jako nacjonaliści, co 
należy zrobić, aby znaleźć swoje miej-
sce na arenie politycznej, a jednocześnie 
nie utracić charakteru ani ideałów? Czy 
to w ogóle możliwe? Co możesz powie-
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dzieć, wykorzystując swoje doświadcze-
nie, innym nacjonalistom, którzy zaczy-
nają myśleć o polityce?

To jest rzeczywiście ważne pytanie. My-
ślę, że demokracja i parlamentaryzm natu-
ralnie sprzyjają korupcji, duchowi burżu-
azyjnemu i kompromisowi. Sądzę jednak, 
że uda nam się  siebie  zachować na dwa 
sposoby: po pierwsze, dzięki doktrynie 
i solidnym zasadom, wykutym w ogniu 
walki i bezkompromisowości; po drugie, 
dzięki osobistej etyce kierowników i ak-
tywistów rygorystycznie wybranych ze 

względu na ich zalety i wyszkolenie, któ-
rzy walczą o swój kraj, a nie o pozycje do 
wyborów. Dlatego Dissidence Française 
przywiązuje szczególną wagę do szkole-
nia swoich aktywistów, szczególnie pod-
czas naszego corocznego letniego obozu 
„ReWild, Rebel’s Training Center”.

Jakie miejsce powinni zajmować profe-
sjonaliści i ludzie wykształceni w par-
tiach i ruchach nacjonalistycznych? Jak 
je gromadzić i jakie mają one znaczenie 
dla zaangażowania politycznego? W 
jaki sposób ich pozyskiwać i jakie mają 
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oni znaczenie dla angażowania się w 
działalność polityczną?

Jak to już wcześniej powiedziałem, szko-
lenie aktywistów ma ogromne znaczenie. 
Rolą intelektualistów to rozwijanie tego 
szkolenia i przekazywanie pomysłów i 
metod. Należy jednak pamiętać, że tre-
ning to za mało: w praktyce trening zosta-
je poddany próbie. Tak więc ruch, który 
daje swoim aktywistom solidne szkolenie, 
ale nie daje perspektyw na działanie, nie 
byłby tak naprawdę ruchem politycznym, 
ale zwykłym think tankiem, takim jak 

setki. I odwrotnie, ruch zadowalający się 
działaniem bez treningu jest przeznaczo-
ny do śmietnika, rozproszenia lub znik-
nięcia. Dodam, że kiedy mówimy o for-
macjach intelektualnych i politycznych, 
ważne jest, aby nie ograniczać się jedynie 
do nacjonalistycznych autorów ubiegłego 
wieku. Świat się zmienił i ważne jest, aby 
wzbogacić formację bojowników nowymi 
ideami, aktualnymi koncepcjami, aby nie 
pozostawiać monopolu naszym przeciw-
nikom na różnych płaszczyznach (takich 
jak na przykład ekologia).
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Co sądzisz o idei tzw. marszu przez in-
stytucje? Czy możliwe w obecnych re-
aliach jest to by nacjonaliści w obecnych 
realiach poprzez działalność polityczną 
byli w stanie opanować instytucje pań-
stwa niejako od środka? Wierzysz w 
ogóle w powodzenie takiego pomysłu?

Jak napisał Charles Maurras: „Wszelka 
rozpacz w polityce jest absolutną głupo-
tą”. Oznacza to, że wszystko jest zawsze 
możliwe, dzięki inteligencji i woli. Jestem 
przekonany, że nacjonaliści będą odgry-
wać decydującą rolę w nadchodzących 
latach. Ale nawet gdyby tak nie było, mu-
simy robić to, co musimy, nie martwiąc 
się o porażkę lub zwycięstwo. Mówiąc 
dokładniej, prawdą jest, że System może 
wydawać się potężny, wszechmocny i nie-
zwyciężony jednak okoliczności mogą się 
bardzo szybko zmienić. Tak było w 1989 
r. podczas upadku muru berlińskiego, co 
było nieoczekiwanym wydarzeniem, któ-
rego niewielu obserwatorów mogło prze-
widzieć. Niedawno we Francji ruch Żół-
tych Kamizelek osłabił moc i przez kilka 
tygodni wszystko mogło się przewrócić. 
Naszą rola to być awangardą: ludźmi 
zawsze gotowymi na wszelką ewentual-
ność!

W lipcu napisałeś, że „zjednoczenie 
prawicy” jest pułapką, która zapewni 
miliony głosów „republikańskiej prawi-
cy”, syjonistom i tym, którzy przyjmują 
politykę sekularyzmu pod pretekstem 
obrony wartości zachodnich. Z drugiej 
strony wielu twierdzi, że czas gra na 
naszą niekorzyść, musimy bezwzględ-
nie wykorzystać kierunek zjednoczenia 
wyborczego, o którym mówi się, że jest 
„słuszny”. Twoim zdaniem, jakie kry-
teria są potrzebne, aby rozważyć dołą-

czenie do innych organizacji i ruchów 
w kraju?

W zasadzie nie mam nic przeciwko zebra-
niu wszystkich sił oporu wobec Systemu. 
Musimy jednak najpierw uzgodnić zestaw 
wspólnych zasad, a nie tylko dodawać 
punkty wyborcze lub pomnażać formu-
ły demagogiczne. Jeśli potępiam pułapkę 
„unii prawic”, dzieje się tak, ponieważ 
oczywiście chodzi o ostatnią próbę ura-
towania prawicowego liberała i aferzesty, 
tego samego, który jest odpowiedzialny za 
katastrofę, w której Francja się dziś znaj-
duje. Biorąc pod uwagę zadania i wyzwa-
nia, przed którymi stoimy, wydaje przed 
którymi stoimy,wydaje mi się ważne, aby 
jasno zdefiniować pojęcie „prawicy”, a 
ściślej tego, co nazywamy „prawicą al-
ternatywną” lub „prawicą rekonkwisty”. 
Oto, moim zdaniem, cztery kierunki tej 
nowej prawicy: 

1 - Kwestia tożsamości jest nieuniknio-
na. W obliczu problemów Wielkiego Za-
stępstwa i buntu komunitarnego wyzwanie 
nie jest tylko migracyjne: jest ono demo-
graficzne. Organizacja polityki imigracji, 
to znaczy odwrócenie przepływów migra-
cyjnych oraz powrót imigrantów do kraju 
pochodzenia, jest nadrzędną konieczno-
ścią, która prędzej czy później będzie ko-
nieczna ze względu na okoliczności.

2 - Przeciwstawianie się tożsamości i su-
werenności jest hemiplegią. Naród może 
postrzegać siebie jedynie jako wspólnotę 
przeznaczenia, świadomą swoich ciele-
snych i historycznych korzeni, języko-
wych i kulturowych korzeni, dążącą do 
niezależności i władzy. Zatem afirmacja 
tożsamości i słuszności do dochodzenia 
suwerenności są sobie zależne. W przy-
padku lekceważenia tożsamości zagrożo-
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na jest suwerenność. Tam, gdzie odmawia 
się suwerenności, tożsamość jest także za-
grożona.

3 - „Republika” nie jest rozwiązaniem, 
ale częścią problemu. Systematyczne 
stosowanie „wartości republikańskich” w 

rzeczywistości kryje ideologiczny projekt, 
który jest niczym innym jak tylko próbą 
wymazania Francji i zastąpieniem jej po-
stnarodowym i komunistycznym bytem, 
spętanym rękami i nogami drapieżnictwa 
wszystkich sił w służbie interesów zagra-
nicznych i handlowych. 
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4. Obalenie moralne zawsze poprzedza 
hegemonię kapitału. Każda „postępowa” 
ofensywa, każdy cios w świeckie instytu-
cje i tradycyjny porządek społeczeństwa 
jest nowym materialistycznym przeło-
mem i rozszerzeniem świata handlowego. 
Sprzeciw liberalizmowi musi zatem dzia-
łać z jednej strony w obronie tradycyjnych 
wartości naszej cywilizacji i jej tysiąclet-
niego dziedzictwa, a z drugiej strony w 

imię odmowy integralnej reifikacji sto-
sunków społecznych i podporządkowaniu 
jednostek utylitaryzmowi i standaryzacji 
społeczeństwa liberalnego.

W ostatnich miesiącach sytuacja po-
lityczna we Francji stała się bardzo 

skomplikowana. Ruch „Żółtych Kami-
zelek” zrewolucjonizował zagadnienie 
protestu obywatelskiego i nieposłuszeń-
stwa względem władzy. Co mógłbyś 
nam o nim powiedzieć? Jak go oceniasz 
i czy nacjonalistom we Francji udało się 
znaleźć w nim miejsce dla siebie?

Mobilizacja Żółtych Kamizelek była ty-
powo rewolucyjną sekwencją politycz-

ną, która mogła naprawdę zakończyć się 
upadkiem rządu. Mobilizacja ta była wy-
nikiem kryzysu reprezentacji politycznej, 
zerwania między „prawdziwym krajem” a 
„legalnym krajem” oraz ogólnego rozdraż-
nienia przeciwko haraczom podatkowych 
i niepewności. Z dala od związków i partii 
systemu, setki tysięcy Francuzów podjęło 
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inicjatywę blokowania dróg, miast, opłat 
drogowych, krótko mówiąc, aby spara-
liżować kraj. Na ten spontaniczny i po-
pularny ruch rząd Macron odpowiedział 
wyjątkowo brutalnymi represjami, tysią-
cami aresztowań i okaleczeń. Od samego 
początku francuscy nacjonaliści uczestni-
czyli w tej mobilizacji, a ja byłem zaan-
gażowany w tę działalność od pierwszego 
dnia wydarzenia. Niestety ruch został czę-
ściowo odzyskany przez skrajną lewicę, a 
rządowi udało się w końcu powstrzymać 
mobilizację. Ale wierzę, że gniew jest za-
wsze obecny i czeka tylko na iskrę, któ-
ra ponownie się zapali. Naszą rolą będzie 
zaoferowanie politycznego rozwiązania 
tego głębokiego kryzysu społecznego i za-
proponowanie integralnej alternatywy dla 
tego społeczeństwa, na które Francuzi już 
nie chcą.

Tradycją naszej gazety jest to, że ostat-
nie słowa w każdym wywiadzie należą 
do naszego rozmówcy:
Pomimo trudności, pomimo gróźb, mimo 
zastraszania, nigdy nie zapominaj, że je-
steśmy pokoleniem rekonkwisty. To jest 
nasze historyczne powołanie, a zwycię-
stwo jest w naszym zasięgu. Raczej awan-
garda niż walka o ostatnie miejsce!  

Pytania i tłumaczenie: 
Michał Szymański
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Wywiad
z Irene Dimopoulou

Złoty Świt
86     
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Nigdy nie rozpaczaj. Świat się 
zaczyna od nowa z każdym no-
wym świtem. Czemu nie ty? Zrób 
coś, co Cię zbliży do celu, pra-
cuj nad tym każdego dnia. Po-
tem idź i rób jeszcze więcej. Ra-
duj się wygraną. Dziękuj tym 
którzy ci pomogli ją osiągnąć.
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Szanowna Pani! W tym miej-
scu chciałbym jeszcze raz 
podziękować za możliwość 
przeprowadzenia tego wy-
wiadu. Jestem pewien, że 
jego treść będzie interesują-
ca dla polskiej publiczności. 

Proszę na wstępie powiedzieć parę słów 
naszym czytelnikom o sobie. Jak, kiedy 
i w jakich warunkach rozpoczęła się 
Pani przygoda z nacjonalizmem?

Z przyjemnością zwracam się do Waszych 
czytelników. Polacy odważnie sprzeciwia-
li się komunizmowi w przeszłości, a teraz 
walczą ramię w ramię przeciwko N.W.O.

Aby opisać siebie, powiedziałabym, że 
jestem przede wszystkim Greczynką. 
Uderzające jest myśleć o tym słowie i 
wszystkich implikacjach jakie ono po-
siada, jeśli ktoś zdecyduje się pozostać 
mu wiernym. Jestem zawsze zachwycona 
wszystkimi osiągnięciami naszych przod-
ków tak na polu materialym, jak i duch-
owym i zastanawiam się, co mogę na co 
dzień robić, aby oni byli dumni z tych, 
którzy nadeszli  po nich.

Studiowałam literaturę klasyczną i 
archeologię na Uniwersytecie w Londynie, 
psychologię w Atenach i obecnie kończę 
studia podyplomowe nt. historii Euro-
py Południowo-Wschodniej i Bliskiego 
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Wschodu. 

Jestem matką trojga dzieci, które uważam 
za prawdzwie błogosławieństwo od 
Boga. Jestem żoną Christosa Pappasa, 
współzałożyciela i deputowanego (2012-
2019) Ludowego Związku „Złoty Świt”. 

Pracowałam w telewizji i jako redaktor 
tygodnika „Empros” (Naprzód) w latach 
2013-2019. Byłam także sekretarką lidera 
Złotego Świtu, Nikolaosa Michaloliakosa 
od 2012 do 2019. 

Obecnie jestem asystentką parlamentarną 
naszego posła do Parlamentu Europe-
jskiego, doktora Constantinou. Z nac-

jonalizmem zapoznałam się 
w wieku 14 lat. Pochodzę z 
chrześcijańskiej rodziny, gdzie 
przestrzegano święta narodowe i 
religijne, o których wspominam, 
aby podkreślić wagę robienia 
z własnego domu sanktuarium 
naszych pomysłów, niezależnie 
od tego, co się poza nim dzieje.

Dużo czytałam, w szczególności 
m.in. ówczesny magazyn 
Złotego Świtu. Było to pismo 
publikowane raz na miesiąc lub 
co trzy miesiące, ale zawsze 
było ciekawe, nawet jeśli nie 
zgadzałam się ze wszystkim, co 
było w nim napisane. Mówię 
to Wam, aby pokazać, jak 
rozpoczynając czytanie czaso-
pisma, nigdy się nie wie dokąd 
Was to zaprowadzi!

W wieku 16 lat dołączyłam do 
sekcji młodzieżowej pewnej 
partii prawicowej, która poparła 
wyzwolenie żołnierzy, którzy 

brali udział w zamachu stanu w 1967 r. 
Wydawało mi się absurdem, trzyman-
ie w więzieniu ludzi starych i chorych, 
udawając, że ma się nad nimi wyższość 
moralną.

Studiując w Angli, też dużo czytałam; 
filozofię, politykę i poezję. Przyjaciel 
Francuz przedstawił mi Zjednoczenie 
Narodowe (Front Narodowe), wtedy pod 
przewodnictwem Jean-Marie Le Pena i 
oboje zostaliśmy członkami „Cercle des 
Français Résident a l’ Étranger”.

Po moim powrocie z Anglii w 1993 roku 
zacząłam pisać dla gazety „Golden Dawn”. 
Przez lata pisałam rubrykę, która łączyła 
ideologię z aktualnymi sprawami, a jej 
treść jest popularna nawet do dziś, choć 
przestałam w ją pisać w 2012 roku. Kiedy 
ludzie przychodzą do mnie i pokazują 
mi artykuły, które zatrzymali, sprawia 
mi pewną przyjemność, że zrobiłam coś 
znaczącego dla moich Greków, a także 
czuję jak bije dzwon wzywający mnie do 
odpowiedzialności wobec umysłów i dusz 
ludzkich.

Obecnie jest pani związana ze Złotym 
Świtem. To organizacja, która sztur-óra sztur-
mem zdobyła nie tylko wejście na scenę 
polityczną w Grecji, lecz także serca 
wielu europejskich nacjonalistów: dość 
szybko stając się dla nich źródłem in-
spiracji i otuchy. To z pewnością nie 
będzie jedyne pytanie na temat tej orga-
nizacji i Grecji w naszym wywiadzie; to 
myślę, że warto będzie tu zapytać o to, 
co według Pani zadecydowało o sukce-
sie Złotego Świtu? Dzięki jakim czyn-
nikom organizacji tej udało się zyskać 
taki wpływ na sytuację w Grecji? I może 
najważniejsze: czy według Pani ten sce-
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nariusz mógłby się sprawdzić także w 
innym kraju?

Złoty Świt był obecny przy procesie 
wyborczym przez dwie dekady, zanim 
wszedł do parlamentu w maju 2012 r. 
Trwałość jest jedną cechą, o której bym 
powiedziała, że najlepiej opisuje partię i 
jest ona doceniana przez elektorat. W 2012 
r. kryzys gospodarczy podsycił 
gniew ludzi. Wszyscy politycy 
byli głęboko aż po szyję un-
urzeni w skandalach finansow-
ych, lecz nikt inny o tym nie 
mówił, dopóki gospodarka nie 
zaczęła tonąć, a socjaliści wez-
wali Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy, aby przejął kontrolę 
nad krajem. 

Było to szokujące, ponieważ 
ludzie kojarzyli MFW z gospo-
darkami Trzeciego Świata, nie 
gospodarką kraju Unii Europe-
jskiej, która dobrze działała, 
a przynajmniej tak wtedy 
wmawiano Grekom.

Złoty Świt stał po stronie ludzi, 
którzy cierpieli i od złej gos-
podarki, jak i od pierwszej fali 
nielegalnych imigrantów z Azji 
i Afryki, którzy przybyli do 
kraju w wielkich liczbach.

Korupcja, imigracja i gos-
podarka to trzy czynniki, na 
których Złoty Świt stanow-
czo się opierał. Uosabiał także 
tęsknotę za dawnymi postaciami histo-
rycznymi jak postać Króla Leonidasa ze 
Sparty, dzięki ceremonii jaką organizuje 
co roku w Termopilach. Wypowiadał się 
w kwestiach takich jak turecka agresja. 

Upamiętniamy każdego roku zabicie 
trzech greckich wojskowych w Imii w 
1996 roku. Przywracanie ludziom poczu-
cia dumy narodowej było wówczas czymś 
nowym. 

Czy istnieje zatem przepis na sukces opar-
ty na moich doświadczeniach ze Złotym 
Świtem? Powiedziałabym, że tak, zarów-

no w teorii jak i w praktyce.

- Tożsamość

Jako pierwsze na mojej liście jest na-



91     

danie ludziom poczucia tożsamości poza 
tą jedną, jaką karmi ich telewizja i ko-
munistyczna i liberalna propaganda oraz 
nadanie poczucie dumy, że są tym, kim 
są. My Europejczycy, zawsze jesteśmy 
obwiniani za wszelkie zło na ziemi. Choć 
jesteśmy garstką, wynaleźliśmy najlepszą 
technologię, którą każdy chce posiadać i 
która stanowi raj wszelkich dobrych rze- rze-ze-

czy w życiu, od sztuki aż po naukę.

Ważne jest, aby nasi ludzie byli dum-
ni z tego, kim są. Ale uwaga, jest tu i 
zastrzeżenie. Jesteśmy ciągłością naszych 

przodków, lecz oni nie mogą wykonywać 
naszej pracy za nas. Oni zrobili swoje, my 
musimy zrobić teraz to co należy do nas.

- Solidarność

Po drugie, wprowadziłabym czyn-
nik społeczny. Kiedy w parlamencie 
został wybrany Złoty Świt, zaczęliśmy 

dystrybuować zapasy żywności 
dla wszystkich Greków, 
niezależnie od ich tożsamości 
politycznej. Partia oferowała 
również bezpłatną usługę do-
radztwa medycznego  i dawała 
krew potrzebującym Grekom. 
Powiedziałabym, że kwestia 
społeczna jest bardzo ważna. 
Przybliżyła ona ludzi do partii 
i dała poczucie solidarności. 
Wiem, że to słowo się naszym 
polskim przyjacielem mocno 
kojarzy. Solidarność jest bardzo 
ważna. Sprawianie, że ludzie 
się czują częścią większej rodz-
iny jest ważne, szczególnie w 
czasach gdy prawdziwe więzi 
rodzinne tak łatwo się zrywa a 
ludzie czują się wykluczeni ze 
społeczeństwa. Jak lubię mówić 
w moich przemówieniach, pol-
ityka nas dzieli, ale nasza ojc-
zyzna nas jednoczy. 

Na czym polega haczyk? 
Gdy przekonujesz z ludzi, że 
są częścią twojej rodziny, a 
że rodzina jest partią, a gdy 
zawiedziesz ich w jakikolwiek 

sposób, są bardzo rozczarowani, a ich 
miłość można bardzo łatwo przekształcić 
w negatywne i bolesne uczucia.

- Działanie
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Żyjemy w erze bierności i agresywności. 
Ludzie czują się zagrożeni przez tak wiele 
czynników w ich codziennym życiu i w sfer-
ze fantazji, że czują się tym przytłoczeni. 
Boją się, że mogą stracić pracę, bo będąc 
wykorzenieni z ziemi, są zależnymi 
niewolnikami. Boją się, że mogą zostać 
porzuceni przez ich partnerów z powodu 
egoistycznego modelu społeczeństwa, 
który rządzi relacjami, które są tak łatwo 
zawierane, jak i rozwiązywane. Boją się, 
że atak terrorystyczny może ich pozbawić 
życie lub życie swych bliskich. Boją się 
wojny, która może się toczyć nawet w 
przestrzeni kosmicznej. Jakkolwiek byś 
tego nie nazwał, znajdzie się spisek i 
zagrożenie czyhające za drzwiami. Dać 
ludziom możliwość działania, aby mogli 
odmienić swoją sytuację, to znaczy ich 
wzmocnić. Sprawia, że wierzą w siebie i 
w możliwość odwrócenia losu. Uwalni- Uwalni-Uwalni-
anie ludzi od kanapy i ich komputerów 
czyni z nich aktywnych obywatelów.  

Uwaga. To, czym jest działanie, oznac-
za różne rzeczy dla różnych ludzi. Trze-
ba zawsze nad tym móc sprawować 
kontrolę. 

To pytanie prowadzi nas do głównego 
tematu tego numeru naszej gazety. 
Zadałem je także, dlatego że osobiście 
wierzę, że nacjonaliści w Europie 
znaleźli się obecnie w szczególnej sytu-
acji. Nie mogą już sobie dłużej pozwolić 
na luksus zwykłego trwania; muszą 
zacząć wygrywać walkę o swoje Narody. 
Inaczej całkowicie znikną. W związku 
z tym moje pytanie brzmi: jak ogólnie 
powinien wyglądać nacjonalistyczny 
aktywizm? Na jakich tematach według 
Pani powinni się skupić nacjonaliści, 
jakie powinni przyjmować zasady w 
swoich działaniach i jakie powinni mieć 

podejście?

Powiedziałabym, że po pierwsze, nie 
mogą odstraszać ludzi. Ludziom mówi 
się codziennie tysiące kłamstw na temat 
tego, kim nacjonaliści są i za czym stoją. 
My nie możemy przyjmować stereotypów, 
które wykorzystuje przeciwko nam propa-
ganda wroga.

Po drugie, wynika z tego, że musimy 
wynaleźć nowy język, aby wyrazić to, w 
co wierzymy, język, który jest zgodny z 
naszymi czasami i z potrzebami naszego 
ludu.

Po trzecie, wierzę, że należy się skupić na 
działaniu. Wielu ludzi jest doskonałymi 
rewolucjonistami na papierze. Dla mnie ro-
bienie dziecięcych kroków jest ważniejsze 
niż budowanie świata na papierze. Jak 
mówi przysłowie, krew bohaterów jest 
bardziej święta niż atrament mędrców i 
modlitwy wiernych. Zamień „krew” na 
„pot” lub „wysiłek” i masz swój przepis 
na sukces. Trzeba nie tylko głosić ale też 
robić! 

Czas ucieka, ale to nie znaczy, że mamy 
robić rzeczy bez namysłu. Nasze błędy 
jedynie służą naszym wrogom. Musimy 
sami wybierać sobie pola walki i skupiać 
się na tym, gdzie możemy wywrzeć realny 
wpływ, który sprawi, że ludzie o wysok-
iej jakości i witalności przyjdą i do nas 
dołączą.

Polityka bez wątpienia pozostaje 
jedną z najważniejszych płaszczyzn 
dla działania jakiegokolwiek nacjona-
lizmu. W Polsce z różnych powodów; 
wśród nacjonalistów zaangażowanie w 
politykę przedstawia się często jako sy-
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nonim zdrady czy kompromisu. Biorąc 
pod uwagę doświadczenie Pani i orga-
nizacji, do której pani należy; jakby się 
pani odniosła do tego zagadnienia? Czy 
nacjonaliści powinni się angażować w 
politykę? Jeśli tak, to na jakich zasadach 
się to powinno odbywać/po spełnieniu 

jakich warunków?

Wiem co masz na myśli. To pułapka. Z 
jednej strony politycy mają złą reputację, 
podczas gdy z drugiej strony nacjonaliści 
prezentują się jako osoby czyste i bezintere-
sowne. Wojownicy pełni średniowiecznej 
fantazji. Nie daj się nabrać. Możesz 
marzyć ze swej kanapy tyle ile tylko ch-
cesz. Możesz słuchać Wagnera aż do zas-
pokojenia serca, ale nie dlatego, że mu-
sisz, lecz dlatego, że chcesz zagłębić się w 
sedno swojego umysłu. Możesz i myśleć, 
że jesteś tysiąc razy lepszy niż wszyscy 
inni. Tylko że świat nigdy nie będzie o 

tym wiedział i nie będziecie mieć żadnego 
wpływu na niego, dopóki wasza praca nie 
przyniesie konkretnych owoców.

Wiara w moralną wyższość nacjonalizmu 
nie jest usprawiedliwieniem dla lenistwa, 
nie powinno to Was powstrzymywać od 

aktywności w polityce. W rzeczywistości 
tego właśnie chcą nasi wrogowie: żebyście 
byli pasywni i pozwalali im wygrywać. 
Nie pozwól politykom komunistycznym 
i liberalnym podejmować za ciebie de-
cyzji. Bądź obecny w swojej społeczności, 
w szkole waszych dzieci, w waszym 
kościele. Chroń je przed pomorem Nowe-
go Porządku Świata. To może być jedyna 
rzecz, nad którą możesz mieć kontrolę i 
w której możesz odnieść sukces, ale to 
jest też jedyna rzecz, którą musisz zrobić. 
Pokaż ludziom, że jesteś normalną osobą, 
która ma takie same problemy, jak oni, ale 
ty decydujesz się coś wobec nich zrobić. 
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Nie pozwól, aby inni decydowali za Cie-
bie. Nie daj się złapać w pułapkę braku 
zaangażowania.

Świat polityki wydaje mi się komplet-
nie innym światem. W związku z tym 
zastanawiam się, co powinni zrobić 
nacjonaliści np. w Polsce, żeby się 
odnaleźć na politycznej arenie? Innymi 
słowami: co należy zrobić, by działać 
w polityce na korzyść swojego Narodu 
i jednocześnie nie stracić nic ze swojej 
idei, czy też nie stracić z oczu swoich 
celów? Jak Złoty Świt poradził sobie z 
pierwszym sukcesem wyborczym?

Bądźmy pragmatyczni. Jeśli zajmujemy 

się polityką, nie można ani nie powinno 
się próbować przy tym urzeczywistniać 
swoich fantazji. Świat jest tym, czym jest, 
i nie można oczekiwać, że zmieni się lu-
dzi, zanim zaczniesz działać politycznie, 
aby mogli głosować na twój duży projekt. 
To błędne koło. 

Powiedziałabym, że musisz dążyć do pra-
cy na dwóch poziomach. Jeden poziom 
kształtuje ludzi; kształci ich, pokazuje im 
jak się mogą doskonalić. Drugi poziom to 
brudna robota.  Trzeba przy niej koniecznie 
zakładać rękawiczki, aby uniknąć zatru-
cia. Zatem dwa różne poziomy działania, 
dwa różne rodzaje i zestawy celów. 

Gdybym mogła dać jedną radę, 
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powiedziałabym: zakorzeń się w 
społeczności. Bądź jej częścią, miej głos. 
Nie możesz mieć nadziei na sukces, jeśli 
całkowicie odetniesz się od ludzi, chociaż 
aby ocalić zdrowie psychiczne, często tr-
zeba wycofać się do przysłowiowego lasu! 
Oczywiście musisz znaleźć czas, miejsce i 
aktywność, która pozwoli ci wyleczyć się 
z presji, jaką odczuwasz po stykaniu się 
ze złymi rzeczami. Ale nie można zrobić 
omletu bez rozbijania jajek.

Co do Złotego Świtu i jego sukcesu wy-
borczego, powiedziałabym, że niektórzy 
ludzie nie radzili sobie z nim dobrze. Jest 
wymówka. Byli ludzie niedoświadczeni, 
którzy nie mieszali się z ludźmi z in-
nych środowisk społecznych, którzy 

doświadczyli władzy po raz pierwszy i 
prawdopodobnie po raz ostatni w życiu, 
którzy sądzili, że wezmą System sztur-
mem i że System pozwoli im to zrobić. 
Tak się nie stało. 

Dlatego musisz uczyć się i uczyć lu-
dzi, aby zarówno działać, jak i myśleć, a 
najlepszą rzeczą jest myśleć, zanim zac-
zniesz działać. Nie można pozwolić, aby 
stopy rządziły głową i liczyć na coś więcej. 
Ludzie najpierw klaszczą w dłonie, ale po-
tem przełączają kanał i oglądają następny 
program telewizyjny. Nauczka jest taka: 
nie pozwól Systemowi zwabić cię do swej 
kryjówki, bo tam z całą pewnością cię 
pożre.

Wiem, że Pani była także osobiście 
zaangażowana w niektóre polityczne 
aktywności Złotego Świtu. Zastanawi-
am się czy wielką zmianą dla Pani było 
przejście z tradycyjnego aktywizmu do 
aktywizmu politycznego? Jak Pani je 
ocenia? W jaki sposób wpłynęło ono na 
panią, członków organizacji i sam Złoty 
Świt?

Jest to krok, który wymaga wskazówek 
i samodyscypliny. Krzyczenie na mec-
zu piłkarskim to jedno, bycie członkiem 
partii politycznej lub jeszcze gorzej, 
bycie posłem do parlamentu dla tej 
partii, to inna sprawa. Nie jest to jednak 
niemożliwe. Ludzie lubili patrzeć, jak nasi 
parlamentarzyści dystrybuują żywność, 
gdy z powodu kryzysu gospodarczego 
dawali jedną trzecią własnej pensji na 
zakup zapasów żywności dla bezrobot-
nych. Posłowie Złotego Świtu nie byli je-
dynymi, którzy swobodnie krążyli wśród 
ludzi i na których ludzie nie krzyczeli. Ale 
najlepiej nie mieszać rzeczy. Niech akty-



96     

wizm wykona organizacja pozarządowa 
lub stowarzyszenie. Jeśli prowadzicie 
politykę, prowadzcie politykę i wspiera-
jcie aktywistów, którzy z kolei będą was 
wspierają. Lewacy cały czas to robią. 
Dlaczego nie my?

Co może Pani powiedzieć na temat Par-
lamentu Europejskiego? W związku z 
tym, że społeczeństwa Europy Wschod-
niej są bardzo mocno antyunijne, sądzę, 
że warto zadać pytanie, czy według 
Pani polityka unijna jest także sferą, w 
której nacjonaliści powinni być obecni i 
w której są w stanie wywalczyć coś dla 
swoich rodaków?

Bądźmy szczerzy. Jeden lub dwóch 
posłów do Parlamentu Europejskiego nie 
zmieni polityki UE, nawet jeśli zdecydują 
się podpalić w proteście. Ludzie, którzy 
zbudowali UE, nie byli głupcami, a ci, 

którzy nią rządzą, też nimi nie są. Musimy 
być pragmatyczni co do tego, co możemy 
osiągnąć. Czy możemy zbliżyć się i 
wzmocnić, poznając się na korytarzach 
Parlamentu Europejskiego? Czy możemy 
wyznaczać cele i współpracować, aby 
chronić naszą europejską tożsamość, 
ratować życie nienarodzonych europejs-
kich dzieci, stworzyć sieć, która zapewni 
bezpieczeństwo naszym towarzyszom, 
choćby nie wiem co? A więc zróbmy to! 
Nie wiemy, czy i kiedy otrzymamy kolejną 
szansę, więc wykorzystajmy ją tak jak 
tylko możemy.

Media to we współczesnych 
społeczeństwach prawdziwa czwarta 
władza. Jak dobrze wiemy: powszechną 
praktyką jest korzystanie z nich do ud-
erzania w nacjonalistów i we wszystkie 
inne ruchy zdolne do zakwestionowania 
Systemu. Jak ta sytuacja wygląda w 
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Grecji? W jaki sposób Złoty Świt radzi 
sobie z mediami i co radziłaby Pani 
nacjonalistom w innych krajach na ten 
temat?

Media to nazwa gry, w którą nacjonalista 
musi nauczyć się grać. Pomyśl o Tomie 
i Jerrym, o Tweetym i Sylwestrze. Nie 
można mieć jednego bez drugiego. Potrze-
bujemy ich, ale oni potrzebują nas bardziej 
niż my ich. Możemy karmić ich, czym ch-
cemy. Możemy ich zagłodzić, jeśli chce-
my. Kluczem tu jest odwrócenie ról. Daj 
im wystarczającą ilość sera, aby zajęli się 
nimi, ale sam go nie jedz. 

Nie można oczekiwać, że nazwie się 
wszystkich swoimi wrogami i uda nam się 
coś przy tym ugrać. Należy otworzyć się 
na innych; muszą wśród nich być ludzie 
dobrej woli. Należy nawiązywać kontakty 
i sprzedawać swój produkt. Tak to działa. 
Nie używaj idealizmu jako pretekstu do 
lenistwa, jeśli naprawdę chcesz mieć 

wpływ na politykę. 

Złoty Świt był maltretowany i zbanow-
any w mediach. Przychodzi tu na myśl 
przede wszystkim obraz jego lidera, Nico 
Michaloliakosa w kajdankach otoczonego 
zamaskowanymi mężczyznami z zespołu 
antyterrorystycznego na potrzeby wiec-
zornych wiadomości z września 2013 
roku. Potem nastały „ciche dni”. Nawet 
telewizja państwowa, za którą wszyscy 
płacimy bez względu na nasze preferencje, 
odmawiała transmisji przedwyborczych 
spotkań Złotego Świtu podczas ostatnich 
wyborów i żaden z przedstawicieli nie 
został zaproszony na debatę czy wywiad. 

Czy popełniono jakieś błędy? Tak! Jeśli 
ich nie uznamy, będziemy skazani na ich 
powtórkę. W 2012 roku, dano niektórym 
towarzyszom jako zadanie rozmowę z me-
diami. To nie łatwe, nie wszyscy mogą to 
robić. Przemawiać do tłumu sympatyków 
to jedno. Rozmawianie z jak najszerszą 
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publicznością za pośrednictwem dzien-
nikarza na ekranie lub w gazecie kon-
trolowanej przez wroga, ogólnie wy-
maga umiejętności i zimnej krwi. A więc 
ćwiczcie to. Nie bądźcie zapatrzeni w sie-
bie. Jeśli nie możesz tego zrobić, znajdź 
kogoś i go przeszkól na kogoś, kto potrafi. 
Nie ma wstydu w akceptowaniu własnych 
słabości, tak jak nie ma wstydu w roz-
poznawaniu własnych atutów i u innych 
ludzi. Prowadzi to do dobrego przywódz-
twa. 

Jeszcze jedna rzecz, którą chcę podkreślić 
i muszę podkreślić, jest to, że trzeba mieć 
niezależną obecność w jakiejkolwiek 

formie mediów, do których mamy dostęp. 
Czy to może być czasopismo z subskry-
bentami? Zrób to. Czy możesz mieć radio 
internetowe? Kanał internetowy? Też to 
zrób. Opracuj sposoby docierania do ludzi 
z własnej inicjatywy, za pomocą środków, 
które kontrolujesz. Jeszcze jedno. Jestem 
całkowicie za słowem pisanym, drukow-
anym lub w inny sposób rozpowszech-
nianym. Mogą Cię odciąć od mediów 
społecznościowych i wyłączyć Internet 
w dowolnym momencie. Tusz i papier 
zawsze dotrze do ludzi, w taki czy inny 
sposób.
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Bez wątpienia punktem zwrotnym w 
historii Waszego ruchu było zabójstwo 
dwóch młodych aktywistów Złotego 
Świtu: Giorgiosa i Manolisa. To wy-
darzenie bez precedensu; zszokowało 
nacjonalistów w całej Europie. Czy ta 
historia doczekała się już rozwiązania? 
W jaki sposób odmieniła ona Złoty Świt? 
I czy według Pani była ona brutalną 
próbą przeciwdziałania waszym 
postępom na scenie politycznej?

Było to zdecydowanie jedno wydarzenie, 
co do którego chciałabym cofnąć czas. Ja 
nie znałam dwóch młodych mężczyzn, 
którzy zostali zabici. Później spotkałam 

dwóch z trzech, którzy byli poważnie ran-
ni. To był szok dla ludzi Złotego Świtu. 

Do tych ludzi strzelono, aby ich zabić. 
Mordercy im zadali ostatni cios. Media 
cały czas mówią o incydencie z martw-
ym raperem, który wywołał “polowanie 
na czarownice” skierowane przeciwko 
Złotemu Świtowi, choć nie ma  w tym 
przypadku dowodów na motywy polityc-
zne. Szkoda mi, że umarł, tak jak byłoby 
mi przykro z powodu każdej osoby zabitej 
w takich okolicznościach, ale osobiście 
nigdy o nim nie słyszałam i jego mowy 
nienawiści. W porannych wiadomościach 
dzień po wydarzeniu było napisane, że 
jego śmierć nastąpiła w wyniku sporu 
klubowego. Dopiero później pomieszano 
ją z polityką.

Natomiast media do dziś milczą na temat 
dwóch chłopców, którzy zostali zabici 
tylko dlatego, że czekali na spotkanie 
przy lokalnym biurze swojej partii. Jeden 
z dziennikarzy telewizyjnych powiedział: 
„Na szczęście nie było tam przechodniów, 
bo jeszcze jakiś człowiek mógłby wtedy 
ucierpieć”, jakby nasi członkowie nie byli 
istotami ludzkimi. 

Pamiętajmy o tym: dla naszych przeci-
wników politycznych nie jesteśmy ludźmi. 
Czy wam to podpowiada, kto stoi za 
prześladowaniami Złotego Świtu? Jeszcze 
słowo o zastrzeleniu naszych towarzyszy. 
Następnego dnia po ich morderstwie 
ogromna liczba ludzi zebrała się na miejscu 
mordu i uhonorowała dwóch towarzyszy. 
Aktywna obecność naszych ruchów jest 
jedyną odpowiedzią na terroryzm.

Kolejne były represje wymierzone w 
Waszych liderów. Wielu z nich zostało 
pod różnymi zarzutami pozbawieni 
wolności. To było kolejne wydarze-
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nie związane ze Złotym Świtem, które 
odbiło się echem w całej Europie. Co 
Pani pamięta z tamtych wydarzeń? Czy 
dotknęły one panią osobiście? Czy w 
jakikolwiek sposób można się w ogóle 
przygotować na takie wydarzenia?

Byłam tym dotknięta, jak tylko mogłam. 
Mój mąż został skazany na 18 miesięcy 
więzienia, chociaż nie znaleziono w jego 
przypadku żadnych obciążających go do-
wodów. Został skazany na więzienie za 
książki, które miał wtedy w swojej biblio-
tece. 

Włamali się do naszego domu i zabra-
li pudła z rzeczami osobistymi, zabrali 
zdjęcia moich dzieci, przeszukali nawet 
moją szufladę z bielizną. Zrobili zdjęcia 
w moim domu i umieścili je w Internecie. 
Nikt nie może być przygotowany na takie 
naruszenie swojej prywatnej przestrzeni i 
na narażenie swojego życia. 

Będąc ludźmi z poczuciem honoru i 
szlachetności, nie spodziewamy się 
szaleństwa i nienawiści z przeciwnej st-
rony, czy to liberalnej, czy komunistyc-
znej. Nie da się tego ukryć, a ci, którzy 
powiedzą ci odwrotnie, albo nie poznali 
smaku represji, albo chcą zgrywać Super-
mana. Powiem Wam jednak jedną rzecz, 
którą powiedziałam mojemu mężowi 
pierwszego dnia, kiedy pozwolono mi go 
zobaczyć w Komendzie Głównej Policji 
w Atenach: „Całe nasze życie czytaliśmy 
i uczyliśmy się. Teraz czas zdać z tego 
egzamin. Dajmy z siebie wszystko i nie 
zawstydźmy ani samych siebie, ani naszych 
przodków, ani naszych dzieci ”.

Słyszeliśmy o porażce Złotego Świtu w 
ostatnich wyborach parlamentarnych. 
Czy mogłaby Pani powiedzieć co we-
dług Pani o niej zadecydowało? Czy 

w jakiś sposób wpłynie ona na zmianę 
kursu przez organizację? Czy Złoty 
Świt nadal pozostanie aktywny na polu 
politycznym?

Gdy partia nagle traci wszystkie miejsca 
w parlamencie, to znaczy, że więcej niż 
jedno poszło nie tak. 

Było kilka czynników, o których 
wspomniałam wcześniej. Na przykład, 
prowadzenie wojny przeciwko mediom 
z pewnością nie jest pomocne. Trwający 
proces prawny, który trwa od 2015 r., 
trzymający partię na uwięzi, ma negaty-
wny wpływ. Odcięcie od funduszy 
państwowych, które otrzymują wszystkie 
inne partie, nawet te nieobecne w Parla-
mencie, z powodu prawa głosowanego 
specjalnie z myślą o Złotym Świcie. 
Wyczerpało to partię finansowo i ich par-
lamentarzystów, którzy co miesiąc odd-
awali część swojej pensji w celu utrzyma-
nia partii.

Dodatkowo wiele można powiedzieć o 
równowadze; między otwarciem partii do 
ludzi, którzy mogą (lub nie) być dobrej 
woli, którzy mogą (ale nie muszą) dążyć 
do pełnienia urzędu, oraz nieugiętość w 
stosunku do swych pozycji ideologic-
znych. Należy zaakceptować, że nie można 
zrobić obu i w całości jednocześnie. Dlat-
ego należy angażować się w równoległe 
działania. Dać ludziom okazję udowodnić, 
w czym są dobrzy, co potrafią czy nie 
potrafią zrobić i odpowiednio ich umieścić 
z myślą o dobrze ogólu. Na tym też polega 
rola dobrego przywódcy.

Jeśli chodzi o przyszłość Złotego Świtu; 
nie sądzę, że będziemy świadkami zmi-
any kursu. Partia przeszła już długą drogę. 
Czy będą inne wydarzenia? Tego nie 
mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć, że 
Złoty Świt otworzył innym drogę. Okaże 
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się, co można zrobić dla dalszego roz-
woju i rozszerzenia sprawy nacjonalizmu 
i możliwość zaoferowania naszym ludz-
iom środków na postęp i powodzenie na 
wszystkie możliwe sposoby.

Tradycją naszej gazety jest to, że w 
każdym wywiadzie ostatnie słowa należą 
do naszego rozmówcy:

Jak powiedział Heraklit, jedyną stałą 
rzeczą w życiu jest zmiana. Nigdy nie 
rozpaczaj. Świat się zaczyna od nowa z 
każdym kolejnym świtem. Czemu nie ty? 
Zrób coś, co Cię zbliży ku swego celu, 

każdego dnia. Potem idź i rób jeszcze 
więcej. Raduj się wygraną. Dziękuj tym 
którzy ci pomogli ją osiągnąć. Czytaj Pla-
tona. Bądź szlachetny. Zachowaj pokorę. 
Bogu dziękuj w czasach zwycięstwa i w 
czasach porażki. Kiedy upadniesz, wstań. 
Weź oddech. Znajdź czas na przemyślenie. 
Ucz się na swoich błędach. Otrzyj z sie-
bie kurz. Nie chcesz, aby wrogowi cie 
było szkoda. Rozczesz włosy przed bitwą. 
Spartanie tak robili. Gdy się ustawiasz do 
walki, bądź nieustraszony. Niech cię Nike 
błogosławi!

Tłumaczenie: Michał Szymański
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Filip Paluch

Mniej niż drogowskaz

Każdy proces twórczy wymaga 
drogowskazu, którym powinny być 

wartości uniwersalne i ponadczasowe, 
jednocześnie najbardziej pierwotne.
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Postawiono przede mną niezwy-
kle ciężkie zadanie napisania 
tekstu wstępnego, otwierają-
cego dział kulturalny w niniej-
szym czasopiśmie. Jest to za-
danie o tyle niebezpieczne, że 
pozwala rościć sobie prawo do 

odpowiedzenia na następujące pytanie: w 
którym kierunku powinna zmierzać twór-
czość środowiska nacjonalistycznego w 
Polsce. Jeśli w jakikolwiek konkretny spo-
sób postaramy się odpowiedzieć a to pyta-
nie, narazimy się na śmieszność i zgrze-
szymy bezczelnością wobec złożoności 
ludzkiej twórczości. By choć w niewiel-
kim, bezpiecznym stopniu poruszyć ten 
temat, postaram się poszukać odpowiedzi 
na inne pytanie, mianowicie co powinno 
być fundamentem, na którym mogłaby się 
oprzeć sztuka tożsamościowa.
 
S f o r m u ł o w a n i a 
„sztuka tożsamo-
ściowa” używam 
nie bez przyczy-
ny, bowiem słowa 
„narodowa” lub 
„nacjonalistyczna” 
nacechowane są 
obciążeniem każ-
dego pojęcia poli-
tycznego, niezwy-
kle ograniczając 
Twórcę i czyniąc z 
niego rzemieślnika 
w służbie abstrak-
cyjnej ideologii lub 
politycznej potrzeby 
chwili. Pojęcie identytaryzmu, tożsamo-
ściowości, jest nie tylko o wiele szersze, 
ale również zwraca uwagę na człowieka 
jako podmiot w kulturze, poszukując źró-
dła jego osobowej tożsamości, która łączy 
się z duchowym ciałem szerszej wspólno-

ty. Identytaryzm widzę jako nowe tchnie-
nie w europejskie ruchu narodowe, które 
pozwala zachować twórczość i podmio-
towość człowieka w nurcie określonych 
poglądów politycznych, strącając z pie-
destału wychwalane cnoty Politycznego 
Żołnierza, który spala się w pył na ołtarzu 
wspólnoty. Nie wolno się jednak przy tym 
łudzić, że myśl francuska może jeszcze 
kiedykolwiek wydać cokolwiek przeło-
mowego w swojej świeżości.
 
Kultura sama w sobie, czy też myśl o 
współtworzeniu jej rozgałęzień, nigdy nie 
jest dostateczną wartością mogącą stać 
u fundamentu procesu twórczego. Pro-
ces ten zresztą byłby kłamliwy, gdyby w 
swojej istocie był zwykłą pracą rzemieśl-
nika, pozbawioną elementu duchowego. 
Być może dlatego tak ciężko zdefiniować, 

które owoce kultury zaliczyć można do 
tożsamościowego nurtu twórczości, zaś 
które pozostają poza jej obrębem. Wątpli-
wości nie budzą prace odwołujące się do 
przeszłości, te jednak nie mogą stanowić 
rdzenia naszego nurtu, gdyż ponownie 
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spychają go do roli archiwalnego depozy-
tu przeszłych wartości. Kto myśli, że sku-
tecznym sposobem kształtowania cnót we 
współczesnym społeczeństwie jest glo-
ryfikowanie przeszłości i przywoływanie 
jej jako przykładu, myli się przynajmniej 
częściowo. Nie ulega wątpliwości, że sen-
tymenty jakimi darzy się sienkiewiczow-
ską trylogię, czy niezliczone opowieści o 
żołnierzu polskim, wywierają wpływ na 
to jak pojmujemy honor, bohaterskość i 
poświęcenie. W tym tkwi jednak problem, 
gdyż niełatwo odnieść wzory bohater-
stwa, poświęcenia i zachowania honoro-
wego, osadzone w konkretnej przestrzeni 
przeszłości, do problemów współczesno-
ści. Wyidealizowana opowieść o tym co 
było, bez względu jakim środkiem twór-
czym jest ona przekazana, nie może choć-

by w części odpowiedzieć na nurtujące 
nas zagadnienia teraźniejszości. „Pieśń o 
małym rycerzu” nie daje nam odpowiedzi 
jak zachować się w wypadku problemów 

spotykających nas każdego dnia, które nie 
znajdują odpowiedniego miejsca w nace-
chowanej patosem twórczości środowiska. 
Dojść można do oczywistej konkluzji, że 
twórczość tożsamościowa, by być żywa i 
świeża, musi być twórczością zaangażo-
waną, osadzoną w teraźniejszości i sta-
rającą się nie tyle podać rozwiązania, ile 
próbować zrozumieć złożoność sytuacji, 
które spotykają nas w dzisiejszym świe-
cie, a przy których rozregulowane kom-
pasy sumień nie potrafią wskazać właści-
wych kierunków. Należy więc odrzucić 
przeszłość na rzecz dnia dzisiejszego. Za-
chować do niej szacunek i traktować jako 
źródło inspiracji, nigdy jednak nie widzieć 
w niej niczego więcej niż mitologii, gdyż 
tym stała się w obecnej narracji społecz-
nej. Mitologia jest jednym z najpiękniej-

szych wytworów ludzkiej 
myśli, trudno jednak na 
jej przykładzie oczekiwać, 
że przeciętny odbiorca 
odnajdzie odbicie swojej 
sytuacji życiowej w obra-
zie pożerającego własne 
dzieci Saturna czy też po-
święcającej swoje życie na 
ołtarzu Ojczyzny Danuty 
Siedzikówny „Inki”.
 
Twórca zatem powinien 
być jak najbardziej osa-
dzony w rzeczywistości, 
z szacunkiem czerpać z 
przeszłości i jednocześnie 
z nadzieją i obawą patrzeć 
w przyszłość. Co więcej, 
owoc jego twórczości po-
winien być emanacją jego 

przeżyć, wykwitem jego samego. Tylko 
wtedy może być w swojej istocie auten-
tyczny, a więc i interesujący dla samego 
odbiorcy. Niezgrabnie czerpiąc z Alchemii 
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Słowa Parandowskiego, można zaryzyko-
wać również stwierdzenie, że Twórca, któ-
rego wysiłki obliczone są tylko na krótką 
chwilę,  na wzrastającą popularność dane-
go tematu ( vide Żołnierze Wyklęci), nie 
zakładając, że jego dzieło może przetrwać 
pokolenia, niezdolny jest do stworzenia 
niczego wybitnego. Jego praca przestaje 
być długo dojrzewającym owocem, a staje 
się jedynie produktem obliczonym na jak 
najmniejsze koszta i jak największy zysk. 
Większość z książek, rzeźb, artykułów 
grafik itd., które powstają w nurcie tożsa-
mościowym, nie przetrwa próby roku lub 
paru miesięcy, nie znaczy to wcale, że są 
bezużyteczne i bezwartościowe. Pragnę 
wierzyć, że każdy wytwór ludzkiej twór-
czości jest wartością dodaną, nawet jeśli 
służy jedynie w sposób terapeutyczny 
jego Twórcy. Niemądrym jest pisanie do 
szuflady, gdyż pozbawia Twórcę kryty-
ki odbiorców, która choćby szorstka, jest 
najskuteczniejszym sposobem samodo-
skonalenia.

 
Każdy proces twórczy wymaga drogo-
wskazu, którym powinny być wartości 
uniwersalne i ponadczasowe, jednocześnie 
najbardziej pierwotne. Dlatego też uwa-
żam, że dla Twórcy nie ma drogowskazu 
bardziej idealnego od triady Prawdy, Do-
bra i Piękna. Z tych wartości wyprowadzić 
można zarówno złożone systemy filozo-
ficzne, jak i dać odpowiedź na pytania wy-
nikające z prozy życia. To z tych nawzajem 
przenikających się wartości powinniśmy 
czerpać pełnymi garściami i także te war-
tości znaleźć możemy w ponadczasowych 
arcydziełach. Sztuka zaangażowana uka-
zać może prawdę o trudach codziennego 
życia i skłonić odbiorcę do znalezienia w 
nim swojego własnego piękna, które spra-
wi, że chmury choć trochę się rozstąpią. 
Nie jest naszą rolą nieść pocieszenie tym, 
którzy zwątpili, ale uświadomić im, że 
ich problemy często nie są odosobnione, 
oni zaś nie Być Twórcą zaangażowanym 
to znaczy widzieć więcej także, a może 
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przede wszystkim, w kategoriach społecz-
nych. Nie dawać odpowiedzi – dla każde-
go jest inna, ale nauczyć jak jej szukać.
 
Nieco inne zagadnienie stanowi twórczość 
osadzona twardo w realiach walki ideowej. 
Jesteśmy ruchem u podstaw którego stoi 
radykalizm obliczony na ostateczne i bez-
kompromisowe zwycięstwo. Być może 
zbyt rzadko staramy się ukazać prawdę, 
a zbyt często wskazujemy na fałsz wśród 
naszych przeciwników. Negatywny prze-
kaz nastawiony jest bowiem na konsoli-
dację i przetrwanie środowiska w którym 
funkcjonuje, nie zaś na jego poszerzenie 
i marsz na przód. Błędem by było jednak 
powiedzieć, że przekaz negatywny nie 
jest on potrzebny, że nie pokazuje praw-
dy o naszej frustracji i zdeterminowaniu, 
że nie dąży do obalenia kłamstwa na rzecz 
prawdy. Do tego też nurtu należy rozwija-
jąca się grafika internetowa i wszystkie jej 
wytwory w mediach społecznościowych. 

Grafika komputerowa jest w ogóle nur-
tem, który nie tylko pozostaje najbardziej 
żywy, ale także jest owocny i wciąż się 
rozwija. Obrażanie się na kulturę obrazko-
wą i nawoływanie do przejścia w kierun-
ku kultury wysokiej cuchnie stęchlizną. 
Kultura wysoka rzadko bywała nośnikiem 
frustracji ludzi, którzy mechanizmy wła-
dzy wiedzieli jako mechanizmy opresji. 
Mam nadzieję, że nikt się nie zbulwersuje 
jeśli powiem, że to rap stał się krzykiem 
wykluczonego getta, a nie muzyka opero-
wa. To uliczne graffiti krzyczało z murów, 
kiedy wysublimowani milczeli. Każdy 
wyraz buntu wyrażanego w sposób arty-
styczny musi być u swojego początku jak 
najbardziej prymitywny w formie, ponie-
waż to co jest prymitywne i impulsywne 
jest najbardziej  autentyczne. Radykalne 
odrzucenie zgnilizny świata nie powinno 
jednak nigdy przesłaniać wartości, które 
konstytuują nas samych. Prawda. Dobro. 
Piękno. Z nich można wyprowadzić mi-
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łość do Boga i Ojczyzny, poświęcenie dla 
najbliższych, przyrodzoną godność osoby 
ludzkiej i postawę, która nie zna fałszy-
wych kompromisów.
 
Kierując się tak wzniosłymi wartościami 
należy pamiętać by samemu nie stać się 
wyniosłym. Do każdej treści powinniśmy 
dopasowywać pasującą do niej formę. 
Wartości, które chcemy by przeniknęły 
naszą sztukę muszą być naszymi codzien-
nymi wartościami. Sztuka zaś powinna 
być emanacją, najwyższym wykwitem 
Twórcy na jaki go stać w danym momen-

cie życia. Przede wszystkim powinniśmy 
wciąż próbować, nigdy się nie poddawać, 
podwyższać sobie cele, udoskonalać sa-
mych siebie i swoją twórczość. Na łamach 
naszego pisma pewnie nie znajdziecie ar-
cydzieł lecz pełzające starania, które za-
kończyły się z różnym skutkiem, ale po 
to jest to pismo: byśmy nie bali się pró-
bować i stawiać sobie wyzwań. Byśmy 
nie bali się konstruktywnej krytyki, która 
może nas pchnąć ku wielkości. Ten wielki 
wysiłek gdzieś trzeba zacząć. Zachęcamy 
Was byście zaczęli go tu – jako czytelnicy 
i twórcy.
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Dawid Kaczmarek

Projekt „Imperium”

„[Imperium] pozwala rzeczom 
przejść od sfery możliwości do sfery 

rzeczywistego istnienia”
Julius Evola
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Zadziwia mnie, z biegiem cza-
su coraz bardziej, że ludzie, 
którzy w środowisku nacjo-
nalistycznym działają od lat, 
dostrzegają podobne proble-
my, łączy ich też wspólna 
diagnoza natury tych proble-

mów.  Jedną z takich spraw jest bez wąt-
pienia kwestia kultury.

Nie zarzuci mi nikt w tym miejscu przesa-
dy, jeśli stwierdzę, że od 1989 roku (czyli 
odkąd właściwie zaczął się na nowo for-
mować polski nacjonalizm) nie zrobiono 
na tym polu właściwie nic konkretnego 
– nie postawiono najprostszych funda-
mentów, które miałyby szanse przetrwać 
i posłużyć nam dzisiaj za wzór i impuls 
do działania. Subkultura z lat 90, pomimo 
mojego szacunku do wszystkich identyfi-
kujących się z nią „starszych”; należy do 
czasów minionych (słusznie minionych co 

warto dodać). Wszelkie inne ruchy podej-
mowane w tej sprawie; były albo reakcyj-
ne (zakładając powrót do form przekazu 
z czasów nie mających wiele wspólnego 
z teraźniejszością), albo ubogie intelektu-
alne (sprowadzając całą skomplikowaną 
kwestie kultury do wytartego i nie wiele 
znaczącego w tym kontekście tonu „pa-
triotyzmu”) lub po prostu kompletnie nie-
trafione (odwołując się do wzorców całko-
wicie obcych nie tylko polskiemu ducho-
wi, lecz także duchowi europejskiemu). 
Jednym słowem mówiąc: były kompletnie 
nietrafione, a sprawa kultury traktowana 
przez lata po macoszemu, została oddana 
innym. Bez walki.

Dlaczego tak się stało?

Wydaje mi się, że jako ludzie reprezen-
tujący określony typ myślenia i działa-
nia; pewien wspólny „środowiskowy 
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schemat”, zbyt mocno przywykliśmy do 
prowadzenia akcji, które po zakończeniu 
można szybko i przyjemnie przełożyć na 
relację internetową, a tą z kolei na z góry 
przewidywalną liczbę lajków, udostęp-
nień i spodziewany zasięg. Tymczasem 
jakakolwiek praca w temacie kultury, już 
nawet na etapie wstępnego planowania, 
jawi się jako wymagająca sporego nakła-
du czasu – który jest wszakże deficytowy 
– i działań nakierowanych niejako na bu-

dowanie „bazy”. Nie ma to jednak, nieste-
ty, wiele wspólnego z widowiskiem, które 
wielu z „nacjonalistów” u nas zwyczajnie 
napędza. Tymczasem dzisiejsza walka 
z Systemem (jakkolwiek byśmy go nie 
nazwali) odbywa się już przecież nawet 
na najbardziej podstawowym poziomie: 
słów, symboli czy znaków. Nie jest to co 
prawda nic charakterystycznego tylko dla 
naszych czasów, lecz to dopiero XXI wiek 
przyniósł ze sobą bolesne potwierdzenie 
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tego, że dzisiaj władza nie kryje się w 
Parlamencie, lecz w ośrodkach sprawują-
cych władzę nad mediami i kulturą. Brak 
jakiejkolwiek nacjonalistycznej oferty w 
tym zakresie przypomina sytuację, w któ-
rej ktoś kto chce pokonać swojego prze-
ciwnika, świadomie zgadza się na przyję-
cie dyskryminujących go zasad. Rezultat 
takiego starcia może być tylko jeden.

Z takiej oto refleksji narodził się projekt 
„IMPERIUM”. Dzięki współpracy wielu 
niezwykłych ludzi, którzy odkładając na 
bok podziały środowiskowe czy nawet 
organizacyjne, udało się stworzyć wy-
jątkowe miejsce współpracy i integracji 
ludzi identyfikujących się, na różnych – 
poziomach zaawansowania – z szeroko 
rozumianą kulturą. Naszym pierwszym 
zadaniem jest wytworzenie organicznych 
więzi pomiędzy społecznością twórców i 
równoległe wykreowanie podstawowej, 
niezbędnej do dalszego rozwoju bazy od-
biorców. To będzie początkiem (choćby 
nawet drobnym i niewystarczającym) do 
poszerzania projektu o konkretne inicjaty-
wy, tworzenie realnych (istniejących poza 
Internetem) dzieł kultury i aktywne branie 
udziału w dyskursie publicznym na ten 
temat (tak by nie zamknąć się jedynie na 
własne, ograniczone objętościowo środo-
wisko). IMPERIUM może także posłużyć 
w przyszłości do działalności meta poli-
tycznej i formacyjnej. Ogranicza nas jedy-
nie własna chęć i wyobraźnia.

Ci, którzy za nami nie przepadają, mówią, 
że to jedynie grupa na Facebooku. Ci, któ-
rzy nas znają, wiedzą, że z całą pewnością 
po tym projekcie można się będzie spo-
dziewać znacznie więcej. Wyznaczyliśmy 
sobie ogromne zadanie. Choć nie jest ła-
twe do zrealizowania, to uważamy je za 
konieczne do podjęcia. Zapraszamy do 
współpracy ludzi chcących pracować. Ci, 
którzy nie potrafią się wynieść poza po-
działy organizacyjne lub mentalne ograni-
czenia niech lepiej zostaną z boku.

Każdemu polecam grupę Imperium na Fa-
cebooku: https://www.facebook.com/gro-
ups/Impervium/
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Adam Busse

Zmierzch Krzyża
Rozdział I
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Dyskoteka w kościele

Basilique Saint-Vincent de 
Metz. Zbudowana w X wie-
ku. Zrekonstruowana w roku 
1248. Konsekrowana sto 
dwadzieścia osiem lat póź-
niej. Perła gotyckiej archi-
tektury Francji. Przetrwała 

burze dziejowe Reformacji. Przetrwała 
Rewolucję Francuską. Przetrwała równie 
burzliwy Maj 1968 roku. W swoim sakral-
nym charakterze jednak nie przetrwała do 
dzisiaj.
  
Przed murami tej świątyni stoi Michel 
Duriot, francuski tradycjonalista pocho-
dzący z klasy średniej. Liczył 25 wiosen, 
z wykształcenia i zawodu pisarz. Mieszkał 
w Metz i postanowił tego dnia odwiedzić 
swoją dziewczynę, Marię. Spotkali się o 
godzinie 17:00, więc był już wczesny wie-
czór, poszli do ulubionej kawiarni i napili 
się kawy. Później mieli razem wybrać się 
do katedry, jednak Maria musiała wrócić 
do domu, by pomóc rodzinie w sprząta-
niu domu i przygotowaniach na urodziny 
swojego chrześniaka. Michel wobec tego 
sam poszedł do świątyni. Wiedział, że jest 
ona zamknięta poza sezonem turystycz-
nym, ale ponieważ był kwiecień, to za-
ciekawiony tym, co się dzieje, postanowił 
zaryzykować. Pociągnął za klamkę, otwo-
rzył drzwi i wszedł do środka. Myślał na-
iwny, że pozwiedza bazylikę, będzie mógł 
nacieszyć oczy geniuszem sztuki sakral-
nej, bogato zdobionymi oknami, wysoko 
sięgającymi białymi filarami wzdłuż nawy 
głównej, samą wysokością zbudowanej 
świątyni, obrazami, stacjami Drogi Krzy-
żowej oraz gładką podłogą, a później za-
topi swe myśli i oczy w modlitwie przed 
Najświętszym Sakramentem. Nic bardziej 
mylnego…

…Gdy przestąpił próg bazyliki, jego uwa-
ga natychmiast zwróciła się w stronę świa-
teł migających w różnych kolorach, za-
burzającej spokój Domu Bożego muzyki 
elektronicznej oraz grupy kilkudziesięciu 
ludzi radośnie tańczących w jej rytm. Mi-
chel zrobił zdjęcie telefonem, zaskoczony 
takim widokiem. Nie pierwszy raz wi-
dział profanację, ale dotychczas nie miał z 
czymś takim do czynienia. Chciał się po-
modlić, ale w tym hałasie i rozgardiaszu 
nie mógł, czuł się za bardzo rozproszony 
i nie dałby rady się skupić na modlitwie. 
Wyszedł głośno trzaskając drzwiami. Mi-
jając toi-toie ustawione przed wejściem 
do świątyni i schodząc z jej schodów ze-
wnętrznych prowadzących do wejścia 
głównego, pobiegł daleko przed siebie. W 
pierwszej chwili myślał, że to sen, ale z 
biegiem czasu przeglądając zrobione zdję-
cie uznał, że to niestety prawda.
  
To dlatego kościół nie jest już dostępny 
dla wiernych poza sezonem. – rozpaczli-
wie pomyślał – Tragedia.

Biegnąc przed siebie chciał udać się do 
Marii, by przekazać osobiście tę straszną 
wieść. Jednak nie chciał przeszkadzać jej 
w rodzinnej pracy. Wobec tego uznał, że 
czas wracać. Minęła godzina od spotka-
nia z ukochaną dziewczyną. Udał się na 
przystanek autobusowy, skąd miał wrócić 
do domu ulokowanego po drugiej stronie 
miasta. Wsiadł. Pojechał. Wysiadł. Wró-
cił do swojego zacisznego mieszkania, 
skąd napisał SMS do Marii z załączonym 
zdjęciem z dyskoteki w bazylice. Zrobił 
herbatę. Po dwóch minutach dostał od-
powiedź, która brzmiała krótko: To pro-
fanacja. Dzięki za spotkanie. Pa. Michel 
usiadł, wyłączył komórkę i wyciągnął 
brewiarz. Modlił się bardzo długo, w sku-
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pieniu przewracał kartki, czytał psalmy i 
zmieniał znaczniki. Po pół godzinie mo-
dlitw zamknął brewiarz. I siedząc wpatry-
wał się w ścianę.

LERP, cz. 1

L – Littèrature. E – Edition. R – Rue. P – 
Prière.

Tłumacząc z francuska po kolei: L zna-
czy Pisarstwo (w domyśle pisarstwo po-
lityczne), E – Wydawnictwo/działalność 
wydawniczą, R – Ulicę (miejsce aktywi-
zmu) i P, czyli Modlitwę. Skrót z czterech 
podanych liter oznacza nazwę tajnej orga-
nizacji studenckiej LERP, skupiającej w 
swoich szeregach radykalnych nacjona-
listów i tradycjonalistów. Organizacja ta 
powstała w połowie listopada 2018 roku, 
tuż przed protestami Żółtych Kamizelek, 
z inicjatywy kilkunastu studentów i mło-
dych pracowników różnych zawodów w 
Lyonie. Oprócz tego miasta posiada ona 
swoje aktywne komórki i lokale w Borde-
aux, Calais, Metz i Marsylii. Natomiast na 
fali protestów zaczęła się tworzyć komór-
ka w Paryżu. Na tle innych Organizacji i 
Partii wyróżnia się zdecydowanie katolic-
kim charakterem i podejściem do polityki, 
co stoi w jawnej sprzeczności z prawem 
francuskim (bowiem od 1905 roku Repu-
blika Francuska jest państwem świeckim). 
Najważniejszymi inspiracjami ideologicz-
nymi tej Organizacji są: Action Française 
i jej rojalizm rewolucyjny, prawicowy 
anarchizm Czarnych Szczurów, rewolucja 
konserwatywna międzywojennych Nie-
miec oraz Trzecia Pozycja. Kładzie szcze-
gólny nacisk wśród działaczy na formację 
intelektualną, rozwój duchowy i sportowy 
tryb życia. Rozwój duchowy oczywiście 
w duchu katolickim, dominuje tradycjo-
nalizm katolicki w duchu Bractwa św. 

Piusa X. W co drugą i co czwartą niedzie-
lę każdego miesiąca w paryskiej kaplicy 
Notre-Dame-de-Consolation sprawowana 
jest Msza Św. Wszechczasów, w niej biorą 
udział wszyscy aktywiści LERP.

Michel był członkiem Organizacji od jej 
powstania. Dzięki doświadczeniu, jakie 
zyskał działając w innych grupach przed 
powstaniem LERP, został szefem sekcji 
propagandowej. Był odpowiedzialny za 
przygotowanie merytoryczne plakatów, 
ulotek i transparentów na akcje, grafiką 
zajmowała się jego wtajemniczona w dzia-
łalność siostra, Michelin. Maria należała 
do sekcji modlitewnej, organizującej we 
współpracy z Bractwem cykliczną Modli-
twę Różańcową w intencji Francji i nabo-
żeństwa ekspiacyjne za profanacje miejsc 
kultu. Oboje należeli również do sekcji 
sportowej, trenowali sporty walki. LERP 
posiada swoją sieć lokali. Główny lokal 
znajdował się początkowo w Metz, osta-
tecznie przeniesiono go do Paryża. Decy-
zję podjęto po uznaniu, że będzie można 
ten lokal wykorzystać jako miejsce udzie-
lania pomocy strajkującym przeciwko 
Macronowi manifestantom. Członkowie 
tej Organizacji z Paryża brali od samego 
początku udział w protestach, propagowali 
swoją ideę wśród ludzi strajkujących oraz 
walczyli z uzbrojonymi oddziałami policji 
i lewicowymi bojówkarzami, co przypła-
cili aresztowaniami. Wskutek nich przej-
ściowo zawieszono powstanie komórki 
paryskiej LERP, ostatecznie po względ-
nym ustabilizowaniu sytuacji na mieście i 
wypuszczeniu aresztowanych z powrotem 
zaczęto montować komórkę paryską, co 
się udało. Do komórki paryskiej dołączy-
ło kilkunastu doświadczonych w akcji bo-
jowników, co pozwoliło rozwinąć sekcję 
sportową.
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W Organizacji istotnym kryterium oprócz 
religii jest narodowość. Członkami LERP 
mogą być jedynie biali Francuzi, choć 
wyjątkowo dopuszczano białych przed-
stawicieli innych narodów europejskich. 
Kierowano się etnopluralizmem, wedle 
którego każdy naród, kultura, cywiliza-
cja i rasa zostały stworzone przez Pana 
Boga w określonych miejscach na Ziemi i 

tam mają się rozwijać. Takie podejście do 
sprawy w opinii założycieli LERP stanowi 
jedyną alternatywę dla multikulturalizmu 
i narastającej fali masowej imigracji spoza 
kontynentu, szkodliwej nie tylko dla Eu-
ropejczyków, ale i samych narodów afry-

kańskich i azjatyckich, z których nieustan-
nie migrują imigranci.

Kluczowym elementem działalności Or-
ganizacji LERP jest aktywizm. Jego de-
wizą są słowa Pierre’a, gdy ten zakładał 
struktury LERP w Paryżu: „Nie ma wy-
mówki od aktywizmu. Dla każdego aktywi-
sty jest odpowiednia sekcja, zgodna z jego 

preferencjami i pasjami. Jeśli znalazłeś, to 
działaj!” Oprócz formacji intelektualnej, 
wspólnych treningów sportowych, wyjść 
na nabożeństwa i Msze św. oraz działalno-
ści wydawniczej w lokalach Organizacji 
ważnym elementem aktywizmu jest dzia-
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łalność społeczna – zbiórki odzieży, żyw-
ności oraz środków pierwszej potrzeby dla 
potrzebujących Francuzów, przeprowa-
dzane dwa razy w tygodniu, blokady eks-
misji obywateli na bruk, rozdawanie cie-
płych posiłków bezdomnym i udzielanie 
pomocy profilaktycznej młodym ludziom 
będącym ofiarami uzależnień. Działal-
ność LERP pod tym kątem spotyka się z 
coraz większym poparciem francuskiej 
młodzieży, z drugiej strony – ze wzmożo-

ną agresją radykalnej lewicy i represjami 
służb. Mimo to Organizacja nie poddaje 
się w walce, a aresztowanym bądź zagro-
żonym aresztowaniem działaczom oferuje 
bezpłatną pomoc prawną (udziela jej także 
obywatelom francuskim na miarę swoich 
możliwości) oraz wsparcie dla rodzin re-
presjonowanych kolegów i koleżanek.

Jak można zauważyć więc, LERP jest or-
ganizacją elitarną, kadrową, fanatycznie 
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oddaną idei Rekonkwisty. Jej mała liczeb-
ność członków powodowana jest stawia-
niem na jakość, a nie na ilość, co dało w 
wielu akcjach pożądane efekty. Jedno-
cześnie jest owiana aurą tajemniczości, 
przedmiotem legend ulicznych, rozpo-
wszechnianych przez lewaków i przy-
chylne im media, które to bajki medialne 
są rozpaczliwą reakcją na skuteczność i 
popularność Organizacji wśród zwykłych, 
białych Francuzów, którzy nie zaspokoją 

podstawowych potrzeb życiowych hasła-
mi i utartymi frazesami o wolności, rów-
ności i tolerancji…

…I tak kończy się pierwsza część histo-
rii Organizacji. Napisał ją Michel celem 
formacji nowych działaczy, którzy na fali 
protestów Żółtych Kamizelek dołączyli 
do niej…

Nie wolno!

Lyon. Wieczór. Ta pora kończącego się 
dnia nie zawitała do Marceliny w obję-
ciach jej ukochanej przyjaciółki, Michelle, 
ani na wykładzie otwartym. Niespełna 21-
letnia studentka prawa na uniwersytecie w 
Lyonie została zatrzymana i przewieziona 
do aresztu śledczego. Jej winą było… no-
szenie medalika z Matką Boską Fatimską 
na szyi. Mijający ją student zwrócił jej 
uwagę, w odpowiedzi na nią Marcelina 
nie chciała schować medalika. Dostała go 
od swojej przyjaciółki na pamiątkę piel-
grzymki do Fatimy. Więc odwróciła się i 
poszła w swoją stronę. Po kilku minutach 
jednak dogonił ją obcy i złapał za rękę. 
Marcelina zaczęła głośno krzyczeć, co 
wzbudziło reakcję przejeżdżającego pa-
trolu. Policjanci wylegitymowali oboje lu-
dzi, agresor został po złożeniu wyjaśnień 
wypuszczony, dziewczyna z kolei zatrzy-
mana i przewieziona do aresztu.

W celi przebywała sama. Żądała wyja-
śnień, protokołu zatrzymania i aktu oskar-
żenia. Bezskutecznie. Do czasu. Rano zo-
stała obudzona przez strażnika i wezwana 
na przesłuchanie. Grozi jej sprawa sądowa 
za publiczne naruszenie świeckości Fran-
cji i ostentacyjne okazywanie swojej wia-
ry. Dowodem zaś był… skonfiskowany w 
trakcie zatrzymania medalik. Marcelina 
odmówiła złożenia zeznań i nie chciała 



120     

podpisać żadnych dokumentów, w związ-
ku z czym po kilku minutach od rozpo-
częcia przesłuchania została z powrotem 
odprowadzona do aresztu. Tym razem w 
celi znajdował się… Polak. Ponad 25-
letni, miał na głowie ślady uderzeń pałką 
i obandażowane lewe oko. Brał udział w 
proteście na ulicach Paryża. Mimo iż nie 
zachowywał się początkowo agresywnie, 
to po biciu przez policjantów odpowie-
dział im pięściami w obronie koniecznej. 
Policjanci pobili go i zatrzymali z kilkoma 
francuskimi manifestantami i tą grupkę 
rozproszono po różnych więzieniach. Mi-
chała przewieziono do aresztu w Lyonie, 
został tam przesłuchany i grozi mu spra-
wa sądowa za udział w nielegalnym zgro-
madzeniu i czynną napaść na policjantów. 
Mimo iż nagrania jego kolegów wyraźnie 
pokazały, że to Michał pierwszy został za-
atakowany przez funkcjonariuszy systemu 
i użył siły w obronie koniecznej.

- Hej. Za co siedzisz? – Marcelina zapy-
tała Michała. Bardzo dobrze znała język 
polski, ponieważ jej przyjaciółka, Michel-
le, studiowała filologię polską.

- Nie widzisz? – obraźliwym tonem Mi-
chał odpowiedział pytaniem na pytanie, 
palcem pokazując na ślady uderzeń pałką 
policyjną po głowie.

- Przepraszam. Brałeś udział w protestach 
Żółtych Kamizelek?

- Tak. Ale kamizelki nie mam, psy ukra-
dły. A Ty za co siedzisz?

- Za medalik z Maryją. – odpowiedziała 
Marcelina.

- Żartujesz?

- Nie. I za ten medalik grozi mi sąd, bo nie 
wolno manifestować swojej wiary w tym 
kraju. Nie wolno!

Nie wolno. Te słowa były jedynymi, które 
usłyszeli sąsiedzi z innych cel.

- Z Polski? – po chwili roztargnienia za-
pytała.

- Z Polski.

Rozmowa nie trwała długo. Następnego 
dnia Michał miał sprawę sądową i osta-
tecznie – wbrew żądaniom prokuratury i 
policji – został uniewinniony od zarzutu 
napaści na policjanta, musiał jednak za-
płacić grzywnę w wysokości 1500 euro za 
udział w proteście. Pieniądze na uiszcze-
nie opłaty otrzymał dzięki pomocy Orga-
nizacji, która na wieść o aresztowaniu Po-
laka natychmiast zorganizowała pomoc. 
Pomoc była bezinteresowna, co okazał 
wprost Michel po spotkaniu się z Micha-
łem w sądzie, gdy ten chciał oddać równo-
wartość sumy.
- Michale, kiedyś będę potrzebował Two-
jej pomocy i to będzie wystarczająca za-
płata.

- Dziękuję. – odpowiedział Michał ściska-
jąc Michelowi przedramię, tak jak trady-
cyjnie witają się nacjonaliści.

Marcelina tymczasem siedziała drugi dzień 
w areszcie i czekała na swój niepewny los. 
Czas wolny w celi wypełniała Różańcem. 
W tym samym czasie Maria prowadziła w 
kaplicy Różaniec, który odmawiano w in-
tencji Marceliny. Dziewczyny z sekcji mo-
dlitewnej LERP modliły się dziesiątek po 
dziesiątku. Modlitwa kolejny raz ujawniła 
swoją moc, ponieważ po trzech następ-
nych dniach pobytu w areszcie Marcelina 
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została zwolniona z aresztu do domu. Bę-
dzie wprawdzie czekał ją proces sądowy, 
ale sam fakt wyjścia na wolne powietrze 
od razu pobudził dziewczynę do życia. 
Niestety, nie odzyskała swojego medalika 
z Fatimy, został w areszcie, w spisie do-
wodów do aktu oskarżenia. Kiedy wyszła 
z aresztu, było już po godzinie 20:00.

Medalik

Medalik z Matką Boską Fatimską ma swo-
ją historię w życiu Marceliny. Był on srebr-
ny, okrągły, przedstawiał Maryję i klęczą-

cych przed nią troje dzieci – Franciszka, 
Hiacyntę i Łucję. Dziewczyna otrzymała 
go ponad rok temu od Michelle na pamiąt-
kę odbycia pielgrzymki. Pobłogosławiony 
przez księdza, miał strzec Marcelinę od 
złych pokus. I strzegł, noszony na szyi, do 
momentu aresztowania. Teraz był scho-
wany w teczce z aktem oskarżenia, scho-
wanym w szafie z uporządkowaną doku-
mentacją aresztu śledczego w Lyonie.

Dziewczyna co jakiś czas, odruchowo, 
masowała dłonią swoją szyję, na której 
nie było już tego medalika. Kilka razy się 



122     

rozpłakała. Straciła coś, co było czymś 
więcej niż pięknym elementem eleganc-
kiej garderoby. Było to widocznym zna-
kiem Wiary. Wychowana w rodzinie kato-
lickiej, o tradycjach patriotycznych (tata 
Marceliny, Andre, bojownik OAS i wete-
ran wojny w Algierii, mama Emma z kolei 
działała w Akcji Katolickiej), przywiązy-
wała ogromną wagę do kultywowania ro-
dzinnej tradycji. Teraz bez medalika czuła 
się, jakby zerwano jej nić łączącą ją z tą 
tradycją. Zerwał ją nowoczesny świat.

Jedynym śladem po medaliku było miej-
sce na szyi o lekko jaśniejszej karnacji niż 
reszta ciała…

Na Zachodzie bez zmian

Michał po powrocie z rozprawy sądowej i 
opłaceniu grzywny wrócił do mieszkania, 
w którym się zameldował na czas poby-
tu w Paryżu. Planował spędzić tydzień, 
jednak ostatecznie tak spodobała mu się 
Francja, że postanowił przedłużyć urlop 
do dwóch tygodni. Nie to, że podobała mu 
się degeneracja starej córy Kościoła, ale 
lubił stare kamienice, uliczki i lokale, i ich 
klimat. Mieszkał u Xaviera, starego przy-
jaciela z Paryża i byłego aktywisty Gro-
upe Union Defense (obecnie – o czym nie 
wiedział Michał – działał w LERP i był 
współzałożycielem komórki paryskiej Or-
ganizacji; brał udział w protestach Żółtych 
Kamizelek, za co również go aresztowano 
dwa tygodnie temu). Rozmowy Micha-
ła z Xavierem były długie i momentami 
zdawało się, że monotonne, bo o polityce, 
idei i muzyce, ale za każdym razem inspi-
rowały Michała.

Nie minęło jednak dziesięć minut, a nim 
współlokator chciał zaparzyć herbatę, 
włączył telewizor i na kanale France 2 

żółty pasek. Informacja o kolejnym za-
machu terrorystycznym, jaki miał miejsce 
na terenie Francji. Zginęły 4 osoby, 1 ran-
na wskutek ostrzelania z automatu przez 
algierskiego imigranta. Sprawca ataku 
uciekł i do tej pory nie został odnaleziony 
przez służby. Można powiedzieć, na Za-
chodzie bez zmian.

- Nie zdziwię się, jak rząd wykorzysta 
zamach do zaostrzenia inwigilacji wobec 
swoich obywateli. – krótko skomentował 
Xavier gotując wodę w czajniku.

- Zgadza się. – odpowiedział Michał.

Po tej krótkiej rozmowie zamilkli. Bo cóż 
mogli więcej powiedzieć. Kolejne ofia-
ry idei multikulturowego społeczeństwa. 
Znów krew niewinnych, białych Europej-
czyków, spadła na ręce polityków, obroń-
ców praw człowieka spod znaku różnych 
podejrzanych fundacji oraz sługusów Ka-
pitału ponoszących odpowiedzialność za 
inwazję imigrantów.

Po chwili milczenia Xavier powiedział 
Michałowi:

- Jutro nasi umiłowani przywódcy znów 
wygłoszą oświadczenie o konieczności 
walki z terroryzmem i tradycyjnie nic nie 
zrobią, tylko frazesy i frazesy. A każdego, 
kto stawi temu opór, publicznie napiętnu-
ją, wsadzą do więzienia z arabskimi imi-
grantami w jednej celi albo zabiją.
- To prawda. Na Zachodzie wciąż bez 
zmian. – odpowiedział krótko Michał.

W tym samym momencie spalił się czaj-
nik, w którym gotowała się woda na her-
batę. Chłopaki natychmiast zgasili ogień, 
przykryli go kocem i odłożyli pod drzwi, 
po czym się obaj zaśmiali. Ich śmiech był 
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ironią. Steven wziął garnek, nalał do nie-
go wody i nastawił ogień.

- Tylko nie spal garnka tym razem. – z 
ironicznym uśmieszkiem powiedział Mi-
chał.

- Doprawdy, to będzie bombowa herbata.

Po odpowiedzi Xaviera mieszkanie znów 
opanował śmiech.

LERP, cz. 2

Dzień po spotkaniu Xavier zaprowadził 
Michała do lokalu LERP, który znajdował 
się w 10. dzielnicy Paryża, przy rozwidle-
niu ulic Rue de l’Aqueduc i Rue la Fay-
ette. Z zewnętrznej strony wyglądał jak 
zwykła kamienica, jednak po wejściu do 
niego był połączeniem Tradycji z nowo-
czesnością w sztuce. Przed wejściem Xa-
vier podał hasło, przedstawił towarzysza z 
Polski i cel jego wizyty. Polak uścisnął ze 
stojącymi na warcie nacjonalistami ręce 
na wysokości przedramienia i wszedł za 
kolegą do lokalu.

Lokal miał parter i dwa piętra. Na parterze 
znajdowała się kawiarnia, ułożone siedem 
okrągłych stolików po cztery krzesła. Me-
ble rzeźbione z drewna sosnowego, okryte 
skromną zastawą w barwach Organizacji 
(granatowo-złotych). Na ścianach foto-
grafie pokazujące ważne momenty z życia 
Organizacji – wspólne zdjęcie założycieli 
LERP, akcje uliczne, nabożeństwa w kapli-
cy Notre-Dame-de-Consolation i oszklone 
w ramach urywki z gazet francuskich, któ-
re opisywały działania grupy. Na drugiej 
ścianie grafiki przedstawiające wybitne 
postaci z historii francuskiego nacjona-
lizmu w nowoczesnej odsłonie: Charles 
Maurras, Robert Brasillach, Jean-Marie Le 

Pen, Francois Duprat i Dominique Venner. 
Pod ich portretami ustawionymi równo w 
szeregu zdjęcia Męczenników za Sprawę: 
Alaina Escoffiera (dokonał samospale-
nia w proteście przeciw komunizmowi w 
1977 r.) i Sebastiena Deyzieu (bojownika 
GUD, ofiary policyjnego bandytyzmu w 
trakcie antyamerykańskiej demonstracji w 
1994 r.). Z trzeciej strony pięknie, z drew-
na sosnowego rzeźbione oprawy okien. 
Na ladzie obok kasy fiskalnej za drobną 
opłatą można nabyć broszury i materiały 
propagandowe Organizacji, z czego na-
tychmiast skorzystał Michał. Wsparł rów-
nież LERP płacąc za herbatę.

Następnie Xavier zaprowadził Michała na 
pierwsze piętro. Tam przejął go Steven, 
szef komórki paryskiej LERP. Oprowa-
dził go po pierwszym piętrze, gdzie znaj-
dowały się kolejno klub literacki „Je suis 
partout”, siłownia, sala koncertowa oraz 
ściana z wypisanymi sprejem imionami i 
nazwiskami ważnych postaci historycz-
nych Francji. Za prośbą Michała poszli na 
siłownię i odbyli wspólny trening boksu. 
Steven był zawodowym bokserem, które-
go żaden towarzysz do tej pory nie pokonał 
w pojedynku na rękawice. Jednak w spon-
tanicznej walce na punkty musiał uznać 
po trzech rundach minimalną przewagę 
Polaka, uścisnął tradycyjnie rękę i pogra-
tulował, po czym zaprowadził wzdłuż ko-
rytarza w stronę schodów prowadzących 
na drugie piętro. Uwagę Michała oczywi-
ście przykuł równo ułożony wzdłuż ściany 
rząd kasków motocyklowych, kominiarek, 
tarcz, drzewców od flag i pałek teleskopo-
wych.

- To jest nasz sprzęt do obrony lokalu. 
Używamy go do obstawy lokalu, na patro-
lowanie jego okolicy i – nie muszę oczy-
wiście tłumaczyć – do dyskusji z lewaka-
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mi. Wszyscy muszą znać się na walce i 
regularnie ćwiczą na siłowni, dlatego do 
tej pory z nikim nie przegraliśmy na ulicy. 
Wielu z nas ma doświadczenie z poprzed-
nich organizacji w akcji bezpośredniej, 
więc nie ma problemu. Na razie. – opo-
wiadał Steven.

- Co się znajduje na drugim piętrze? – z 
ciekawości zapytał Michał.

Doszli obaj do schodów, po nich weszli na 
drugie piętro.

- Tutaj z kolei jest dziesięć pokojów urzą-
dzonych na mieszkania dla potrzebujących 
francuskich rodzin, które zostały wyrzu-
cone na bruk. Mieszkają tu jak u siebie w 
domu, my ponosimy koszty finansowe za 

ich utrzymanie z dobrowolnych składek. 
Z ich strony jedynym obowiązkiem jest 
dbanie o porządek i by było czysto.

Gdy przechodzili przez korytarz, spotka-
li parę młodych Francuzów, którzy na 
ich widok przywitali się i poszli w stronę 

kuchni. Michał i Steven z kolei poszli dru-
gą stroną, z powrotem w stronę schodów i 
zeszli do pierwszego piętra. Tam Michała 
przejęła Adrienne, szefowa sekcji literac-
kiej Organizacji i koordynatorka „Je suis 
partout”. Weszli do klubu literackiego:

- Tutaj organizujemy spotkania kulturalne, 
wykłady o różnorodnej tematyce. Tutaj 
są spotkania formacyjne dla wszystkich 
członków naszej komórki, odbywają się 
dwa razy na tydzień i na nich dyskutujemy 
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o polityce Francji, twórczym przełożeniu 
ideologii na XXI wiek oraz omawiamy 
dotychczasowe akcje uliczne.

Później dziewczyna prowadziła Michała 
dookoła wnętrza sali, pokazując mu zdję-
cia ze spotkań, na pomalowanej na grana-
towo-złoto ścianie wisiały regały z książ-
kami, broszurami i plakatami zapraszają-
cymi na różne wydarzenia organizowane 
przez LERP. Po dwudziestu minutach od 
oprowadzania wyszli z sali. Przed drzwia-
mi czekał już Xavier, który przywitał się z 
Adrienne i zamienił z nią parę słów.

- I jak, Michale, podoba się nasz lokal?

- Bardzo ładny. Wzorujecie się na Casapo-
und, Hogar Social i Czarnych Szczurach 
w tej dziedzinie?

- Tak. Ta formuła jest, wręcz powinna być 
dla nas uniwersalna. Mam nadzieję, że to 
Cię zainspiruje do czegoś twórczego.

- Oby. – odpowiedział Michał, po czym 
poszedł z Xavierem na parter. Tam kupił 
jeszcze granatową koszulkę z świętą Jo-
anną d’Arc, trzymającą karabin AK-47 i 
z twarzą zasłoniętą chustą ze złotymi li-
liami. Na plecach namalowane na biało 
hasło „A jamais Idealiste”. I po wymianie 
uprzejmości z dziewczynami prowadzą-
cymi sklep organizacyjny pożegnał się.

- Do zobaczenia. – powiedział Michał że-
gnając się na odległość.

- Do zobaczenia. – odpowiedziały razem.

Po wizycie Michał wrócił sam do domu. 
Xavier został w lokalu, miał bowiem dy-
żur na siłowni. Gdy wrócił, była już go-
dzina 16:00. Za oknem zimno, deszczowo 

i pochmurno, ale w sercu Michała było 
bardzo ciepło. Wiedział, że LERP razem 
z innymi organizacjami we Francji stano-
wią awangardę Rekonkwisty. Wierzył, że 
dzięki takim synom i córkom Europa może 
się odrodzić. I Zmierzch Krzyża może nie 
nastąpić.

Rozmowa

O tej samej porze, w Metz, leżeli obok sie-
bie Michel i Maria. W przytulnym miesz-
kaniu, na pościeli łóżka, obok siebie. Wpa-
trzeni w sufit. Milczeli. Pierwsze minuty, 
potem kolejne i tak bez końca można by 
leżeć. I zapomnieć o Bożym świecie. Jed-
nak w końcu cisza musiała zostać przeła-
mana:

- Wiesz, Michel. – powiedziała Maria nie 
odrywając wzroku od sufitu.

- Tak, Mario? – zapytał Michel
.
- Boję się. Marcelina kilka dni temu aresz-
towana na dwie doby, zabrano jej meda-
lik z Maryją, a dziś ma rozprawę sądową. 
Słyszałam, że Polaka na strajku w Pary-
żu żandarmi pobili i aresztowali. Kolejne 
profanacje, incydenty, a niedawno… też 
zamach terrorystyczny.

Maria była z charakteru twardą dziewczy-
ną, ale w tym momencie puściły jej śluzy 
i zaczęły z oczu lecieć łzy jedna za drugą. 
Za każdym oszkleniem się oczu spływa-
ły ze śluzów, później powoli sunęły przez 
końcówki policzków, by następnie dosię-
gnąć kącików ust i spaść w dół. Michel 
widząc to zachmurzył się. Nie wiedział w 
tej chwili, jak jej odpowiedzieć. Ona zaś 
kontynuowała:

- Najbardziej się boję tego, co będzie z 
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nami, jak po nas przyjdą. Nie wiem, jak ja 
się zachowam, a boję się, że przeze mnie 
komuś coś się stanie.

- Nie martw się, Marysia. Musimy ten czas 
po prostu przetrwać. Pamiętasz to, o czym 
ostatnio czytałaś w naszej najnowszej 
broszurce? Że będą czasy spokojne, co 
nie znaczy, że będą one spokojne dla nas. 
Czas Próby może nadejść każdego dnia 
i musimy być na to dobrze przygotowa-
ni. Przygotowani pod każdym względem. 
Dzisiaj cierpimy, świat nas prześladuje, 
ale Bóg Najwyższy nam to wynagrodzi. – 
odpowiedział z przekonaniem Michel.

Dziewczyna nie chciała nic powiedzieć. 
Wiedziała, że to usłyszy. Czuła się już le-
piej, a łzy przestały lecieć z oczu. Po kil-
ku chwilach zaczęła charakterystycznie 
mrugać. Cóż, to miała być romantyczna 
rozmowa, a zamiast tego wyszedł roman-
tyczno-fatalistyczno-katastroficzny meza-
lians.

- Tak, musimy, ale jak ja się zachowam 
sama? – po chwili powiedziała Maria. 
Była ona bardzo skora do zadawania py-
tań, nawet jak słyszała odpowiedzi.

W odpowiedzi Michel zapewnił ją o 
wsparciu swoim, rodziny i Organizacji.

Minęła już godzina, po czym Maria przy-
pomniała sobie, że musi dzisiejszy wieczór 
spędzić sama ze sobą. Michel wiedząc 
o tym pożegnał się czule z dziewczyną 
i wyszedł z pokoju. Maria została sama, 
włączyła muzykę relaksującą z radia, ro-
zebrała się do białej, koronkowej bielizny, 
rozpuściła włosy i położyła się na po-
ścieli. Zamykała i otwierała oczy słodko 
mrugając. Lubiła taką formę odpoczynku. 
Pomagało jej to po stresującym tygodniu 

nauki w liceum, działalności w Organiza-
cji, obowiązków domowych i nerwowych 
kontaktów z rówieśnicami z tej samej kla-
sy.

Do pokoju chciała wejść mama Marii, jed-
nak widząc to, co się dzieje, zrozumiała, 
że ma nie przeszkadzać ukochanej córce w 
odpoczynku. Postawiła na stoliku z drew-
na sosnowego, blisko drzwi butelkę wody 
ze szklanką i ciepłą herbatę w filiżance. 
I ulotniła się patrząc ze wzruszeniem na 
Marię. Dziewczyna jednak nie zwróciła 
uwagi na chwilową obecność mamy. Była 
zatopiona w relaksie, w innym jakby świe-
cie.

Po procesie…

Tego samego dnia z zapartym tchem cze-
kało wiele osób na korytarzu sądowym, 
na werdykt w sprawie Marceliny. Rodzi-
na Marceliny, nacjonaliści z organizacji 
LERP, koleżanki z wydziału prawa i wie-
lu nieznanych dziewczynie osób. Dzisiaj 
odbywała się rozprawa sądowa, na której 
prokurator żądał kary dwóch lat pozba-
wienia wolności za naruszenie świeckiego 
charakteru państwa francuskiego; obroń-
cy domagali się uniewinnienia i posta-
wienia przed sądem człowieka, który ją 
zaatakował na lyońskiej ulicy. Miała ona 
charakter zamknięty, stąd nikogo poza 
oskarżoną, prokuratorem i adwokatem 
nie wpuszczono. Wejścia strzegł uzbrojo-
ny po zęby patrol prewencji. Naprzeciw 
nich stało przed wejściem do sali rozpraw 
kilkadziesiąt osób, zaś przed budynkiem 
sądu w spontanicznej demonstracji ze-
brało się około tysiąca osób ze środowisk 
katolickich, oprócz nich byli również mu-
zułmanie. Wszyscy solidarnie domagali 
się uniewinnienia.
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Na demonstracji przed sądem Lucas, szef 
lyońskiej komórki Organizacji, przema-
wiał głośno przez mikrofon, właściwie 
krzyczał:

- Dzisiaj jesteśmy świadkami tragicznego 
precedensu. Nasza koleżanka, Marcelina, 
jest oskarżona o naruszenie świeckości 
Francji poprzez noszenie na szyi poświę-
conego przez księdza medalika z Matką 
Boską Fatimską. System traktuje ją jak 
terrorystkę, a sprawcy ataku, który roz-
począł ten cały cyrk, bezkarnie chodzą po 
ulicy. Domagamy się bezwarunkowego 
uniewinnienia naszej koleżanki. Dzisiaj 
ją może spotkać trudny los, jutro kogoś z 
Was!

Przemówienie Lucasa było raz po raz 
przerywane oklaskami.

- Nie możemy się poddać w naszej walce. 
Jeśli zamkniemy się w czterech ścianach, 
to nie zaprzestaną prześladowania za naszą 
Wiarę. Od wielu lat słyszymy i informuje-
my o różnych aktach nienawiści do Ko-
ścioła i Wiary: dewastacjach kościołów, 
bluźnierczych spektaklach teatralnych czy 
wytworach tzw. „sztuki nowoczesnej”, 
atakach na duchownych, profanacjach 
Najświętszego Sakramentu czy usuwaniu 
symboli religijnych z przestrzeni publicz-
nej. Jaka jest reakcja władz na to? Żadna! 
A dziewczynę noszącą katolicki medalik 
traktują jak terrorystkę! Prawdopodobnie 
zaraz zakończy się rozprawa i wszystko 
się rozstrzygnie. Apeluję wobec tego, nie 
rozchodźcie się do domów, czekamy!

W sali rozpraw tymczasem nastąpiła prze-
rwa na naradę sędziów przed ogłoszeniem 
wyroku. Wszyscy czekali z zapartym 
tchem na werdykt. Po chwili sąd wrócił 
na salę i zajął z powrotem miejsca. Sę-

dzia prowadząca sprawę odczytała wyrok 
i jego uzasadnienie. Marcelina odetchnę-
ła z ulgą. Została uniewinniona. Krót-
ko i treściwie. Po uznaniu sprawy za za-
mkniętą antyterroryści rozkuli Marcelinie 
ręce z kajdanek, a jeden z nich przyznał 
się, że sam jest osobą wierzącą i przepro-
sił dziewczynę. Kilka chwil później, gdy 
Marcelina wyszła z sali rozpraw, wśród 
osób zgromadzonych na korytarzu zapa-
nowała euforia. Policjanci musieli szybko 
się ewakuować z obawy przed potencjal-
nym odwetem.

Po otrzymaniu informacji o uniewinnieniu 
Marceliny Hugo, wiceszef komórki, który 
zwołał zgromadzenie, rozwiązał je. Ma-
nifestanci rozeszli się do domów. Hugo 
i Lucas ze swoją grupą oraz osobami to-
warzyszącymi dziewczynie na korytarzu 
sądowym wyruszył do katedry św. Jana 
Chrzciciela. Tam, dokładniej w kaplicy 
Burbonów, była już grupa dziewczyn z 
sekcji modlitewnej. Kilka minut później 
wysoko do Nieba popłynęła wspólna mo-
dlitwa dziękczynna za opiekę nad Marce-
liną.

Comite d’accueil

Nie minęło jednak dziesięć minut od za-
kończenia modlitwy, a w odległości nie-
całych dwóch kilometrów od kaplicy 
zebrała się dość liczna, bo 200-osobowa 
demonstracja skrajnej lewicy i szła w 
stronę miejsca modlitwy. W kolumnie de-
monstrantów było wielu czarnoskórych 
imigrantów. Idącą w stronę wyjścia Marię 
zaalarmował Hugo:
- Nie wychodźcie z kaplicy, antifa i kolo-
rowi właśnie zaraz będą.

- Ilu ich może być i czego chcą? – z prze-
rażeniem zapytała Maria.
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- Koło dwustu. Natychmiast przekazałem 
chłopakom z Paryża, także zaraz będą ze 
sprzętem. Przekaż dziewczynom ze swo-
jej sekcji, by nie wychodziły na razie. 
Nie wiem, może będą chcieli wtargnąć do 
świątyni.

- Dobrze.

Tymczasem na zewnątrz…

Demonstracja była już około kilometra 
od kaplicy. Czarno-czerwone flagi powie-
wały na bezchmurnym i słonecznym nie-
bie. Większość uczestników była zama-
skowana. Okrzyki skierowane przeciwko 
Kościołowi, LERP oraz nacjonalizmowi 
odbijały się donośnym echem od kamie-
nic. Marsz był luźno zabezpieczony przez 
policję, więc ryzyko ataku na kaplicę było 
bardzo duże.

W samą porę przyjechało 50 lerpowców. 
Wszyscy ubrani w stylistyce rodem z 
GUD. Kaski motocyklowe, eleganckie 
brązowe lub czarne kurtki lotnicze, dżinsy 
i buty sportowe. Część miała skórzane rę-
kawiczki wypełnione żwirem. Większość 
miała w rękach drzewce od flag lub ba-
tony. W grupie byli m.in. Louis, Xavier, 
Adrienne oraz Michał, którzy nigdy nie 
zmarnowali okazji do dyskusji z lewaka-
mi. Druga, 20-osobowa ekipa pod wodzą 
Stevena, ubezpieczała swój główny lokal 
w 10. dzielnicy.

- Uff, w samą porę. – odetchnęła z ulgą 
Maria spoglądając przez uchylone drzwi 
kaplicy.

Demonstranci, jak przybyli pod kaplicę 
przekonani, że będą mogli bezkarnie bluź-
nić przeciwko Wierze, zostali niemiło za-

skoczeni. Kaplicę otaczał skierowany w ich 
stronę 50-osobowy komitet powitalny. W 
stronę nacjonalistów natychmiast polecia-
ły petardy, butelki z odchodami i jajka. W 
odpowiedzi część bojowników odrzucała 
petardy, natomiast większość zachowała 
zimną krew i nie ulegała emocjom. Dopie-
ro w momencie, gdy setka antyfaszystów 
wyłamała się z szeregu i postanowiła siłą 

wtargnąć do kaplicy, w ruch poszły pięści, 
batony i gaz po obu stronach. Nikt wzajem-
nie nie dawał sobie pardonu, po odwrocie 
lewaków w stronę swoich lerpowcy przy-
puścili kontratak. Kilkunastu kozaków w 
czarno-czerwonych chustach na twarzach 
zaliczyło solidny oklep. Po kontrataku na-
tychmiast bojownicy wycofali się przed 
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kaplicę i dalej jej bronili. Dali jasno do 
zrozumienia, że dzisiaj przeciwna strona 
przegrała i nigdy nie zniszczą Wiary, i Ko-
ścioła. Po pół godzinie wymiany wzajem-
nych uprzejmości lewicowa demonstracja 
opuściła okolice kaplicy i pomaszerowała 
dalej. Została pożegnana przez nacjonali-
stów prześmiewczymi okrzykami.

Po stronie LERP rannych zostało trzech 
bojowników, w tym Michał, i jedna 
dziewczyna – Elizabeth. Michał miał oczy 
czerwone od rozpylonego gazu. Eli bolał 
brzuch od uderzenia drzewcem. Natych-
miast udzielono im pomocy. Po stronie 
lewaków i kolorowych – kilkunastu ran-
nych. Kilka minut po akcji obrońcy kapli-

cy rozjechali się do swoich lokali. Dziew-
czyny z sekcji modlitewnej wróciły do do-
mów dziesięć minut po swoich kolegach. 
Alarm w głównym lokalu został zakoń-
czony, wszystko wróciło do normy.

W odwecie za przegraną ustawkę późną 
nocą z niedzieli na poniedziałek kilku pa-
ryskich antyfaszystów podjechało samo-
chodem pod kaplicę i na jej murach na-
mazało czarnym sprejem hasła: „śmierć 
chrześcijanom” i „faszyści do Gułagu”.

Rozmowa z Bogiem

Michał wieczorową porą wrócił do domu. 
Miał za sobą świeże wspomnienia z ostat-
niej bitwy z imigrantami i lewackimi bo-
jówkarzami pod kaplicą Notre-Dame-de-
Consolation. Oczy przestały już piec od 
rozpylonego gazu łzawiącego. Na szczę-
ście nie trzeba było leczenia szpitalnego. 
Tym bardziej, iż Michałowi mogłaby gro-
zić dekonspiracja, a co za tym poszłoby 
dalej – zainteresowanie policji. Nie chciał 
zwracać na siebie aż takiej uwagi, gdyż 
groziłby mu przedwczesny powrót do Pol-
ski.

W mieszkaniu nie było Xaviera, który po-
stanowił nocować w lokalu, więc mógł 
sobie skorzystać ze wszystkiego, czego 
dusza zapragnie. Postanowił jednak się 
pomodlić. Tym razem nie wziął brewiarza 
ani Pisma Świętego do ręki, zdecydował 
się na modlitwę własnymi słowami. Nad 
drzwiami jego pokoju wisiał krzyż, naj-
większy symbol Wiary. To na krzyżu za-
wisł Jezus Chrystus, by odkupić grzechy 
całej ludzkości, i zwyciężył śmierć. Mi-
chał ukląkł i kierując oczy w stronę krzyża 
rozpoczął modlitwę:

- W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. To 
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znowu ja, słaby grzesznik Michał. Proszę 
Ciebie, Panie Boże Wszechmogący, który 
posłałeś swojego Syna na świat, by przy-
niósł temu światu miecz, zgładził śmierć 
i zbawił ludzkość z niewoli grzechu pier-
worodnego, o pomoc w rozeznaniu swo-
jego powołania. Żebym umiał rozeznać 
to, co dobre, a co złe. Żebym nie ulegał 
pokusom szatana i dzielnie znosił wszel-
kie trudy, i przeciwności. Żebym w chwili 
próby nie wyparł się naszej Wiary…

Podczas modlitwy do Michała zaczął 
zwracać się jakiś tajemniczy głos z we-
wnątrz, głos nie z tego świata:

- Po co klękasz? Po co się modlisz? My-
ślisz, że Bóg, w którego wierzysz, Cię 
wysłucha? Myślisz, że on Ciebie kocha? 
Lepiej pójdź za mną i oddaj mi pokłon, a 
obiecuję Ci, że dam wszystko, czego tylko 
sobie zażyczysz.

Jednak Michał nieustępliwie klęczał i się 
modlił. Wyczuł, że odzywa się do niego 
sam szatan. Też nie był on ustępliwy:

- Wstań.

Mimo powolnego przypływu sił Michał 
nie chciał wstać i klęczał dalej.

- Wstań! Wstań! Wstań! – po trzykroć za-
krzyczał diabeł.

Z każdą minutą Michał zaczął coraz bar-
dziej drżeć, kolana mocniej i mocniej da-
wały o sobie znać, głowa bolała, a oczy 
zachodziły półmrokiem.

- No wstawaj, bo inaczej umrzesz! Ja mogę 
wszystko wobec Ciebie, słaby człowieku!

Im bliżej zaczęło zdawać się Michałowi, 

że stanie się bolesna, fizyczna krzywda, 
sięgnął po najbardziej skuteczny egzor-
cyzm i modlił się nim na głos:

- Święty Michale Archaniele! Wspomagaj 
nas w walce…

Głos Michała z każdym słowem stawał się 
coraz bardziej donośny.

- …a przeciw niegodziwości i zasadzkom 
złego ducha bądź naszą obroną…

Diabeł nadal nie ustępował i próbował 
mącić w głowie Michała, by ten nie wy-
mówił modlitwy do końca. Michał czując 
to zaczął krzyczeć:

- …Oby go Bóg pogromić raczył, pokor-
nie o to prosimy, a Ty, Wodzu Niebieskich 
Zastępów, szatana i inne duchy złe, któ-
re na zgubę dusz ludzkich po tym świecie 
krążą…

I w tym momencie diabelski głos krzyczał 
jak najgłośniej:

- Michał, nie! Nie! Nie! Nie!

- …mocą Bożą strąć do piekła! Amen!

Po tych słowach nieludzkie okrzyki wy-
dawane przez ten sam głos, który chciał 
kusić modlącego się chłopaka, przez kilka 
minut odbijały się echem po całym pokoju 
i zamilkły. Michał po słowach modlitwy 
przeżegnał się znakiem krzyża i upadł na 
ziemię. Nogi odmówiły zupełnie posłu-
szeństwa, ręce jeszcze drżały, z oczu Mi-
chała leciały łzy, ale to Bóg zwyciężył dzi-
siejszego wieczoru. Widział przed sobą – 
jakby oczyma wyobraźni – Boski Majestat 
i mocno tym wzruszony zebrał ostatki sił, 
by wstać z kolan. I spojrzeć na drewniany 
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krzyż, ten sam, do którego był zwrócony 
w czasie modlitwy.

Gdy skończyła się modlitwa i walka mię-
dzy Bogiem a szatanem o duszę Michała, 
było już po 21:00. O tej godzinie Michał 
zazwyczaj albo oglądał film przed snem, 
albo przeglądał swoje zdjęcia z Francji na 
laptopie i poddawał je starannej obróbce 
graficznej celem wsparcia propagandy 
LERP. To była spłata długu wdzięczno-
ści, zaciągniętego u francuskich kolegów 
za pomoc prawną i finansową w ostatniej 
sprawie, za którą Michał siedział w lyoń-
skim areszcie. Tego dnia tym razem nie 
miał siły zająć się czymkolwiek, chciał 
spać.

Zanim Michał zasnął, minęła już 22:30. Za 
oknem noc była bardzo piękna, bezchmur-
na, na niebie niezliczona ilość gwiazd i 
pierwszy raz Księżyc, którego światło 
przebijało się przez ciemność mieszkania.

Karolina

Tak na imię miała przyjaciółka Michała, 
z tego samego miasta i tej samej parafii. 
Znała się z nim osobiście ponad 9 lat i 
tylko tyle ich obojga łączyło. Różnili się 
mocno od siebie, ale jak się mówi, prze-
ciwieństwa się przyciągają. Karolina była 
piękną chrześcijanką z sąsiedztwa, stu-
dentką i blogerką, promowała bardziej 
ciepłe, otwarte i radosne spojrzenie na 
Wiarę, pełne szerokiej palety barw tęczy. 
Michał z kolei był tradycjonalistą, uzna-
wał wieczność teologii i doktryny kato-
lickiej oraz sprzeciwiał się liberalizacji 
pewnych trendów w Kościele, choć sam 
kiedyś był związany z subkulturami mło-
dzieżowymi i – za palcem Bożym – wró-
cił poprzez muzykę do Boga i Kościoła. 
Był bojownikiem sprzysięgłym walczyć 

przeciw nowoczesnemu, modernistyczne-
mu światu. Mimo wszystko zawsze mógł 
liczyć na ciepłe słowo, pocałunek czy mo-
dlitwę o Miłosierdzie ze strony ukochanej 
przyjaciółki.

Wczorajszego dnia przeżył bardzo mocno 
walkę między Bogiem a szatanem, uwie-
rzył ponownie w moc Modlitwy. Tego 
dnia postanowił porozmawiać z Karoliną. 
Wieczorem, po powrocie z manifestacji na 
Polach Elizejskich, włączył laptopa z ka-
merą i nieustannie czekał na odpowiedź. 
Minuty się dłużyły. Jedna, dwie, potem 
pięć. Dziesięć. Piętnaście. Dwadzieścia. 
Z każdą upływającą minutą Michał zaczął 
się irytować, jednak w tej samej chwili 
przypomniał sobie o cierpliwości. Posta-
nowił poczekać jeszcze dziesięć minut, a 
potem się rozłączy. Poszedł nalać sobie 
zimnej herbaty. Równie szybko… udało 
się połączenie. Godzina 18:00.

Jak tylko Michał ze szklanką herbaty po-
łożył się na swoim posłaniu, z laptopem 
przed sobą, zobaczył na ekranie Karolinę. 
Usta lekko pomalowane czerwoną szmin-
ką, narysowane rzęsy, skrócone długie 
włosy opadające na koniec szyi (o kolorze 
kasztanu), smukła twarz, niebieskie oczy. 
Kochał ją za to. Skromnie, ale przepięk-
nie.

- Dobry wieczór, Karolina. – zaczął.

- No hej, Michał. Opowiadaj, co tam u 
Ciebie. Jak się żyje w Paryżu? Co tam ro-
bisz? Jest bezpiecznie? Jest co zwiedzać? 
– zaczęła pytać Karolina, jednak przerwa-
ła, gdy zobaczyła na szyi Michała świeżą 
bliznę. Tak, tę samą od uderzenia batonem 
podczas aresztowania. – O Boże, Michał, 
kto Cię tak urządził?!
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- Jak to kto? Policja. – odparł Michał. – 
Brałem udział w manifestacji w Paryżu 
dwa tygodnie temu i żandarmi mnie pobi-
li, aresztowali i chcieli skazać pod fałszy-
wymi zarzutami, ale sąd mnie uniewinnił.

Karolina po tych słowach głośno wes-
tchnęła. Znała Michała i jego porywczy 
charakter, czego świadkiem była na szczę-
ście co najmniej jeden raz. Ten jeden raz, 
który oboje chcieli jak najszybciej zapo-
mnieć.

- Mogłam się domyślić. Słyszałam o pro-
testach we Francji. Co o tym myślisz? – 
zapytała zaciekawiona.

- Bardzo dobrze. Francuzi w końcu walczą 
o swoje już od połowy listopada. Jestem 
tam między innymi po to, by wesprzeć ich 
w walce. – odpowiedział z przekonaniem 
Michał.

Po tej krótkiej pogawędce Michał i Karoli-
na po obu stronach monitora kontynuowa-
li. Rozmawiali, popijali herbatę, śmiali 
się, by przynajmniej ten raz się nacieszyć. 
Michał bardzo tęsknił do Karoliny, jej cie-
pła i miłości do drugiego człowieka (cze-
go jej zazdrościł) oraz jej czułych objęć, 
z których nie chciałby za żadne skarby 
się wyrwać nawet na chwilkę. Mijała jed-
na godzina, druga. Ostatecznie Karolina 
musiała zakończyć po dwóch godzinach, 
ponieważ miała zaplanowany babski wie-
czór.

- Trzymaj się, Michałku, do zobaczenia 
niedługo. Oby już tym razem w Polsce. 
Będę się modliła za Ciebie i nas obojga. – 
zapewniła na pożegnanie Karolina.

- Dzięki, do zobaczenia, Karolcia. – od-
powiedział Michał, już nie z radością, ale 

lekko pochmurną twarzą.

Po odpowiedzi rozłączyli się i, wzdychając 
z tęsknoty, Michał zamknął laptopa. Zna-
lazł w domu magnetowid, po czym włą-
czył go i wyciągnął z plecaka kasetę. Była 
to kaseta Intolleranzy „Tutti all’Inferno” z 
1995 roku. Dostał ją od Maćka, związane-
go ze środowiskiem narodowym kolegi ze 
studiów, w ramach wymiany płyt i kaset 
z muzyką tożsamościową. Ich ulubionym 
utworem, jakiego słuchali przed każdą 
akcją, był kultowy „Come il vento”. Tym 
razem Michał postanowił posłuchać so-
bie w domowym zaciszu, póki jeszcze nie 
ma Xaviera, by powspominać stare czasy. 
Włączył i później sobie podśpiewywał:

Lata odrętwienia, lata apatii,
Pokolenie bez uczucia.
Nie ma zapału, nie ma już napięcia,
Do walki nie ma już powodu!

Na tym utworze wychowywały się pokole-
nia nacjonalistów, tożsamościowców oraz 
młodych aktywistów z całej Europy. Coś 
w tym utworze jest takiego, co przyciąga. 
– pomyślał Michał podśpiewując dalej. 
Po półtorej minuty zaczął głośno śpiewać 
przedostatnią zwrotkę:

Walki na ulicach z prętami w rękach,
Rewolucjoniści nie polegli na marne!
Ogień rewolucji płonie nadal,
Nadejdzie świt powstania!

I nie usłyszał wchodzącego do mieszka-
nia Xaviera, jednak ten słysząc znajomy 
utwór, dołączył do polskiego kolegi. Po 
chwili dwukrotnie zaśpiewali, a właściwie 
razem wrzasnęli:

Tyrania burżuazji, jeszcze tylko trochę!
Rewolucja wybucha w jednym momencie!
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Xavier tuż przed refrenem wyłączył szafę 
grającą i przekazał Michałowi informa-
cję o zbliżającym się Marszu dla Życia w 
Paryżu. Odbędzie się on za tydzień pod 
pomnikiem św. Joanny d’Arc i przejdzie 
ulicami francuskiej stolicy. Obaj zgodnie 
uznali, że trzeba wziąć w tym udział i Xa-
vier przekazał od Michela informację o 
planowanym miejscu zbiórki na marsz, a 
także prośbę o pomoc w przygotowaniach 
graficznych. Michał natychmiast się zgo-
dził i po dziesięciu minutach dostał ma-
ilem od zainteresowanego odpowiednie 
zdjęcia i szablony do przygotowania pla-
katu zapraszającego na marsz w kolumnie 
LERP. Xavier przyjął to za dobrą mone-
tę i, żegnając się z Michałem, wyszedł z 
domu. Dochodziła 21:00
.
Dwie godziny później, w lokalu LERP, 
Michel otrzymał mailem od Michała go-
towy wzór plakatu. Zadowolony zapisał 
go na laptopie i jutro go wydrukuje wraz z 
przygotowanym własnym nakładem wzo-
rem ulotek.

Noc pod złotą lilią

Dzisiejsza noc była bardzo ciężka i pra-
cowita. 10. dzielnica Paryża, główny lokal 
LERP. Dochodziła 23:00, kiedy paryska 
załoga kończyła malowanie transparentów 
zapraszających na Marsz dla Życia. W sali 
„Je suis partout” na drugim piętrze leżały 
ułożone przez wolontariuszki stosy ulotek 
propagandowych i zwinięte w rulon, poło-
żone tuż obok szafy dwa banery z hasłami i 
barwami Organizacji, pod którymi francu-
scy radykałowie wezmą udział w Marszu. 
Nikt nie ustawał w pracy, bowiem każda 
ekipa chciała zaprezentować swoje poglą-
dy jak najlepiej. Tym większą motywacją 
był fakt, iż na Marszu planowane jest zor-

ganizowanie kolumny, w której przejdą 
delegacje LERP z całej Francji. Dlatego na 
miejscu organizacją zajmuje się komórka 
paryska. To nie pierwsza zarwana noc dla 
Sprawy. Stąd większość aktywistów pra-
cuje o tej porze, a na sen będzie czas za 
godzinę, może dwie?

Michel, Xavier i Adrienne wraz z dzie-
sięcioma ochotnikami wyszli z lokalu 
rozwieszać transparenty po różnych czę-
ściach Paryża. Ekipa namalowała ich aż 
trzydzieści, by po jednym czy dwa powie-
sić we wszystkich dwudziestu dzielnicach 
metropolii. Nie zwlekając rozdzielili się 
pod lokalem w kilka samochodów i ruszy-
li w drogę. Powieszenie transparentów, 
zrobienie zdjęć, zatarcie śladów rąk i sko-
kiem do samochodu – na każdy transparent 
mieli pięć minut. Musieli działać szybko, 
ponieważ w razie wpadki mogła im grozić 
policja, albo – nie daj Boże – gdyby tra-
fili na imigrantów czy lewaków. Dlatego 
zawsze na wszelki wypadek brali batony, 
gaz oraz wypchane żwirem skórzane rę-
kawiczki. W odwodzie zawsze stał Steven 
z częścią sekcji sportowej w głównym lo-
kalu, gotowy wysłać swoją grupę w razie 
problemów.

Na szczęście noc sprzyjała francuskim 
aktywistom. Po niecałej godzinie we 
wszystkich dzielnicach Paryża widoczne 
były transparenty zapraszające na Marsz 
dla Życia. Na białych płótnach widniały 
podobizny Dziewicy Orleańskiej i Char-
lesa Maurrasa, oczywiście widoczne na 
tle granatowym ze złotymi liliami oraz 
informacją o godzinie i miejscu zbiórki 
na Marsz (godzina 11:30, pod pomnikiem 
Joanny d’Arc). Nie było praktycznie śladu 
żywej duszy o tej porze, co było tylko na 
korzyść. W związku z czym po godzinnej 
akcji ekipa wieszająca wróciła do główne-
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go lokalu. Steven odwołał pogotowie swo-
jej ekipy. Michel z Adrienne uruchomili 
laptopy i opublikowali w Internecie rela-
cję z nocnej akcji propagandowej. Xavier 
odprawił pozostałych ludzi do domów. 
Michel wysłał mailem opublikowane na 
Facebooku, Twitterze i stronie LERP rela-
cje z nocnej akcji polskiemu rówieśniko-
wi, Michałowi, z podziękowaniami za po-
moc w graficznym przygotowaniu plaka-
tów i transparentów. Jutro plakatowanie, a 
potem ulotki. – tak postanowiła Adrienne 
przed rozejściem się aktywistów.

- Jutro w nocy plakatowanie, a w dzień 
rozdajemy ulotki na uniwersytetach, w 
szkołach, jak ktoś idzie na mecz, to też, 
jak ktoś do pracy, to też weźmie parę ulo-
tek. Jutro możecie się zgłaszać do mnie, to 
rozdysponuję zależnie od potrzebnej licz-
by ulotki. A tymczasem życzę Wam dobrej 
nocy. – powiedziała Adrienne.

- Wzajemnie. Dobranoc. Dobrej nocy. – w 
różnym odstępie odpowiedzieli zebrani na 
odprawę przed powrotem do domów, snem 
i dalszą propagandą następnego dnia.

Upadamy coraz mocniej…

Notre Dame. Któż nie zna tej perły archi-
tektury gotyckiej Paryża? Kto nie czytał 
słynnej powieści Wiktora Hugo „Dzwon-
nik z Notre Dame”, ten nie będzie wiedział 
ani czuł piękna tej katedry. Jednak tego 
dnia nie można było zwiedzić swobodnie 
paryskiej świątyni, co chcieli uczynić Mi-
chel z Marią. Postanowili więc zatrzymać 
się na krótką modlitwę.

Kiedy tylko weszli do kościoła, przeszli 
pod organami i spacerowali jedną z pię-
ciu naw chcąc znaleźć wolne miejsca w 
ławce, ich oczy zabolał przykry widok. 

Sprawowana była Msza święta. I może 
wzięli by w niej udział, gdyby nie to, że 
była sprawowana z okazji Dni Judaizmu i 
Islamu. Przy Ołtarzu Pańskim modlili się 
katolicki ksiądz, żydowski rabin i muzuł-
mański mułła. Przed prezbiterium wraz z 
nimi modliły się setki osób, wyznawców 
Chrystusa, Allaha i żydowskiego Jahwe. 
Nie zwlekając natychmiast para opuściła 
katedrę.

- Upadek. – krótko powiedziała Maria, 
idąc przed siebie i trzymając Michela za 
rękę.

- Zgadzam się. – odpowiedział Michel.

- Nie mam na to więcej słów. Oto, do cze-
go doprowadził dialog z naszymi wroga-
mi. Islamiści mordują chrześcijan, żydzi 
w Izraelu przejmują im własności i szyka-
nują na swoje sposoby. A Kościół chce z 
nimi dialogować. Nie wierzę…

- Nie zapominaj, Mario, że to nie pierwszy 
raz.

- Wiem, nie musisz mi stale o tym mówić! 
– krzyknęła.

Michel miał manierę, że często mówił rze-
czy, które są dla innych osób oczywiste, a 
nawet je powtarzał.

- Przepraszam, nie chciałem. – odfuknął.

- Dobrze. – równie mocno odfuknęła Ma-
ria.

To nie był jej dobry dzień. Niezbadana 
jest kobieca natura, z której rozpoznaniem 
cały czas Michel miał problemy. Maria 
była dziewczyną nieprzewidywalną, raz 
czuła się dobrze i gotowa była żyć pełnią 



135     

życia, a następnego dnia miała doła z po-
wodu jakiejś błahostki.

- Chodźmy do naszej kaplicy. – zapropo-
nowała po chwili Maria.

Naszej kaplicy, czyli rzecz jasna, Notre-
Dame-de-Consolation.

- Dobry pomysł. – odpowiedział Michel, 
po czym ponownie złapał się z Marią za 
ręce i poszli zamówić taksówkę.

Zatrzymali pierwszą lepszą taksówkę, zło-
żyli zamówienie, wsiedli i odjechali. I po 
paru minutach w okolicach Notre Dame 
nie było po nich śladu…

***
Módlmy się za żydów wiarołomnych,

aby Bóg i Pan nasz zdarł zasłonę z ich 
serc,

iżby i oni poznali Jezusa Chrystusa, 

Pana naszego.
Módlmy się:

Wszechmocny, wiekuisty Boże,
który od miłosierdzia Twego nawet ży-

dów wiarołomnych nie odrzucisz:
wysłuchaj modły nasze za ten lud zaśle-

piony,
aby wreszcie, poznawszy światło prawdy, 

którym jest Chrystus,
z ciemności swoich został wybawiony.
Przez Tegoż Chrystusa, Pana naszego. 

Amen!

Akcja
 
- Wstawaj, Michał! – złapał za ramię i 
trząsnął nim Xavier.

- Xavier? Daj jeszcze pospać. – sennym 
głosem odpowiedział Michał.

- Nie ma mowy, musimy zaraz wychodzić. 
Już dochodzi 11:00. – odpowiedział Fran-
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cuz patrząc na zegarek.

- Już? Kurwa!

Po tych słowach Michał zerwał się z łóż-
ka. Był w samej białej koszulce i kaleso-
nach. Natychmiast zaczął się ubierać. W 
międzyczasie Xavier zrobił herbatę na 
zimno. Po pięciu minutach byli gotowi do 
wyjścia.

- Co dzisiaj robimy? – zapytał Michał.

- Idziemy do lokalu po ulotki i rozdajemy. 
Mamy dużo roboty przed Marszem dla 
Życia, ulotki, klejenie plakatów i… dzisiaj 
do naszego lokalu przyjeżdża delegacja 
naszej Organizacji z Marsylii. Trzeba ich 
ugościć po wszystkim. No, bierz kurtkę i 
wychodzimy.

Michał złapał za swoją brązową kurtkę 
lotniczą z charakterystyczną naszywką w 
stylu casual na lewym rękawie, po czym 
Xavier oczekujący już w klatce schodo-
wej zamknął drzwi mieszkania. W kiesze-
niach kurtek dyskretnie schowali sprzęt 
na wypadek niespodziewanego spotkania 
się z miłą, postępową młodzieżą czy ko-
lorowymi. Wsiedli w autobus i przejecha-
li trzy przystanki. Wysiadka i do lokalu. 
Xavier podał obstawie hasło. Odpowiedź. 
Przywitanie. I do środka. Weszli po scho-
dach na pierwsze piętro i z „Je suis parto-
ut” pobrali ulotki.

- No, Michał, nie wiedziałam, że jesteś aż 
tak uzdolniony graficznie. – z uśmiechem 
rzekła Adrienne przekazując chłopakom 
czterysta ulotek. – Dziękujemy od razu za 
pomoc.

- Nie ma za co. – odpowiedział Xavier w 
imieniu Michała. Michał był tak wzru-

szony głosem szefowej sekcji literackiej 
LERP, że nie był w stanie wydobyć ani 
słowa pomimo, że znał dobrze francuski.

I tak szybko, jak przyszli po ulotki, tak 
wyszli. Do Michała i Xaviera dołączy-
ła Anna, Francuzka i działaczka Action 
Francaise z Marsylii. Tajemnicą nie były 
wzajemne kontakty między LERP a Ac-
tion Francaise, jednak były to relacje wy-
łącznie towarzyskie. Czas pokaże, co z 
tego wyjdzie. Na razie jest o jedną osobę 
więcej na spacer, a jak to jeszcze dziew-
czyna, to czas upłynie tym milej.

- No, i takie towarzystwo na akcję to ja 
rozumiem. – rzekł Xavier witając się z 
Anną.

- Tak jak zawsze. – dziewczyna odwza-
jemniła się gorącym pocałunkiem, po 
czym z zainteresowaniem spojrzała na już 
rozdającego ulotki paryżanom Michała. – 
To ktoś nowy od Was?

- Nie, to mój wieloletni przyjaciel z Pol-
ski. Również nacjonalista, katolik, przyje-
chał tu na dwa tygodnie odpocząć, ale nie 
widzi problemu, by nam pomagać. Bardzo 
dobrze się zna na grafice, co nasza kole-
żanka parę chwil temu doceniła, gdy od-
bieraliśmy ulotki w lokalu. Zamurowało 
go dosłownie, wzruszył się mocno i pew-
nie boi się teraz odezwać. – odrzekł, po 
czym się głośno zaśmiał.

W międzyczasie Michał rozdawał ulotki 
zapraszające na Marsz. Brali wszyscy, i 
starsi ludzie, i młodzi idący do szkoły, i 
turyści. Uprzejmie dziękującym za ulotkę 
odwzajemniał się szczerym uśmiechem. 
Jednak w tym samym momencie Micha-
łowi zgasł uśmiech, gdy zobaczył idących 
w jego stronę kilku młodych ludzi w czar-
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nych kurtkach lotniczych, ale z… czerwo-
nymi bandanami. Kątem oka dostrzegł u 
jednego z nich anarchistyczną naszywkę. 
Natychmiast dał znać gestem Xavierowi i 
Ani, co się gotuje.

- Dobra. Anna niech chowa ulotki do to-
rebki i udaje, że idzie na spacer, a ty, Mi-
chał, ze mną wchodzimy tu, w ślepą ulicz-
kę i tuż u jej wyjścia się chowamy. Ja idę 
za kontener, a ty przyczaj się jak najbliżej 
rogu i obserwuj. Może nas miną i dadzą 
spokój, a jak nie, to gwiżdż do mnie i wy-
biegamy ich lać.

- Jak wejdą w ślepą? – spytał Michał.

- To tym lepiej będzie dla nas. Wtedy kro-
imy ich z bandan, parę ciosów i do widze-
nia.

Ustawili się. Michał obserwował zgodnie 
z planem, umilając czas drwinami z Xa-
viera schowanego za kontenerem.

- Żabojad. – pomyślał sobie Michał – 
Szkoda, że tacy odważni nie byliście w 
1939 roku.

Po chwili jednak przerwał myśli, gdy zo-
baczył, że paryscy antyfaszyści otoczyli 
Annę i zerwali jej torebkę. Widząc ulotki 
rzucili się na nią.

- Xavier, biją Annę. Wyskakujemy!

- Tak jest! – z radością odpowiedział Xa-
vier i w ułamku sekundy wybiegli sprin-
tem z ślepego zaułka. Po dziesięciu sekun-
dach biegu przewrócili lewaków kopami 
na asfalt, zerwali bandany i sprzedali po 
kilka ciosów pięściami. Anna natychmiast 
dołączyła do kolegów, kopiąc swoimi 
pantofelkami jednego z napastników tak 

długo, aż oddał jej torbę. Po kilku minu-
tach solidnej bijatyki z damskimi bokse-
rami spod znaku postępu i tolerancji Mi-
chał, Xavier i Anna szybko zebrali rozrzu-
cone ulotki i ewakuowali się pierwszym 
autobusem. Lewacy pozbierali się chwilę 
później i uciekli swoim samochodem do 
domów. Draka miała miejsce przy Rue 
du Faubourg Saint Denis, około dwustu 
metrów przed rogiem tej ulicy i Rue des 
Petites Ecuries, gdzie znajduje się knajpa 
nosząca imię Napoleona.

- I się zaczęło. – powiedział po dłuższej 
chwili Xavier.

- Czy lewacy planują jakąś kontrę w dzień 
Marszu? – zapytał Michał.

- Nie wiem, prawdopodobnie będą chcieli 
w jakiś sposób przeszkadzać. Trzeba bę-
dzie dać znać Stevenowi, by zebrał jak 
najwięcej ludzi z ekipy sportowej dla bez-
pieczeństwa. Jak będzie trzeba, to będzie-
my walczyć. – odpowiedział, po czym się 
zamyślił na parę minut, ale chwilę zamy-
ślenia przerwała Anna.

- Ile rozdaliśmy ulotek? Z tego, co pamię-
tam, to wzięliście 400.

- Na pewno o 150 mniej, bo tyle miałem 
i rozdałem. – powiedział Michał i słodko 
puścił oczko do Anny.

- Ja z kolei dałam radę niecałą setkę roz-
dać, zanim lewacy mnie nie zaczepili.

- No, to rozdaliśmy na pewno ponad poło-
wę. – z nutką zadowolenia rzekł Xavier.

- A ile Ty rozdałeś? – zapytała Anna.

- Około setki, ale niechętnie ode mnie bra-
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li. – odrzekł wskazując na swój niedogo-
lony zarost i lekko zamykające się lewe 
oko.

- Nie dziwię się. – wtrącił się Michał. – 
z takim zarostem, zamykającym się co 
chwila okiem i głosem to wyglądasz jak 
clochard.

Xavier słysząc to słowo stracił humor na 
resztę dnia. Clochard nie znaczyło nic in-
nego, jak menel.

Zanim się ogarnęli, przejechali pięć przy-
stanków zamiast trzech i musieli wysiąść 
na następnym. Po czym szybko przejść na 
Rue la Fayette i szybkim spacerem do roz-
widlenia z Rue de l’Aqueduc, gdzie mie-
ścił się lokal. Po dwudziestu 
minutach byli już na miej-
scu, a po drodze zdążyli 
rozdać pozostałą im par-
tię ulotek. Udało się, choć 
na ten dzień wystarczy już 
mocnych wrażeń.

Xavier wszedł pierwszy do 
lokalu nie podając hasła i 
zamknął drzwi. Obstawa 
wpuściła Michała i Annę 
do środka, a po ich wejściu 
przez chwilę robiła wiel-
kie oczy, po czym wróciła 
do patrolowania okolicy. 
Tego dnia Xavierowi nie 
było do wiwatu, bowiem 
stał się natychmiast obiek-
tem drwin ze strony swoich 
kolegów. Od dzisiaj zyskał 
ksywkę „Clochard”. Tym 
samym spadło na Michała 
oprowadzenie nowo pozna-
nej koleżanki z Marsylii po 
lokalu. Wcześniej zrobili 

wspólne zdjęcie swoich butów, którymi 
wycierali skrojone fanty. Doprawdy pięk-
nie to wyglądało, sportowe męskie buty i 
kobiece pantofelki wycierały bez pardonu 
bandany. Później doszły jeszcze dwie pary 
od kolegów z lokalu, i zdjęcia gotowe.

Po zwiedzeniu lokalu Anna oniemiała z za-
chwytu. Natychmiast to dostrzegli Hugo, 
Steven, Lucas i przybyli na wizytę Domi-
nique, Pierre i Robert, aktywiści LERP z 
Marsylii. Próbowali oni adorować młodą 
rojalistkę, ale ona z szacunkiem odrzucała 
ich zaloty, znajdując dzisiaj swoje ukoje-
nie w objęciach Michała. Rozumiejąc po-
wagę sytuacji, zrezygnowali z amorów, 
po czym zaprosili do baru na integrację. 
Przyjęli Michała, polskiego nacjonalistę, 
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jak swojego brata z Organizacji. Litrom 
pitego piwa przez jednych, a filiżankom 
kawy przez innych, wzajemnym śpie-
wom, śmiechom, opowieściom Michała i 
amorom do Anny nie było końca…

Idea ideą. Walka walką.

Ale na piwo, amory oraz zabawę też musi 
być czas. Bo buduje przyjaźń, która da siłę 
w chwilach zwątpienia.

Miłość

Tuż przed wyjściem z lokalu w 10. dzielni-
cy Anna dała Michałowi złożoną na czte-
ry kartkę, ozdobioną odciskiem czerwo-
nej szminki ze swoich ust. Michał wziął, 

podziękował oraz czule się przytulił na 
pożegnanie. Było tuż przed północą, kie-
dy opuścił lokal. Tej nocy niebo było bez-
chmurne, Księżyc świecił jasnym świa-
tłem na Rue la Fayette, gdzie kierował się 
do domu. Jak tylko wszedł do mieszkania, 
od razu poczuł się lepiej. Nie wypił dużo, 
trzy piwa mu wystarczyły. Zrobił sobie 
herbatę. Ulżyło mu, że jest sam, i że Xa-
vier będzie nocował w lokalu, oszczędzi 
sobie awantury za tego kloszarda.

Po herbacie położył się na łóżku i rozłożył 
kartkę. Na niej były świeżo pisane piórem 
słowa Anny, które zaczął czytać z zapar-
tym tchem:

Wiara. Nadzieja. Miłość,
Piękno. Dobro. Prawda.
One nigdy nie dadzą Tobie 
w kość,
Każda z nich w życiu się 
nada.

Pierwsze słowa wiersza 
miłosnego już ujęły Mi-
chała i ten liczył na więcej, 
ale pod tymi słowami nie 
było już niczego. Krótki 
wierszyk dla niego. Taka 
forma wdzięczności za po-
moc, wtedy na akcji.

Michał wstał z łóżka i 
schował do kurtki tą kart-
kę, po czym rozebrał się 
do t-shirtu i gaci, i położył 
się. I tak zasnął…
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Stefan Tempes

Tradycja

Stalowe Ostrza dotykają nieba, 
kryształowe serca dotykają duszy.

Krwawe rany zabliźniają się, 
a płacz cierpiących ustaje.
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Szybkie cięcie ostrza przeszy-
wa powietrze niczym orzeł 
polujący na zwierzynę. Bez-
litosna klinga miecza dotyka 
szyi zdrajcy, który sprzenie-
wierzył się Świętej Tradycji 
wiary naszych Ojców i Braci. 

Zaśpiewano chóralne Credo odbijające się 
od ścian potężnej zbudowanej z marmu-
ru świątyni obleczonej kosztownościami, 
które zdobyto walcząc z poganami wie-
rzących w Mrocznych Bogów.

Stalowe Ostrza dotykają nieba, 
kryształowe serca dotykają duszy.

Krwawe rany zabliźniają się, a płacz 
cierpiących ustaje.

Woda spłukuje zgniliznę, ziemia rodzi 
owoce.

Tradycja przynosi nam oczyszczenie.
Ogień obmyje z grzechu herezji.

W monasterze na Górze Mizoria już dawno 
zaszło słońce, nie słychać było już modlitw 
i przysięg, które rozbrzmiewały zazwyczaj 
w murach starego klasztoru pamiętającego 
jeszcze czasy, kiedy kult Świętej Tradycji 
kładł podwaliny pod cywilizowany świat, 
który sprawił, że Okcydianie przestali być 
nękani przez okropności będące odbi-
ciem Mrocznych Bogów. Cele w jednym 
z wielu pomieszczeń budowli zamieszki-
wał mnich. Jednakże nie był on zwykłym 
mnichem,posiadał on piętno, które nosił 
na twarzy. Mężczyzna o siwych włosach 
opuszczonych na czole ukrywał ślad hań-
by, ale i budzący grozę omen nieuniknio-
nego. Jego czoło zdobił symbol Inkwizy-
cji czerwony ślad w kształcie I, podłużny 
szeroki na dwa palce zaczynający się od 
brwi biegnący po koniec czoła. Symbol 
ten oznaczał jedno był on konwertytą, 
człowiekiem , który wychował się wśród 
kultystów Mrocznych Bogów, porwanym 

podczas jednego z wielu rajdów na tereny 
zamieszkane przez barbarzyńskie plemio-
na. Wychowany w klasztorze, wyuczony 
pradawnych inkantacji, nauki oraz sztu-
ki władania bronią, aby stać się jednym 
z tych, których nazywają Inkwizytorami. 
Jednakże w pomieszczeniu nie był sam, 
na łóżku w części, która nie była oświe-
tlona bladym płomieniem świec leżała po-
stać. Młoda kobieta o hebanowej skórze, 
czarnych włosach i zielonych przenikli-
wych oczach. Była naga, otulona jedynie 
w szary koc.

-Czemu nie przyjdziesz do mnie?

Zapytała znudzonym głosem.
 
-Muszę skończyć swoją pracę ,a ty powin-
naś opuścić to pomieszczenie jak najszyb-
ciej.

Młoda kobieta wstała z łóżka. Koc, który 
jeszcze chwilę temu przykrywał jej młode 
ciało opadł na kamienną posadzkę. Inkwi-
zytorowi ukazał się widok młodego ciała 
o idealnej figurze, oświeconej tylko przez 
światło oliwnych lamp. Marius uśmiech-
nął się mimo tego, że nie był już mło-
dzieńcem, widok młodej kobiety nie był 
mu jendak obojętny. Jednak mimo tego 
w jego oczach widoczny był błysk, któ-
ry emanował spokojem oraz surowością 
równą ostrzu.

-Mówiłem, że powinnaś wyjść. Jesteś no-
wicjuszką, stojącą nago u mnicha w klasz-
torze, co  jest już powodem do tego, aby 
cię uśmiercić.

Młoda kobieta uśmiechnęła się diabolicz-
nym uśmieszkiem pełnym kokieterii i od-
powiedziała.
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-Proszę, proszę jaki świętoszek. Przecież 
sam zakon wysłał mnie do twojego pokoju 
Staruszku. Czego mógłby chcieć mężczy-
zna w twym wieku Mariusie, jeżeli nie to-
warzystwa młodej kobiety i jej wdzięku.
Marius wstał sprzed woluminów, zarzucił 
kaptur swojego uniformu inkwizytora i 
odpowiedział.

- Myślisz, że przybyłem tutaj, aby grze-
szyć? Nic bardziej mylnego. Ten monastyr 
czego dowodem jesteś ty, nękają demo-
ny, które sprawiają, że gnije on od środ-
ka. Chciałem z tobą porozmawiać, lecz ty 
zrzuciłaś szaty tylko, gdy przekroczyłaś 
próg tej celi. Nawet mnie mężczyznę, któ-
ry widział wiele zgorszenia ten oczywisty 
akt bezeceństwa zbił pantałyku.

Inkwizytor dobył miecza, który skryty był 
w jego stroju. Miecz, który połyskiwał 
błękitną poświatą, sprawiającą wrażenie 
nadnaturalności tego ostrza. Przyłożył jej 
miecz pod gardło i powiedział.

-Myślisz, że twoje życie jest tak istotne? 
Sądzisz, że moje cięcie nie sprawi, że 
główka na tej pięknej szyi nie odłączy się 
od reszty ciała? Jesteś zwykłą klasztor-
ną kurwą i nie myśl, że nie wiem o tym. 
Moja misja nie dotyczy woluminów z wa-
szej biblioteki. Dotyczy ciebie mała suko 
i całej waszej zgniłej pseudo świętoszko-
watej wspólnoty, która syci się na darach 
pielgrzymów. Czekałem, biłem się z my-
ślami, czy jesteś zagubioną kobietą, czy 
przesiąkniętym zgnilizną śmieciem. Czy 
wiesz, jaka jest moja decyzja?

Kobieta zbladła. Podniosła koc, otuliwszy 
się nim usiadła na krawędzi łóżka. wypo-
wiedziała słowo, które nie było pozbawio-
ne emocji
.

-Zabijesz
.
Inkwizytor włożył miecz do pochwy. Pod-
szedł blisko do młodej nowicjuszki, trzy-
mając dłonią rekojeści miecza.

-Ubierz się. Nie nadajesz się na mniszkę. 
Powinnaś mieć męża, który potrzebuje 
młodej kobiety z którą z łatwością prze-
dłuży ród. Tradycja nie potrzebuje obłudy, 
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kłamliwej świętości na pokaz, potrzebuje 
matek, które będą rodzić silne młode dzie-
ci.

-Mój ojciec nie pozwoli, jako najmłod-
sza córka powinnam zostać ofiarowana 
Ogniu.

Marius  pokazując, że ma milczeć przyło-
żył palec do ust. Kontynuował.

-Milcz. Inkwizycja może wszystko, ojciec 
jest zwykłym baronem, który istnieje tyl-
ko dlatego, że Święta Tradycja mu na to 
pozwala. Nie przybyłem tutaj, by zabić 
rozpieszczoną nimfomankę, która uwodzi 
młodych kleryków zamiast być po ślubie z 
młodym baronem, który spłodziłby z nim 
wielu wspaniałych wojowników. Mona-
styr jest siedliskiem alkoholizmu, kupcze-
nia a może i bałwochwalstwa, prostaczki 
giną w okolicy, a przeor wzywa, aby pła-
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cili więcej.

Młoda kobieta kiwnęła głową. Wiedziała, 
że monastyr już nie jest miejscem odda-
nym Świętej Tradycji mimo swojej histo-
rii i legendy, która leży u podwalin istnie-
nia tego miejsca.

-Przepraszam Inkwizytorze, wybacz mi.

-Podejdź dziecko i wyznaj swe winy Świę-
tej Tradycji, która jest ogniem wypalają-
cym Mrok pogaństwa.

Wyznanie kobiety utrwaliło Inkwizytora, 
że Góra Mizoria jest górą zgnilizny, któ-
ra jak ryba gnije od środka, a jej zacho-
wanie było tylko wstępem do mroku dusz 
znajdujących się wewnątrz murów.. Wy-
biła północ, Marius odesłał młodą kobietą 
ponieważ wiedział, że świt będzie świtem 
oczyszczenia monastyru, który już za dłu-
go był miejscem zła
.
Wraz z pojawieniem się pierwszych pro-
mieni Słońca mury monastyru zaczęły 
rozbrzmiewać w chóralnych śpiewach, 
które wzywały mnichów do modlitwy, 
rozbudzając ze snu służbę klasztorną, 
która dawno powinna wykonywać swo-
je obowiązki. Inkwizytor nie spał już od 
godziny. Medytując, polerował klingę 
swojego miecza którego zdobiły inkanta-
cje wymierzone przeciw wrogim siłom. „ 
Stal miecza oczyszcza twoją duszę, krew 
z żył upuszczona użyźnia ziemie”. Marius 
usłyszał credo, które rozbrzmiewało we 
wszystkich pomieszczeniach będące naj-
ważniejszym wyznaniem wiary wszyst-
kich, którzy zaufali Świętej Tradycji. 
Schowawszy miecz w posłaniu, udał się 
do Kaplicy Wspólnej na Pierwsze Modły, 
które mogły być ostatnimi dla tych, któ-
rzy wymawiali je w ustach pełnych obłu-

dy. Marius po cichu wszedł do kaplicy w 
której znajdowało się około stu mnichów. 
Zasiadł w ostatnim rzędzie, gdyż tylko 
tam znajdowały się jeszcze wolne miej-
sca. Przeor zakonu klęczał przed wielkim 
paleniskiem, którego żar padał na zimne 
mury monasteru. Odmawiał on modły, 
które sprawiały wrażenie, że dodają żaru 
do palących się dębowych drewien. Modli-
twy trwały jeszcze godzinne od momentu 
w którym Marius wszedł do kaplicy. Ka-
plica opustoszała bardzo szybko po tym, 
jak przeor zakończył modły, pozostało w 

niej trzy osoby prócz Inkwizytora. Dwóch 
Strażników ognia-mnichów, którym obo-
wiązkiem było dbanie, aby ognie Świętej 
Tradycji nie zgasły oraz Dionidiosa, który 
pełnił funkcję przeora. Mnich był mężczy-
zną koło siedemdziesiątki, łysym z kru-
czym nosem, który dodawał jego posturze 
wyraz wychudzonego sępa czekającego 
na żer. Starzec przemówił pierwszy:
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-Witam w naszym klasztorze Mariusie, 
Inkwizytorze, którego miecz i ogień du-
cha stały się legendą za życia. Co sprowa-
dza tak znamienitego człowieka w nasze 
święte progi?

Marius spojrzał prosto w oczy starcowi, 
który zdawał się wiedzieć o nocnej wizy-
cie w jego pokoju.

-Obowiązki Ojcze, które nakłada na mnie 
moja profesja.

Starzec wydawał się zaskoczony chłodem 
i siłą z którą Inkwizytor odpowiedział na 
jego pytanie. Wyczuwając, że inkwizytor 
przejdzie do ataku, odpowiedział:

-Wybacz Inkwizytorze za zachowanie tej 
chorej dziewki, która ważyła się przybyć 
do twojego pokoju w nocy. Wiedz, że ...

Inkwizytor przerwał starcowi, podnosząc 
dłoń do góry przemówił:

-Dziewczyna zostanie odesłana, a twoim 
obowiązkiem będzie znalezienie jej do-
brego męża.

Nastała chwila ciszy, po czym inkwizytor 
zaczął kontynuować.

-Dlaczego nie przybyłeś wczoraj, aby 
mnie przywitać?

-Moje obowiązki nie pozwoliły mi, abym 
mógł powitać cię z należytymi honorami 
Inkwizytorze. Rozumiem, że przybyłeś 
tutaj, aby rozwiązać zagadkę zniknięć w 
okolicznych wsiach?

Inkwizytor kolejny raz popatrzył w oczy 
Dionidiosa:

-Chciałeś powiedzieć morderstw, które 
dotykają mieszkańców okolicznych wio-
sek od roku?

Stary przeor zająknął się:

-Ta.. tak, morderstw.

Inkwizytor kontynuował:

-Dopiero śmierć jednego z mnichów spra-
wiła, że zostaliśmy poinformowani o, tym 
co ma tu miejsce, musiało zginąć czter-
dzieści wieśniaków i jeden mnich, aby 
monaster na Górze Mizori raczył poinfor-
mować Inkwizycje o całej sytuacji. Czy 
masz coś na swoją obronę ?

Starzec zaczął się pocić, ręce zaczęły 
drgać, a język wydawał się odmówić po-
słuszeństwa.
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-Ja, ja nie widziałem.

Inkwizytor uśmiechnął się i rzekł:

-Odejdź starcze, już wystarczająco stra-
ciłem dla ciebie czasu a Ogień zaczyna 
przygadać, czyżby potrzebował nowego 
źródła energii.

Przeor odszedł szybkim krokiem ,zosta-
wiając Mariusa samego z ogniem oraz 
czuwającymi. Inkwizytor spojrzał na pło-
mień i wypowiedział słowa mające jakąś 
ukrytą moc:

-Już w krotce zapłonie tu nowy ogień nisz-
czący zgniliznę.

Minęło kilka godzin, które Marius spędził 
na udziale w śniadaniu, które zgromadziło 
wszystkich mnichów. Obserwując obżar-
stwo braci żyjących w monasterze, zaczy-
nał rozumieć czemu daniny, które muszą 
składać chłopi ,są tak ogromne. Niczym 
opasłe świnie grasujące na polu kapusty 
mnisi pożerali talerze. Inkwizytor milczał. 
powoli przeżuwając kawałek pieczywa. 
Patrzył i zadawał sobie pytanie, które po-
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jawiło się w jego głowie w dniu przybycia 
do tego miejsca. Czy ogień Świętej Trady-
cji przygasł wszędzie, skoro w tak świę-
tym miejscu stał się zwykłym ogniskiem, 
które nie jest obecne w sercach mnichów? 
Rozdarty pytaniami wstał w milczeniu. 
Szybkim krokiem powrócił do swojego 
pokoju, chcąc przygotować się do śledz-
twa, które chciał przeprowadzić w oko-
licznych wsiach. Zbliżając się do pokoju, 
zauważył, że drzwi są otwarte. Wyciągnął 
miecz  chąc być gotów do walki, jego usta 
zaczęły wypowiadać bitewne inkantacje, 
które były słowami rozgrzewającymi ser-
ce i ciało. Szybko wskoczył do pokoju z 
mieczem wzniesionym, aby zadać potęż-
ne cięcie od góry, jednak jego pokój był 

pusty. Jednak coś przykuło jego uwagę, na 
stole znajdowała się księga, której wcze-
śniej nie było. Okładka księgi wystarczyła 
mu, aby ocenić z jakim typem mrocznego 
artefaktu ma do czynienia, księgę zdobi-
ła skóra głowy człowieka. Środek okładki 
zdobiło ucho nad którym znajdował się 
napis „Księga Prawdy”. Marius widział 
tę księgę wiele razy. Zawsze oznaczała to 
samo: złe siły rozpoczynały z nim swoją 
niebezpieczną grę. Zwycięzcą może zo-
stać tylko ten, kto potrafi zniszczyć duszę 
i ciało wroga. Marius głośno wypowie-
dział słowa, które oznaczały rozpoczęcie 
polowania: Niech zapłonie Ogień.
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Dawid Kaczmarek
Z Pamietnika Szczura

Rewolucja

Powiedziano nam 
wówczas, że oto zaczęła 
się narodowa rewolucja.

A ja wybrałem w niej 
właściwą stronę.
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Panowie, chyba mamy problem, 
co?

Znajdowaliśmy się w sali na 
samym szczycie budynku. 
Najwyższego wieżowca w 
całym mieście, który za dnia 

wyróżniał się błyszczącymi jak diament 
ścianami. Teraz jednak nie sposób było 
tego zauważyć; obrady prowadzono w po-
śpiechu, późno w nocy, z dala od wścib-
skich oczu mediów czy postronnych ga-
piów. W tajnym, ukrytym za wzmocnio-
nymi drzwiami pokoju debatował rząd. 
Choć może nie jest to do końca dobre 
określenie. Dlaczego? Prócz polityków w 
tym miejscu znaleźli się także przedsta-
wiciele wojska i służb specjalnych, oraz 
paru prezesów usytuowanych nieopodal 
korporacji. Korporacje? Tak, szefowie 
firm z listy setki najbogatszych burżujów 
w kraju mieli w tym systemie z powodu 
tytułu, bogactwa i wpływów zagwaranto-
wany udział we władzy. W końcu kapitał 
i politykę w tym świecie cechował niero-
zerwalny związek, który na przestrzeni lat 
został uregulowany na gruncie wspólnych 
zasług w gnębieniu zwykłego człowieka. 
Atmosfera była nerwowa i trudno było im 
się tak naprawdę dziwić; miano przedsta-
wić i przedyskutować raport o stanie pań-
stwa. Nie był on zbyt optymistyczny:
– Pierwszy głos powinien zabrać minister 
skarbu – ten głos należał do premiera. 
Postać bardzo tragiczna. I jak to z takimi 
bywa: była dodatkowo pozbawiona więk-
szego znaczenia w tej historii.

– Sytuacja jest dobra. ale już niedługo. 
Dostajemy raporty o zbliżającej się rece-
sji. Zastój w międzynarodowym handlu i 
przemyśle doprowadzi do poważnego kry-
zysu w naszej gospodarce. Kij z biedotą: 
to w końcu nigdy nas nie interesowało, 
ale problem leży gdzie indziej. To co się 

wydarzy, może naruszyć nasz uświęcony 
związek z przedstawicielami kapitału – to 
mówiąc mrugnął okiem w kierunku sie-
dzących przy stole prezesów firm. On sam 
miał na sobie stary czarny surdut i lekko 
błyszczący melonik, co dawało mu iście 
karykaturalny obraz wyjęty jakby żyw-
cem z dawnych propagandówek, przed-
stawiających grubych burżujów żyjących 
na plecach biednych robotników.

– Dobrze, że pan o tym wspomina – męż-
czyzna, który bez przedstawiania się za-
brał głos, był jednym z młodszych przy 
tym stole, posiadał nieskazitelny uśmiech 
i nienaganną fryzurę. – Myślę, że mogę 
odpowiedzieć na to w imieniu innych 
obecnych tutaj przedstawicieli biznesu i 
zapewnić państwa, że spróbujemy wszel-
kimi dostępnymi nam środkami złagodzić 
skutki przewidywanego tąpnięcia…

– Świetnie! – wszedł mu w słowo premier, 
który dziwnym trafem wyglądał jakby 
chciał jak najszybciej się stamtąd urwać 
i znaleźć w kompletnie innym miejscu. – 
Co w takim razie z bezpieczeństwem?

– Ekhem… ekhem – odchrząknął mężczy-
zna siedzący całkowicie w cieniu. – Jako 
przedstawiciel służby bezpieczeństwa 
chciałem powiedzieć, że odnotowaliśmy 
znaczny wzrost aktywności demokratycz-
nej opozycji z Ruchu Na Rzecz Lepsze-
go Jutra. To naszym zdaniem powinno 
wszystkich tutaj zgromadzonych poważnie 
zastanowić…

– Opozycja! Phi! Też mi coś. Psują tylko 
interesy – powiedział minister skarbu.
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– Jeszcze opozycji mi tu brakowało! – jęk-
nął premier ocierając pot z pucołowatej 
twarzy.

– Co na temat ludzi z tego ruchu uważa 
wojsko? Czy powinniśmy się ich bać? Pa-
nie Generale? – zapytał jeden z przedsta-
wicieli świata biznesu, wędrując wzro-
kiem do jakby lekko nieobecnego duchem 
na tym spotkaniu Generała.

– Opozycja nie stanowi problemu – po-
wiedział po raz pierwszy na tym spotkaniu 
Generał. Powiedział to głosem, który nie 
znosi sprzeciwu. Toteż nikt nawet nie po-
myślał o tym by zgłosić zdanie przeciwne.  
Miało to szczególne znaczenie.

– A co z tymi no… jak ich tam nazywają? 
Szczury? Co z nimi? Moi pracownicy nie 
nadążają zrywać plakatów nawołujących 
do wstępowania w ich szeregi. To się robi 
naprawdę popularne! – powiedział jeden 
z biznesmenów, który jeszcze jak dotąd 
nie zabierał głosu na tym spotkaniu.
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– Terroryści! – jęknął premier

–Wspieranie antyrządowych manifestacji, 
napady na posterunki policji, organizo-
wanie ucieczek z więzienia, do tego jesz-
cze sprawa z tym chłopakiem, którego tak 
potraktowano w więzieniu. Robią z niego 
męczennika. To potencjalnie niebezpiecz-
ne – podsumował człowiek służb. Dość 
zwięźle jak to miał w zwyczaju robić.

Stwierdzenie to najpierw zawisło wysoko 
nad salą, a potem opadło przyczyniając się 

do kłótni wszystkich ze wszystkimi. Biz-
nes chciał gwarancji ochrony swoich inte-
resów przed Szczurami, minister skarbu 
obawiał się jedynie tego jak ich działal-
ność wpłynie na stabilność gospodarki, 
służby chciały zlikwidować przywódców, 
a premier? Premier chciał jedynie spoko-
ju.

Generał obserwował tą sytuację z lekkim 
niesmakiem. Z pewnością nie przywykł do 
gwaru rządowych przepychanek. W armii 
wszystko było poukładane i takie jakie on 
chciał. Tutaj też tak będzie musiało być. 
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Wyprostował się, uderzył pięścią w stół i 
powiedział:

– Dość! Do jasnej cholery dość! Szczurów 
biorę na siebie – powiedział pewnie.

I nagle po raz kolejny nikt nie śmiał się 
sprzeciwić. Cisza jaka zapadła każdemu w 
magiczny sposób uzmysłowiła, że skoro 
Generał wypowiada się o tym w taki spo-
sób to znaczy, że musiał mieć już gotowy 
plan.

********

Chcemy chleba!

Od samej góry, na jednej z głównych ulic 
miasta ciągnął się pochód, który bloko-
wał ruch i głośno hałasował. Z dalszej 
perspektywy wyglądał raczej na niezbyt 
uregulowany. Nie było tam żadnej służ-
by porządkowej, nie było widać konkret-
nych zasad lub norm. Ludzie, którzy na 
samym przodzie trzymali baner z wielkim 
napisem: Ruch Na Rzecz Lepszego Jutra 
wyglądali tak jakby pierwszy raz w życiu 
organizowali jakąkolwiek demonstracje. 
Byli jacyś tacy dziwni. Z jednej strony 
podekscytowani, a z drugiej przestrasze-
ni. Każdy krok, który zwykłemu człowie-
kowi wydawałby się zupełnie normalny i 
pozbawiony znaczenia, oni traktowali nie-
malże tak jakby wkraczali w jakieś święte 
misterium.

Ruch maszerował gromadząc w swoich 
szeregach całkowicie różnych ludzi. Nie 
mieli oni ze sobą zbyt wiele wspólnego. 
Byli z różnych klas społecznych, zajmo-
wali się różnymi rzeczami i różne rzeczy 

ich denerwowały. Ot zwyczajna zbierani-
na. Motłoch, który co prawda szedł w jed-
nym i w gruncie rzeczy właściwym kie-
runku, lecz kto go tak naprawdę w tamtym 
momencie wyznaczał? Kto tak właściwie 
skrywał się za szyldem Ruchu Na Rzecz 
Lepszego Jutra?

Tłum głośno maszerował skandując hasła, 
których tak naprawdę nie rozumiał.

Albo może i rozumiał. Tylko czy w tym 
przypadku to w ogóle mogło mieć jakieś 
znaczenie?

Ludzie szli pełni zapału. Posuwali się 
naprzód miarowym krokiem, krzycząc 
o państwie policyjnym i będąc zarazem 
ochranianym przez kordony rządowej po-
licji. Sprzeciwiali się państwu, lecz tylko 
do pewnego momentu, zostawiając sobie 
niezbędny margines bezpieczeństwa.

To im w zupełności wystarczało.

Gdy dotarli do pomnika przedstawiające-
go generała, który w dawnych czasach za-
słynął z walki za Ojczyznę; pochód się za-
trzymał i ustawił wokoło niego. Widocz-
nie nadszedł czas na przemówienie.

Na pośpiesznie przygotowany podest wy-
szedł lekko otyły, starszy pan; nikomu 
nieznany ani z imienia czy nazwiska, lecz 
może przede wszystkim nikomu nie były 
znane jego dokonania w opozycji wobec 
państwa. Teraz jednak przemawiał jak 
przywódca prawdziwie ludowej krucjaty. 
Samozwańczy przywódca- co z pewno-
ścią należało tutaj dodać.

– Domagamy się ustąpienia Partii! Chce-
my chleba! Cała władza w ręce ludu!
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I choć jego przemówienie było znacznie 
dłuższe to z szacunku dla siebie jako kro-
nikarza tamtych wydarzeń, jak i dla czytel-
nika zdecydowałem się pominąć wszystkie 
ozdobniki i zredukować je do minimum. 
Jak więc widać nie było ono zbyt treści-
we. Ale ludziom zgromadzonym tamtego 
dnia wokół pomnika to po raz kolejności 
w zupełności wystarczało. Jakich by nie 
było wówczas zastrzeżeń wobec Ruchu 
Na Rzecz Lepszego Jutra to z całą pewno-
ścią gromadził on rzesze ludzi. Nie sposób 
było zaprzeczyć jego popularności.

Ludzie ci byli jednak tak głęboko skupieni 
na sobie, że umykał ich szerszy kontekst 
całej sytuacji. I nie chodzi tu nawet o poli-
cję czy służby. Politykę czy nawet los kra-
ju. Żaden z obecnych na miejscu członków 

nowo powstałego Ruchu na rzecz Lepsze-
go Jutra nie zauważył, że zorganizowana 
przez nich manifestacja była obserwowa-
na przez kogoś jeszcze. Kogo prawdopo-
dobnie by się w tamtym momencie zupeł-
nie nie spodziewali.

Na dachu jednego z pobliskich budynków 
stała ciemna i niewyraźna postać z lornet-
ką w ręce. Zwykły chłopak w kapturze, 
którego nie rozpoznały by wtedy żadne 
kamery, ani tym bardziej ludzie. A jednak 
dało się zobaczyć jego rozczarowanie, 
gdy ujrzał to w jaki sposób zakończono 
marsz.

Był Szczurem.

********
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Cicho, cicho – to ich lokal!

Kiedyś był to surowy i schowany w pod-
ziemiu bar. Jedna z wielu szulerni w mie-
ście, w których tak zwani ludzie z miasta, 
a także wszyscy inni, którzy mogli mieć 
coś do ukrycia, załatwiali swoje sprawy i 
dyskutowali nad prowadzonymi interesa-
mi. Ciężko było go znaleźć, a jeszcze cię-
żej było do niego wejść i nie zostać z niego 
wyrzuconym. Teraz jednak coś wyraźnie 
uległo zmianie. Po odbiciu tego chłopaka 
z więziennego transportu; pewne sprawy, 
które dotąd bywały ukryte przed  szarymi 
ludźmi, teraz wyszły na światło dzienne.

Bar, który kiedyś był kojarzony przez spo-
łeczeństwo ze wszystkim co najgorsze, te-
raz stał się pewnego rodzaju atrakcją tury-
styczną. Ludzie zaczęli gorąco rozprawiać 
o Szczurach. Nie to, że nagle zaczęli jakoś 
nie wiadomo jak popierać ich postulaty; po 
prostu zaczęli pragnąć spotkania z czymś 
co jest tajemnicze i może w pewnym sen-
sie także brudne. Coś o czym wyobrażenie 
wprowadzało ich w niepokój i burzyło ich 
uporządkowane życie.

Takich było tam wówczas najwięcej. Byli 
jednak też tacy, choć nieliczni, którzy co 
prawda nie rozumieli tego o co walczy ta 
grupa, jednak z całego serca pragnęli się 
zaangażować w jej działania. Dlaczego? 
Do dziś nie potrafię zrozumieć tego feno-
menu jaki wtedy nastał. Po prostu w nie-
których najwyraźniej tliła się jeszcze ja-
kaś dawna i już raczej niespotykana iskra, 
która kazała im wymagać od życia czegoś 
więcej. Stanowczo występować przeciw-
ko nudzie, która zatruwała ludziom serca.

Tak było też w przypadku pewnej grupy 
młodych chłopaków, najwyżej siedemna-

stoletnich, którzy od jakiegoś czasu, co-
dziennie po lekcjach przesiadywali w tym 
miejscu, mając nadzieje wyłapać choć sło-
wo na temat tajemniczych i uwielbianych 
przez nich Szczurów. Zostawiali swoje 
dane kontaktowe, nagabywali obsługę 
lokalu, robili wszystko co mogli, jednak 
zawsze dostawali jedną i tą samą odpo-
wiedź:

– Chłopaki. Nie wiem kto wam nagadał 
takich głupot, ale to tylko zwykły bar…

I za każdym razem też, ta sama ciemno-
włosa kelnerka obdarzała ich szerokim, ta-
jemniczym uśmiechem. W istocie nie było 
widać w tym miejscu niczego szczególne-
go. Jednak tylko dwie osoby tam wówczas 
obecne, wiedziały o prawdziwej naturze 
tego miejsca. Wspomniana już wcześniej 
kelnerka i barman. Wywiązała się wów-
czas pomiędzy nimi taka rozmowa:

– Ci młodzi przy tamtym stole wyglądają 
na ludzi o szczerym sercu – powiedziała 
jednocześnie spoglądając na wspomnia-
nych młodzików

– Rozkazy były nie informować nikogo – 
odpowiedział spokojnie, lecz stanowczo 
barman

– To co Szczury nie potrzebują już nowych 
rekrutów? Aż tak dobrze im się powodzi? 
– zapytała sceptycznie

– Nie naszą rolą jest pytać.

Ich dwójka nie była pozbawiona w tym 
miejscu słuszności. Problem jednak był 
tak naprawdę znacznie głębszy. Cała or-
ganizacja Szczurów nie spodziewała się 
tego jak wielkie konsekwencje pociągnie 
za sobą awantura z odbiciem tego chłopa-
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ka z więzienia.

Przez to na wszystko co się teraz działo, a 
uwierzcie mi, że działo się bardzo szybko, 
reagowali z jeszcze większym opóźnie-
niem.

********

Tak. Musieliśmy go odbić, ale czy ktoś po-
myślał o konsekwencjach?

Gdyby ktoś spojrzał wtedy na tą scenę z 
boku; nie mając pewności co do tego co 
właśnie obserwuje, stwierdziłby, że to 
prawdopodobnie jedynie coś w rodzaju 
koleżeńskiego spotkania przy papiero-
sach, whisky i kartach. Na takie coś wła-
śnie miało to wyglądać.

Jednak było ono czymś więcej. Z resztą 
jak wszystko w tej opowieści. Pomimo 
znacznej poprawy sytuacji w kraju ludzie, 
którzy chcieli na serio zaszkodzić Syste-
mowi wciąż musieli trzymać na baczno-
ści. Z resztą o czym tu w ogóle mówimy: 
tyle lat w konspiracji robiło swoje, a pew-
ne rzeczy po prostu na stałe wchodziły w 
krew.

Obradowała tutaj część z przywódców 
Szczurów.

– Ale człowieku. O czym ty w ogóle mó-
wisz? Dostałem całą teczkę z opisem tego, 
co mu tam robiono. Musieliśmy zareago-
wać – powiedział człowiek, którego nazy-
wano Księciem.

– Ja nie twierdzę, że nie. Tylko, że rzuci-
liśmy wszystko na jedną kartę. Czy ktoś z 
nas w ogóle wziął pod uwagę co stanie się 
po tym? Przygotowaliśmy się na konse-
kwencje? – zapytał retorycznie Hrabia

– Teraz to już bez znaczenia. Wydałem nie-
zbędne dyspozycje. Trzeba stworzyć punk-
ty werbunkowe, zorganizować ludzi w od-
działy i przygotować ich do rozpoczęcia 
działań- powiedział stanowczym głosem 
Marszałek. – Zostaliśmy zmuszeni do tego 
przez okoliczności. Teraz już się nie może-
my wycofać.

Odpowiedziały mu smutne, lecz zdecydo-
wane potakiwania. Wszyscy rozumieli co 
to oznacza.

– Przekażę informacje o naszych ustale-
niach Lordom. – Lordowie byli tymi, któ-
rzy stali na samej górze Organizacji. Nie-
wielu ich znało. Niewielu w ogóle miało 
wiedzę na temat ich istnienia. Ale bez 
wątpienia każdy ruch zależał właśnie od 
ich zgody. – Tymczasem koniec naszego 
spotkania. Opuścimy lokal w odstępach 
15 minutowych. I pamiętajcie panowie: 
zachowujmy się tak jak gdyby nigdy nic.

Na tego typu spotkania przychodzili za-
wsze osobno i osobno też wychodzili. Nie 
mogli robić niczego podejrzanego. Nicze-
go co w jakikolwiek sposób mogłoby od-
biegać od przyjętego powszechnie sche-
matu. Nie zabierali ze sobą nawet ochro-
niarzy. To co zawsze wydawało się im 
oczywiste i bez zarzutu zdawało egzamin 
– dziś miało się okazać przyczyną tragedii 
i zapoczątkować serię kolejnych, równie 
niefortunnych wydarzeń.

Marszałek wyszedł jako pierwszy. Pew-
nie; zresztą jak za każdym razem. Był 
to już starszy pan, ubrany w staromodny 
płaszcz i ciężkie paradne buty. Wyszedł z 
mieszkania spokojnym krokiem i zszedł 
po schodach. Wpadł na ulicę skąpaną w 
świetle popołudniowego słońca. Czeka-
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ło go dzisiaj jeszcze dużo pracy. Listy do 
dowódców oddziałów. Rozmowa z Lorda-
mi. Przedruk rozkazów i wrzucenie ich na 
serwer. To z całą pewnością będzie cięż-
ka noc. Ale to później: dopóki miał przed 
sobą drogę, miał dla siebie też trochę 
czasu. Szedł powoli, miarowo stawiając 
krok za krokiem, podśpiewując pod no-
sem strzępy jakichś piosenek z dawnych 
czasów. Kupił gazetę; jego głównym za-
daniem było wiedzieć, nawet jeśli była 
to jedynie kolejna rządowa gadzinówka. 
Czerpał ogromną przyjemność z czerpa-
nia informacji i stwierdził, że przeczyta 

ją dopiero w domu przy gorącej herbacie. 
Złożył ją więc w rulon i włożył pod pachę. 
Był bardzo z siebie zadowolony.

Mieszkał w starej kamienicy. W dzielni-
cy miasta, która pomimo tego, że mieści-
ła się całkiem blisko  centrum, wciąż w 
większości zachowywała klimat dawnych 

dni. Czuł się tu dobrze. Ziemia, na którym 
zbudowano te domy zdawała dodawać mu 
sił. Poprawiała mu nastrój.

Wtedy też tak było i być może właśnie 
to sprawiło, że nie zauważył, że wyjątko-
wo i inaczej niż zwykle drzwi prowadzą-
ce do klatki schodowej jego kamienicy 
były otwarte. Wspiął się na schody. Minął 
pierwsze, drugie, aż w końcu znalazł się 
na trzecim piętrze. Czarne, dębowe drzwi 
w rogu korytarza. Dotarł do nich, wycią-
gnął klucze i schylił się by trafić nimi do 
zamka. Moje oczy. Nie jestem już w naj-

lepszej kondycji…

To myśląc poczuł nagle chłód lufy pisto-
letu na swoim karku. Nie zdążył zmówić 
nawet zwykłego Ojcze Nasz.

– Pozdrowienia od generała.
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Strzał, który rozległ się zaraz po tym, bru-
talnie rozerwał ciszę spokojnego sąsiedz-
twa. Trwało to może minutę lub dwie.

Nikomu jednak nie chciało się sprawdzić 
co tak naprawdę się wydarzyło.

********

Jeśli tęskniliście za mną lub zastanawiali-
ście się co się ze mną stało to nie…

Nie zapomniałem o Was.

Choć o sytuacjach, które opisałem wyżej 
dowiedziałem się już grubo po tym jak  
się wydarzyły, to teraz gdy staram się to 
wszystko spisać w jedną całość, pomyśla-
łem że będą one dobrym wstępem do opi-
su nowej rzeczywistości.

Co działo się ze mną?

To trochę skomplikowane. Po spięciu z 
komendantem, który domagał się mojego 
wyłączenia z działań operacyjnych i zo-
stania pewnego rodzaju produktem mar-
ketingowym Szczurów, powstała dość 
szczególna i niełatwa do uregulowania 
sytuacja. Z uwagi na charakter struktury 
dowodzenia naszej grupy; nie bardzo było 
wiadomo kto powinien rozsądzić nasz 
spór. Wobec czego ludzie, którzy mnie 
popierali zwołali swoich ludzi- i tak da-
lej i tak dalej i to parę razy. W ten sposób 
wokół mnie wyrósł całkiem niezły od-
dział. Były w nim Szczury i walczący dla 
nas ludzie. Wszyscy wiedzieli o tym, co 
mnie spotkało w więzieniu i każdy z nich 
uważał mnie za bohatera. A przynajmniej 
twierdził, że skoro przeżyłem już coś ta-
kiego to na pewno nic już nie jest w stanie 
mnie złamać.

Jak bardzo mylne mieli wrażenie na temat 
natury tych spraw!

Zakwaterowaliśmy się na jednym z opusz-
czonych osiedli, które leżały w starej, zruj-
nowanej miejscowości poza strefą kontroli 
rządu. Było tu biednie, brakowało jedzenia 
i jakichkolwiek wygód- ale przynajmniej 
żyliśmy razem i to we względnym spoko-
ju. Sytuacja w kraju rzeczywiście zmieni-
ła się przez ten czas kiedy mnie nie było. 
Ludzie powszechnie byli niezadowole-
ni. Działała legalna opozycja, a represje 
jakby zelżały. Jednak my w odróżnieniu 
od zwykłych zjadaczy chleba wiedzieli-
śmy, że to wszystko jest jedynie czasowe. 
Rozwój sytuacji zaskoczył nie tylko nas, 
lecz także System. Obie strony konfliktu 
oddzielał więc jedynie kruchy pokój, któ-
ry prędzej czy później będzie musiał się 
zakończyć. Ciarki przechodziły mnie jak 
tylko o tym myślałem: co wkrótce może 
się wydarzyć.

Dlatego Dominika, która była przy mnie 
cały czas, starała się ze wszystkich sił od-
ciągać moje myśli od takich rozmyślań. 
Jednak nawet ona nie zdawała sobie spra-
wy z tego, że choć ogólnie czułem się do-
brze, a moje rany i złamania zostały zale-
czone- raz na jakiś czas dostawałem pew-
nego rodzaju ataków na tle nerwowym, 
których istnienia jak dotąd nie udało mi 
się zrozumieć i powstrzymać.

Martwiłem się o nią; czy dobrze się tu czu-
je i czy na pewno nie żałuje obietnicy jaką 
mi kiedyś złożyła. Za każdym razem gdy 
tylko próbowałem poruszyć ten temat, od 
razu go ucinała i mówiła praktycznie to 
samo:

– Nie zadręczaj się. Jest dobrze. Mamy 
dach nad głową i wszędzie są ludzie, któ-
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rzy gotowi są za Ciebie umrzeć. Jest spo-
kój. To trochę taki nasz miesiąc miodowy. 
Cieszmy się z tego wszystkiego póki mo-
żemy.

Miała racje i za każdym razem dziękowa-
łem za to, że miała w sobie wystarczająco 
tej szczególnie rozumianej mądrości, która 
pozwalała znaleźć jej jasne strony w tym 
ponurym świecie.  Miało to już jednak nie 
potrwać zbyt długo.

********
 
Wspominałem już o tym, że jedliśmy ra-
zem? Na samym początku jak znaleźliśmy 
to miejsce wytargaliśmy z piwnicy wielkie 
wojskowe garnki. Gotowaliśmy to co było 
proste, pożywne i co umieliśmy przygo-
tować. Tak stworzona lista nie mogła być 
więc zbyt długa. Toteż w większości przy-
padków nasze posiłki ograniczały się do 
czegoś, co przynajmniej w teorii powinno 
nazywać się spaghetti. Nikt jednak nigdy 
się na to nie uskarżał. Nikt nie domagał 
zmiany kucharza.

Tego dnia gdy to wszystko się zaczęło też 
byliśmy razem. Jedliśmy, śmialiśmy się, a 
w tle radio grało lekkie piosenki z tamtych 
dni. Było dobrze i przede wszystkim spo-
kojnie. Nastrój ten został zburzony  przez 
przybycie niespodziewanego gościa. Był 
nim posłaniec od dowództwa:

– Mam wiadomość prosto od dowództwa! 
– powiedział lekko zziajany

– Wszyscy wyjść z Sali – zarządziłem.

Krzesła zaczęły głośno szurać, a ludzie 
zgromadzeni w sali jadalnej powoli za-
częli ją opuszczać. Wszyscy. Bez wyjątku. 
Bez nawet jednego słowa sprzeciwu. Wy-

jątkiem jak zawsze była Dominika, która 
przez chwilę spojrzała na mnie pytającym 
wzrokiem, ale w mig zrozumiała. Później 
przyjdzie czas na to, żeby przekazać jej to 
co mogła wiedzieć.

Gdy było już kompletnie pusto i upewni-
łem się, że drzwi zostały zamknięte po-
wiedziałem:

– Możesz już mówić.

– Przed paroma godzinami zastrzelono 
Marszałka. Dowództwo podjęło decyzję o 
opuszczeniu miasta i przegrupowaniu się 
w bezpiecznym miejscu – wyrecytował na 
jednym oddechu.

– Przegrupować się? Czyli co? Zaczyna 
się? – zapytałem lekko zdenerwowany.

– Tak. Najprawdopodobniej tak. Zanim 
jednak się tam udacie; macie do wykona-
nia jeszcze jeden rozkaz.

– Dlaczego my?

– W tej chwili wszystkie inne oddziały opu-
ściły już miasto. Mogę zaprowadzić resztę 
ludzi na umówione miejsce. Macie przy-
gotowany plan ewakuacji?

– Tak. Nawet ćwiczyliśmy go parę razy- 
odpowiedziałem wciąż myśląc nad czymś- 
Mam jeszcze jedną prośbę w takim… Za-
prowadzisz też Dominikę? Zajmiesz się 
nią?

– Tak. O tej dziewczynie opowiada się 
wśród ludzi legendy. Będę zaszczycony!

– W takim razie dziękuje. Proszę jej to 
przekazać! Do zobaczenia!
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– Do zobaczenia!

Gdy wyszedł do sali wróciły Szczury. 
Choć pewnie mieli wtedy dużo pytań o 
wszystko; żaden z nich nie odezwał się ani 
słowem. Po tych wszystkich latach wyda-
je mi się, że między sobą doszliśmy do 
niezwykłego poziomu zrozumienia. Zro-
zumienia bez słów.

– Chłopaki, to wyjątkowa sytuacja. Praw-
dopodobnie na naszych oczach rozpoczy-
na się coś, do czego przygotowywaliśmy 
się całe życie. To dla Was – powiedziałem 
wskazując na całkiem spore zawiniątko le-
żące na stole. Jeden ze Szczurów szarpnął 
za materiał, a ten odsłonił dokładnie osiem, 
krótkich pistoletów. – Nigdy nie korzysta-
liśmy z takiej broni w terenie, ale każdy z 
nas ćwiczył się w jej używaniu. Zaczyna 
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się robić poważnie, więc żadnych błędów. 
Nikogo nie zostawiamy. Każdy z Was ma 
wybór co zrobić z własnym życiem, ale ja 
nie dam się wziąć żywcem drugi raz!

Walka aż do zwycięstwa!

********

Rzecz do zrobienia była łatwa, lecz stosun-
kowo równie łatwo mogła się ona przero-
dzić w ogromną katastrofę i równie duże 
konsekwencje dla nas wszystkich. Wraz 
z zabójstwem Marszałka- Organizacja od 
razu puściła w ruch procedury związane 
ze zmianą certyfikatów bezpieczeństwa, 
punktów zbornych i lokali kontaktowych. 
Jednak dowódcy mieli wątpliwości czy w 
jego mieszkaniu nie pozostały żadne waż-
ne dokumenty. Te nawet jeśli okazałyby 
się zupełnie nieaktualne- mogły stanowić 
dla nas wszystkich poważne zagrożenie, 
na które nie można było sobie w tamtym 
momencie pozwolić. Dlatego należało je 
zniszczyć.

To był wyścig. Nie mieliśmy żadnych kon-
kretnych informacji czy rozpoznania. Nie 
wiedzieliśmy czy wiadomość o śmierci 
dotarła już do policji i czy zainteresowa-
ła kogoś wyżej. Tak samo nie sposób było 
wówczas rozstrzygnąć czy kogoś będzie 
interesować na tym etapie zawartość jego 
mieszkania. Powinniśmy być przygotowa-
ni na walkę czy nie? Byliśmy lekko pod-
denerwowani; jeśli się coś wydarzy będzie 
to pierwsze starcie w nowej rzeczywisto-
ści. Moja zemsta za więzienie.

Pojechaliśmy tam dwoma samochodami. 
Były to dwa stare i czarne bmw, które 
wiernie służyły nam już od paru dobrych 
lat. Zostawiliśmy włączone auta wraz z 
kierowcami gotowymi do startu parę prze-

cznic od kamienicy. Reszta poszła ze mną. 
Gdy dochodziliśmy do kamienicy jeden z 
moich ludzi mnie zapytał:

– Szefie? Może poczekasz na zewnątrz? 
My się wszystkim zajmiemy. To na wszelki 
wypadek…

– Wykluczone – powiedziałem stanowczo. 
– Co byłby ze mnie za lider gdybym nie 
stanął z moimi ludźmi w pierwszym sze-
regu? – dodałem jeszcze z uśmiechem 
– Trzech zostaje tutaj i osłania odwrót, 
dwóch wchodzi na górę ze mną. Gdy 
usłyszmy sygnał ruszymy do działania. To 
trzecie piętro więc dwie minuty i powinno 
być już po wszystkim. Wychodzimy przez 
piwnicę, wracamy do aut i podjeżdżamy 
po Was. Będzie dobrze.

Krok pierwszy: odwrócenie uwagi. Służby 
eksmitowały z kamienicy innych miesz-
kańców, tak by nie przeszkadzali oni w 
prowadzonych czynnościach. Wejście 
do niej było jeszcze stosunkowo łatwo 
dostępne, jednak jak przewidywaliśmy 
problemy miały zacząć się na wyższych 
poziomach. Dlatego musieliśmy wywa-
bić ich na zewnątrz. Tak by dali nam w 
ten sposób tak bardzo potrzebny czas. Na 
samym początku zajęliśmy pozycje po-
między drzwiami wejściowymi, a tymi 
do piwnicy. Ćwiczyliśmy takie sytuacje. 
Rozpocząłem odliczanie:

– Raz.

Pomyślałem, że to chyba będzie najszyb-
szy bieg po schodach jaki kiedykolwiek 
spotkał mnie w życiu

– Dwa.

Uwierzcie lub nie, ale akurat w takim mo-
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mencie przez głowę przeleciało mi pytanie 
czy aby na pewno się do tego wszystkiego 
nadaje

– TRZY! – w tym samym momencie, 
gdy skończyłem odliczanie podwórzem 
wstrząsnął jeden wielki wybuch. Część ze 
stojących tam radiowozów właśnie wyle-
ciała w powietrze. W chwili gdy zeszli-
śmy do piwnicy, zgodnie z przewidywa-
niami usłyszeliśmy tupot dziesiątek nóg 
policjantów, którzy badali miejsce popeł-
nionej zbrodni. Gdy korytarz się już cał-
kowicie opróżnił- jeden ze Szczurów za-
mknął drzwi wewnętrzne na zamek, a my 
we dwójkę pobiegliśmy do góry.

Skakaliśmy po dwa, trzy stopnie. Ciało 
Marszałka leżało na wycieraczce, a drzwi 
wyglądały na nienaruszone. Najwidocz-
niej nie zdążyli jeszcze zając się tym co 
było w środku. Dosłownie w sekundzie 
schyliłem się i zamknąłem mu oczy.

– Wieczny odpoczynek… –  to mówiąc 
zdjąłem mu także z palca jego złotą ob-
rączkę. W tamtej chwili pomyślałem so-
bie, że tak właśnie należało uczynić. Być 
może uda mi się jeszcze odnaleźć jego ro-
dzinę, która pewnie by chciała mieć coś 
co by im zostało po osobie zmarłego.

– Wyważ drzwi!

Nie stawiały długo oporu. Rozejrzeliśmy 
się tylko przelotnie po mieszkaniu i od 
razu przystąpiliśmy do działania. Odkrę-
ciliśmy gaz w kuchence i w piecyku oraz 
podłożyliśmy tam małe ładunki wybucho-
we z czasowym zapalnikiem.

– Nie więcej niż minuta – powiedziałem 
i wyjąłem na wszelki wypadek odbezpie-
czoną broń

– Gotowe! 

Rozpoczęło się odliczanie.
 
Zbiegliśmy na dół. Zdążyliśmy zejść do 
piwnic, gdy usłyszeliśmy powracają-
cych policjantów.  Ledwie udało nam się 
przejść przecznicę od kamienicy, a usły-
szeliśmy huk znacznie większy od tego co 
doświadczyliśmy poprzednio. Wybiegli-
śmy na ulicę, dobrze wpisując się w pa-
nikę jaka ogarnęła innych przechodniów. 
Zgarnęły nas nasze auta i po najwyżej mi-
nucie dołączyła do nas reszta, która ubez-
pieczała podwórze. Zrobiliśmy tam istne 
piekło. Akcja choć niezbyt dokładnie za-
planowana udałaby się praktycznie w stu 
procentach. Gdyby nie jedno z pozoru 
mało istotne wydarzenie.

Gdy wyjeżdżaliśmy z alei przyległej do 
kamienicy, na światłach zrównaliśmy się 
z wojskowymi samochodami. Dałbym 
przysiąść, że wśród siedzących w środku 
żołnierzy rozpoznałem sylwetkę poznane-
go w więzieniu Generała. Nie był naszym 
spotkaniem zbyt zaszokowany; wręcz 
przeciwnie szeroko się uśmiechał i kiwał 
z zadowoleniem głową…

********

Do umówionego wcześniej miejsca kon-
centracji oddziałów z naszego miasta je-
chaliśmy jakiś kawałek. Według opisu 
miało być to miejsce położone daleko poza 
strefą kontroli oddziałów rządowych, na 
południu kraju, ukryte wśród gór i gęstego 
lasu. I tak było w rzeczywistości. Dopiero 
gdy za szybą samochodu nie pojawiało się 
już nic innego prócz leżących odłogiem 
pól, pojedynczych domków i dzikich wy-
sypisk śmieci, kierowca powiedział:
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– Zbliżamy się do celu

Cel. Choć nie miałem tak naprawdę żad-
nego pojęcia co do tego czym miało być 
miejsce do którego zmierzaliśmy, to już w 
czasie końcowych kilometrów naszej jaz-
dy poczułem coś dziwnego. Był to znak 
pewnego rodzaju fenomenu, którego istotę 
odkryłem dopiero znacznie później. Zie-
mia na której mieliśmy się spotkać pul-
sowała niespotykaną dla mnie wcześniej 
energią. Było w niej coś świeżego, coś co 
sprawiało, że nie tylko mi chciało się za-
cząć żyć na całego.

Na miejsce dotarliśmy około północy. Za-
trzymaliśmy nasze samochody pod szla-
banem, którego pilnowało na oko sześciu 
bojowników, stojących blisko włączonych 
samochodów. Poświecili latarkami w szy-
by, zgodnie zasalutowali i wpuścili nas 
do środka. Była tam jeszcze dość krótka 
dróżka, która prowadziła na parking pod 
dużym, starym i miejscami rozpadającym 
się domem.

– Umm? Czy to jest ta nasza wielka siedzi-
ba? Nie wygląda zbyt okazale... – zapytał 
niepewnie jeden z moich ludzi.

– Nie wiem. Nigdy wcześniej tu nie byłem 
– odpowiedziałem.

– Poczekaj aż zobaczysz go w świetle 
dnia… Nie wszystko jest takie na jakie wy-
gląda – powiedział opierający się o ścianę 
starzec, który praktycznie zlewał się z nią. 
Zanim zdążyliśmy cokolwiek powiedzieć 
odezwał się po raz kolejny. – Chodźcie! 
Czekają na Was – powiedział i wskazał 
ręką drogę wiodącą na około zabudowa-
nia.

Poszliśmy nią i wraz z chwilą, gdy minęli-

śmy przeciwległą ścianę budynku, naszym 
oczom ukazało się coś kompletnie niespo-
dziewanego. Dom krył za sobą olbrzymią 
połać ziemi, która teraz była pokryta gęsto 
rozstawionymi wokół palących się ognisk 
namiotami. Wtedy powiedziałbym, że 
była ich spokojnie setka.  Nad wszystkim 
górował majestatyczny akwedukt:

– To świadectwo starych czasów. To zie-
mia naszych przodków. To miejsce schro-
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nienia. Bronią nas tutaj ich Duchy, rytm 
życia wyznaczają ich prawa. Witajcie w 
Domostwie!

Byłem pod olbrzymim wrażeniem tego 
miejsca, choć jednocześnie czułem, że to 
jeszcze nie koniec niespodzianek na ten 
dzień. Gdy tak myślałem z jego wnętrza 
wybiegła Dominika i rzuciła mi się na 
szyję:

– Wróciłeś! – powiedziała uradowana

– Przecież obiecałem – odpowiedziałem 
z ogromnym uśmiechem i od razu doda-
łem. – To niezwykłe miejsce… jak ci się tu 
podoba?

– Domostwo ma wiele tajemnic i nie jest 
tym na co wygląda. Może odkryjemy je ra-
zem?
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– Byłoby wspaniale! Jednak może nie te-
raz? Przydałoby się chwilę odpocząć. 
Wiesz, gdzie jest nasz namiot? Trudno się 
tu rozeznać po ciemku w tym wszystkim…

– Dla nas przewidziano oddzielną sypial-
nie – powiedziała powoli z uśmiechem – a 
chłopaków zaraz zaprowadzą na miejscu 
inni żołnierze.

Mówiąc to chwyciła mnie za rękę i popro-
wadziła do budynku. Wspięliśmy się na 
dość kręte i wysokie schody.

– To nasze drzwi i nasz herb.

Przedstawiał on dwa małe sztylety, skrzy-
żowane ze sobą na czerwonym tle.

********

Ten dzień w istocie miał jeszcze swój dal-
szy ciąg. Gdy się rozpakowaliśmy i chwilę 
odpoczęliśmy; w całym domostwie dono-
śnie zabrzmiał wielki, mosiężny dzwon. 
Na dwór wystawiono stoły, a na nie niżsi 
stopniem wnieśli przekąski i wino. Wino? 
Tak. Mogliśmy sobie jeszcze wówczas na 
nie z czystym sumieniem  pozwolić. Poza 
tym wino piją Ci, którzy pragną żyć wiecz-
nie, a wierz mi mój drogi Czytelniku, że 
tego wieczora, przed tymi wszystkimi 
strasznymi wydarzeniami jakie miały na-
dejść, niczego bardziej nie pragnęliśmy.

Jedliśmy więc i piliśmy. Głośno się śmia-
liśmy, siedząc razem blisko siebie przy 
blasku rozpalonych ognisk. Jedni w tym 
czasie opowiadali stare historie o daw-
nych czasach chwały naszych ludzi, inni 
śpiewali ballady o rewolucji i pieśni o lu-
dziach z pięknymi duszami. Co w tamtym 
momencie robiłem ja? Przysłuchiwałem 
się temu wszystkiemu z zapartym tchem, 

starałem się chłonąć na zaś, jak najwięcej 
z tego co do mnie wtedy dochodziło. Sie-
działem wśród swoich ludzi, była też Do-
minika, która od mojego powrotu starała 
się nie odstępować mnie na krok. Wszyst-
ko tak jak powinno być? W pewnej chwili 
zapytała:

– Zapalisz? – mówiąc to uśmiechnęła się 
w tak wyjątkowy sposób, że nie sposób 
było jej odmówić.

– Czemu by nie?

No właśnie: czemu by nie? Wziąłem pa-
pierosa i niespiesznie zacząłem go palić. 
Było mi dobrze. O tak! Zdecydowanie. 
Uśmiechnąłem się szeroko i odchyliłem 
głowę do góry. Próbowałem puszczać kół-
ka z dymu lecz bezskutecznie. Zacząłem 
się śmiać sam z siebie. To chyba zdrowy 
objaw co nie? Rozejrzałem się dookoła; 
spojrzałem jeszcze raz na Dominikę, mo-
ich ludzi i resztę Szczurów i pomyślałem, 
że być może oto w tak wyjątkowych wa-
runkach właśnie znalazłem prawdziwe 
szczęście…?

Nie byłem pewien. Przez całe życie prze-
śladowało mnie poczucie wszechogarnia-
jącej pustki. Nigdy nie byłem tak napraw-
dę u siebie. Nie czułem się tak ani w domu 
jako dziecko, ani też później jako bardziej 
dorosły człowiek. Nigdy nie spotkałem 
też kogoś na tyle do mnie podobnego, że 
mógłbym zwierzać mu się bez żadnych 
kłopotów. Poświęciłem swoje życie wal-
ce. I tak to zdawało mi się ze wszech miar 
słuszne. Jednak nawet to za każdym razem 
okazywało się niewystarczające. Drzemał 
we mnie chyba jakiś wielki potwór, który 
pożerał we mnie wszelkie ludzkie sprawy 
i emocje, a nietknięte pozostawał tylko 
przejmujące uczucie nienasycenia. Czy 
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człowiek, który w taki sposób postrzega 
rzeczywistość, może być w ogóle szczę-
śliwy?

Moje rozmyślenia przerwały gromkie bra-
wa i wiwaty zgromadzonych ludzi.
Choć okazało się, że byłem właśnie świad-

kiem jednej z najbardziej doniosłych chwil 
w moim życiu, to dziś bez drżenia piszę te 
słowa. Powiedziano nam wówczas, że oto 
zaczęła się narodowa rewolucja.

A ja wybrałem w niej właściwą stronę.
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Patryk Płokita

Zemsta Ducha Narodu

Zostałem tutaj zrodzony z bólu 
hańby, ale także z honoru, 

godności i miłości do narodu. 
Nie wiecie kim jestem? 

166     
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I

Witamy państwa. Z tej 
strony wideo recen-
zenci z Gazety Wy-
bornej. Nazywam się 
Hanna Bakerman, a 
obok mnie z kame-
rą Stefan Joskowicz. 

Dzisiaj jesteśmy na kolejnej manifestacji 
anty-rządowej w stolicy. Jak co miesiąc 
liczba uczestników nie zmienia się. Chy-
ba już nikt nie wierzy, że można w tym 
kraju coś zmienić. Widać transparenty 
anty-systemowe i anty-rządowe. Pośród 
tłumu widzę kilku zamaskowanych neo-
faszystów. Tak to na pewno oni - w rękach 
mają podpalone racę i podśpiewują dziw-
ne pieśni. Patrząc na tłum widać, że mało 
kto je rozumie. Faszystów nikt nie słucha. 
Tłum rozrósł się pod gmachem sejmu. 
Przewodniczący manifestacji rozpisa-
li w swoich żądaniach m.in. zwiększenie 
praw i respektowanie demokracji bezpo-
średniej, rozpisanie nowych wyborów, bo 
wcześniejsze zostały sfałszowane. Oprócz 
tego tłum żąda rozwiązanie sejmu, senatu 
i rządu. Powodem tego są kolejne kom-
promitujące afery, które wypłynęły przez 
ostatnie miesiące. W pakiecie żądań zna-
lazło się także ukaranie winnych za biedę, 
jaka nastąpiła w państwie - przypomnij-
my, przez ostatnie lata fala samobójstw 
wzrosła 3-krotnie, przykładem 2 kobiety: 
matka i córka - z biedy powiesiły się w ko-
ściele. Pochodziły z małej miejscowości, 
której nazwy nie będziemy tutaj wymie-
niać. Zastanawiające jest w jaki sposób 
system doprowadził do skraju psychicz-
nego wyczerpania większości obywateli: 
zwiększenie zachorowań na nerwice, de-
presje czy z bliżej nieokreślonych przy-
czyn schizofrenii między 17 a 27 rokiem 

życia. Oprócz tego eksmisje komorników 
spowodowały zwiększenie liczby bez-
domnych o 1/3, a poziom uzależnienia w 
społeczeństwie wzrósł o 40%. Młodzież 
częściej uzależnia się od nielegalnych sub-
stancji psychoaktywnych. Powodem tego 
jest brak perspektyw w życiu czy środków 
w celu założenia rodziny…

Niestety musimy przerwać… Ktoś z rzą-
du wychodzi by porozmawiać. Podchodzi 
do mikrofonu. Rozpoczyna przemowę… 
Jezus Maria! Jego głowa! Jego głowa eks-
plodowała jak arbuz! Stefan weź to kręć! 
Patrz na tamten blok! Tam jest czarna po-
stać. To chyba snajper. Co? Nie widzisz 
nic?!? Jaki czarny obraz? Sam się nie drzyj 
do mikrofonu! Dawaj staniemy tutaj! Że 
co bełkoczesz? Obraz Ci się rozmazuje? 
Postaci nie ma? Kurwa, jak to mam wytłu-
maczyć, przecież to na żywo leci…

II

Do wieżowca wpadli anty-terroryści. Zro-
bili to nieprofesjonalnie - z opóźnieniem, 
jak zawsze.

Przeszukali wszystkie mieszkania w blo-
ku. Ich głównym celem jak można się 
domyśleć było odnalezienie winowajcy. 
Podczas przeprowadzanej akcji okazało 
się jednak, że mieszkańcy poszczególnych 
mieszkań oglądali telewizje, robili obiad 
albo zajmowali się innymi codziennymi 
sprawami. Wydawało się, że nie wiedzieli 
co się naprawdę dzieje albo nie byli za-
interesowani zaistniałą sytuacją. Drzwi 
wyrywano z zawiasów. Obywatele padali 
na hasło: „Gleba!” przygniecieni butem i 
zimną lufą karabinu. Przerażenie w oczach 
było widoczne, a ludzkie łzy spływały po 
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podłodze wymieszane z brudnymi od 
błota wojskowymi butami.
 
Nie przejmowano się losem obywateli. 
Poszukiwania trwały - próbowano usta-
lić skąd padł strzał. Dowódcy rozma-
wiając ze pomocą radia doszli do wnio-
sku, że zamachowiec musiał znajdować 
się na dachu. Lepsze miejsce nie mogło 
zaistnieć w tej infrastrukturze dla terro-
rysty.
 
Kolejni funkcjonariusze wchodzili do 
następnych mieszkań - dla profilaktyki, 
nawet jeśli bandyta nie zostałby odna-
leziony… Niech szary obywatel czuje 
strach przed systemem… Niech przez 
jego skórę, mięśnie i kości przejdzie 
przeszywający strach. Strach przed tym, 
że każdy może zostać przeszukany bez 
nakazu sądowego, bezprawnie, nawet z 
ominięciem prawa konstytucyjnego…

Anty-terroryści dotarli na dach wieżow-
ca. Zabezpieczyli teren. Tylko te pytania 
bez odpowiedzi grzęzły w umysłach: 
pojawiło się zmartwienie  - „zama-
chowca nie ma”; kolejne pytania:  „Jak 
szybko terrorysta musiał opuścić miej-
sce zbrodni? Gdzie podział się bandyta, 
jeśli jedynym wyjściem były trzy windy 
i jedna klatka schodowa - wcześniej za-
bezpieczona? A nawet jeśli uciekł - to w 
jaki sposób? Skoczył z wieżowca? Zszedł 
na lince? Gdzie zostawił broń? Czy się 
przebrał by pozostać jako nierozpoznany 
w tłumie?” 

 Jeden z członków grupy antyterrorystycz-
nej zauważył coś intrygującego. Podszedł 
on do miejsca, gdzie najprawdopodobniej 
zamachowiec strzelał. Okazało się, że le-
żał tam stary karabin samopowtarzalny z 
zamontowaną lunetą. Spojrzał pod spust. 

Leżała tam kartka. Podniósł ją i przeczy-
tał. Napisane na niej było:

- Śmierć wrogom ojczyzny!!!

III

Wszystkie bilbordy reklamowe wyświe-
tlane w stolicy zostały wyłączone - można 
było odnieść wrażenie, że zabrakło prą-
du. Po chwili na ekranach pojawiła się ta-
jemnicza postać. Obraz rozmazywał się. 
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Śnieżno-białe pasy pojawiały się i znikały, 
a za nią stała tajemnicza, surrealistyczna 
persona.

Ze wszystkich głośników wydobył się 
chrapliwy głos
.
- Nie wiecie kim jestem? Zapomnieliście 
o mnie?... Zostałem tutaj zrodzony z bólu 
hańby, ale także z honoru, godności i miło-
ści do narodu. Nie wiecie kim jestem? Po-
winniście mnie znać. Pisali o mnie pomar-
li z czasów odległych: wasi poeci, pisarze, 
dramaturdzy i inni. Lepili mnie z gliny 

myśli turpiści, aktorzy i mężowie stanu, a 
nie te chochoły niepowodzeń plugawego 
zaprzaństwa czasu obecnego. Pamiętają 
mnie ledwo za mgłą wojowie, rycerze i ci 
mieszkający w miastach. Pamiętają mnie 
także szlachetnie urodzeni, którzy spra-
wowali pod moim rozkazem opiekę przez 
długi czas nad chłopstwem… JAM ŻEM 
JEST DUCHEM NARODU! A tamten, co 
pomarł to ze słusznej winy… Tam wska-
zuje palcem na to truchło niegodziwości! 
Nie płaczcie nad nim! Zdradził ojcowiznę, 
okłamał naród. Złodziej, psubrat, paskuda, 
menda, gwałciciel danego słowa, niedo-
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wiarek, prostytutka, niehonor! Zrobiłem to, 
co musieć trzeba! Ja żem upiór z Czasów 
Guseł Minionych, duch waszych dziadów, 
surowy i kochający ojciec narodu. Ja żem 
przypominajka... Dowiecie się wkrótce, 
kto ukarany kolejno zostanie… a za co? 
Za zdradę, dziadostwo, cwaniactwo, hań-
bę, niehonor, pustosłowie, dwulicowość, 
pychę, kłamstwo, wyzysk słabszych, nad-
używanie stanowiska wybranego z woli 
narodu, blokowanie dobrych ustaw, pod-
kładanie słowa pod swój interes

 - zaprzaństwo parszywe! Za prostytuowa-
nie się i tworzenie klienteli dla swej racji, 
tworzenie obłudnej polityki, samowolę 
i układy z wrogami narodu. Czas rozpo-
cząć narodowe dziady… Śmierć Wrogom 
Ojczyzny! ŚMIERĆ WROGOM OJCZY-
ZNY! - zawył głos dwukrotnie.
Zebrany tłum przeszedł dreszcz, przeraże-
nie, strach.

Stali nieruchomo wpatrując się w ekrany. 
Głos zamilkł, tajemnicza postać znikła a 
bilbordy wygasły. Osłupieni widzowie 
niecodziennego widowiska stali nierucho-
mo, czekając aż ktoś ich pokieruje do ro-
zejścia się do domów, jednak prowadzący 
manifestacji również stali w osłupieniu.

IV

Pośród zebranych pojawiały się dziwne 
postacie - starcy w garniturach. Poklepy-
wały one pojedyncze osoby patrząc im 
głęboko w oczy. Tłum rozhuczał - wpadł 
w furię buntu i gniewu.
 
Zbiorowisko czekało pod budynkiem rzą-
dowym. Pośród ludzi widać było w rękach 
kije, kostkę brukową, race, a co ponie-

którzy mieli nawet noże. Wtargnęli oni z 
wrzaskiem do budynku i zaczęło się… 

Bez litości jakby w furii czuli chęć mordo-
wania tych, których wybrali. Tych, którym 
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zaufali. Tym, którym powierzyli narodo-
wą sprawę - najważniejszą cnotę. Część z 
nich czuła niepohamowaną żądze zemsty 
za kłamstwo, złodziejstwo, dwulicowość 
i inne epitety, którymi posłużyła się po-

stać z bilbordu. Ochrona rządu próbowała 
działać - nawet użyli broni palnej.  Strza-
ły ostrzegawcze w sufit nie przestraszyły 
gniewnego tłumu… Część z ochrony pod-
dała się przyłączając się do tłumu, a ci, co 
zaciekle walczyli - …

Skład rządu zabarykadował się w głów-
nym pomieszczeniu. Stworzono osłony z 
mebli i innych przedmiotów użytecznych 
do tego celu. Dzwonili po pomoc: ochronę, 
wojsko, innych... Dziwnym trafem więk-
szość z członków rządu nie miała zasięgu 
w telefonie komórkowym, a stacjonarne 
były tak jakby odcięte od sieci…

Usłyszeli głosy, przeraźliwe krzyki oszu-
kanych. Wreszcie tłum zebrał się na od-
wagę. A byli to: starzy i młodzi; ojcowie 
i matki, czasem i ich dzieci; robotnicy i 
rolnicy; nauczyciele i uczniowie; kilku 
dziennikarzy; pracownicy drobnych ro-
dzimych firm; różnej maści artyści; stu-
denci; pracownicy naukowi; i wielu, wielu 
innych czujących od dawna więź z naro-
dem. Byli też tacy, co więź poczuli dopie-
ro tu pod budynkiem rządowym. Dotarło 
do pustych baranów, że media karmiły ich 
brudną, śmierdzącą, obłudną, propagandą 
dobrobytu i konsumpcji dla m.in. obiad-
ków rządzących z kieszeni podatnika.

Nadszedł czas Niesławetnej Rewolucji. 
Drzwi od pomieszczenia pękały pod naci-
skiem taranu powstałego z wyrwanej par-
kowej ławki. Nacierali mocno, wspólnie, 
solidarnie. Na czołach rządzących widać 
było strugi potu, a zwieracze odmawiały 
posłuszeństwa. Nie mieli ratunku… niech 
wyobraźnia wystarczy do zobrazowania 
tego, co może nastać w tym pomieszcze-
niu…
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Adam Busse

Recenzyjnie
Alarm dla Kościoła. Nowa reformacja? (wyd. Demart, Warszawa 2019))
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Kryzys we współczesnym 
Kościele rzymskokato-
lickim od wielu lat ma 
miejsce. Nie można będąc 
wierzącym katolikiem, 
chrześcijaninem, przejść 
obok tego tematu obojęt-

nie. Jego szczególną siłę, wzmacnianą 
przez współczesny świat i jego liberalną 
ideologię, widzimy teraz, w szóstym roku 
pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka. 
Pontyfikatu zapowiadanego wszem i wo-
bec jako okres zmian w Kościele. Na ile 
miały miejsce faktyczne reformy, a na ile 
pewne wydarzenia, deklaracje i gesty były 
jedynie medialne, to temat na oddzielny 
tekst. Warto jednak pochylić się szerzej 
nad tym tematem, ponieważ temat kryzy-
su w Kościele jest wykorzystywany przez 
ludzi na co dzień niezwiązanych z życiem 
Kościoła, czy wręcz wprost walczących z 
Nim pod płaszczykiem równości, plurali-
zmu, walki z pedofilią bądź nadużyciami 
i patologiami części hierarchii kościel-
nej (mającymi faktycznie miejsce). Tym 
bardziej naszym obowiązkiem jest w tej 
sprawie zabierać głos. Nie można chować 
głowy w piasek i udawać, że nic się nie 
stało w tej sprawie, ponieważ się stało, ale 
nie można przy tym popaść w drugą skraj-
ność i wykorzystać ogromu Zła poczynio-
nego przez część reprezentantów Kościoła 
jako argumentu do apostazji, agresywnej 
walki medialnej, politycznej i społecznej 
z Wspólnotą stworzoną przez Zbawiciela 
świata, Jezusa Chrystusa.

Na początek zacytuję fragment wstę-
pu niniejszej książki, celem określenia 
przyczyn jej powstania: Czytelnika, któ-
ry otwiera tę książkę, może interesować, 
dlaczego postanowiliśmy ją przygotować 
jako Alarm dla Kościoła. Dlaczego wła-
śnie teraz? Dlaczego robimy to w czasach, 

gdy wciąż tyle jest w świecie entuzjazmu 
związanego z pontyfikatem Papieża Fran-
ciszka? Rzeczywiście, prace nad tą książ-
ką kończymy, gdy jest jeszcze bardzo świe-
ża pamięć Światowych Dni Młodzieży w 
Panamie. W mediach pełno było uśmiech-
niętych twarzy, ludzie tańczyli, śpiewali, 
radośnie przeżywając swoje chrześcijań-
stwo. Światowe Dni Młodzieży dla wielu 
osób na świecie są znakiem pogodnego 
Kościoła katolickiego, znakiem przeka-
zywanym całemu światu jako światło na-
dziei, „wiosny Kościoła”. Jednak gdy to 
świętowanie się kończy, wszyscy – prędzej 
czy później – wracamy do codziennego ży-
cia Kościoła, które jest życiem najważniej-
szym. Gdzie jest to codzienne życie? Ono 
toczy się tam, gdzie odprawiana jest Msza 
święta, gdzie słuchanie Słowa Bożego i 
nasza obecność w Ofierze Chrystusa stają 
się najważniejszą lekcją wiary; tam, gdzie 
ta lekcja przenosi się do osobistego posta-
nowienia o podążaniu za Chrystusem na 
drodze swojego życia; tam, gdzie z kolei 
ślady życia chrześcijańskiego wielu poko-
leń układają się w całą cywilizację chrze-
ścijańską, z jej obyczajami przypominają-
cymi o obecności Boga w ludzkim życiu i 
śmierci. To najważniejsze, codzienne życie 
Kościoła toczy się w naszych społeczno-
ściach lokalnych, parafiach, klasztorach, 
domach. I właśnie do tego codziennego 
życia Kościoła przenikają obecnie coraz 
bardziej niepokojące pomruki, wstrząsy i 
obawy. Niestety, nie są to jedynie zwykłe 
napięcia między Kościołem i światem. Te-
raz dzieje się to w samym Kościele, wśród 
ludzi przyznających się do wiary, a zgor-
szenia i niejasności zdają się przychodzić 
nie tylko z zewnątrz Kościoła. Jest bowiem 
tak jak to kiedyś podsumował Benedykt 
XVI w znanej wypowiedzi w drodze do 
Fatimy z roku 2010: „największe prześla-
dowanie Kościoła nie przychodzi od jego 
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nieprzyjaciół zewnętrznych, lecz rodzi się 
z grzechu w Kościele”. Chodzi więc o nie-
wiarę, zepsucie, obojętność, które w różny 
sposób zaczynają o sobie dawać znać w 
wielkiej społeczności Kościoła i naszych 
mniejszych społecznościach kościelnych. 
Pomyślmy tylko o ostatnich kilkunastu 
miesiącach – nastąpiło w nich jakieś groź-
ne przyspieszenie autodestrukcji życia 
katolickiego. (…). W kolejnych stronach 
wstępu zatytułowanego „Dlaczego bijemy 
na alarm?” wymienia się jako przykłady: 
referendum aborcyjne w Irlandii z minio-
nego roku, pedofilskie nadużycia części 
wysoko postawionych duchownych w 

Stanach Zjednoczonych i wzmagające się 
kontrowersje wewnętrzne w sprawie zba-
dania tej sprawy (za sprawą listu byłego 
nuncjusza apostolskiego w USA, abp Car-
la Marii Vigano z sierpnia 2018 r.), dysku-
sję wokół adhortacji papieskiej „Amoris 
laetitia” toczącą się od roku 2016 (m.in. 
w związku z niejasnościami dot. ewentu-
alnego dopuszczenia do Komunii świętej 
osób rozwiedzionych), niekonsekwentną 
politykę głównego Pasterza, jakim jest 
papież Franciszek w wielu sprawach wy-
magających jasnego i fundamentalnego 
postawienia Prawdy ponad świat, rosnący 
kolegializm i pluralizm religii, porozu-
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mienie z Chińską Republiką Ludową czy 
dialog międzyreligijny z islamem. Można 
tu wymienić wiele i wiele innych sympto-
mów kryzysu we współczesnym Kościele, 
jednak na to też może nie starczyć papieru 
(który można by poświęcić na osobny tekst 
o niniejszych zagadnieniach), a ponieważ 
ma to być recenzja niniejszej publikacji, 
więc mój czas wrócić do punktu wyjścia.
Powagę tematyki umiejętnie pokazuje 
okładka z przytaczanym tu tytułem oraz 
zdjęcie Javiera C. Acosta pokazujące 
drewniany krzyż na tle burzowych chmur. 
Książka zawiera 312 stron, podzielonych 
na wspomniany wstęp pt. „Dlaczego bije-

my na alarm?”, 14 wywiadów z różnymi 
znanymi osobistościami Kościoła katolic-
kiego (kolejno przeprowadzono wywiady 
z: o. prof. dr hab. Dariuszem Kowalczy-
kiem, Grzegorzem Górnym, Pawłem Li-
sickim, ks. dr Andrzejem Kobylińskim, 
ks. dr Maciejem Zacharą, Arturem Gó-
reckim, Tomaszem Terlikowskim, Toma-
szem Rowińskim, o. prof. dr hab. Jaro-
sławem Kupczakiem, ks. dr Jarosławem 
Tomaszewskim, ks. Jackiem Hrabiczem, 
ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim, 
ks. prof. dr hab. Jerzym Szymikiem oraz 
o. prof. dr hab. Jackiem Salijem), zakoń-
czenie i aneks zawierający Manifest wiary 
kardynała Gerharda Mullera, byłego pre-
fekta Kongregacji Nauki Wiary i jednego 
z tych wiernych Prawdzie synów Kościoła 
niemieckiego.

Zanim przejdziemy do krótkiego omó-
wienia każdego z tych wywiadów, należy 
wspomnieć o formie tej książki, która jest 
bardzo przystępna dla Czytelnika. Seria 
wywiadów, w których poszczególni roz-
mówcy podejmowali tematy ze swoich 
dziedzin, w których uważali, że trzeba 
wywołać alarm dla Kościoła, została przy-
gotowana w sposób staranny i dokładny. 
Każdy wywiad jest poprzedzony i kończo-
ny odpowiednim komentarzem, co daje 
miejsce na poznanie opinii z perspektywy 
mówiącego oraz pisemnego komentatora 
celem wyrobienia własnej opinii na inte-
resujący temat. To należy zapisać na plus.
Po wstępie przechodzimy do wywiadów. 
W pierwszym z nich, pt. „Dyktatura rela-
tywizmu. Co z wolnością bez prawdy?”, 
głos zabiera jezuita, publicysta i teolog 
z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriań-
skiego w Rzymie, o. prof. dr hab. Dariusz 
Kowalczyk. Teolog wykazuje, iż istnieją 
trzy problemy związane z relatywizmem 
dotyczącym wiary: relatywizacją, czyli 
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rozmywaniem prawd i wymagań wiary, 
absolutyzowaniem tego, co nie jest abso-
lutne oraz powiązanym z dwoma poprzed-
nimi problemami, problemem rozeznania, 
co w życiu Kościoła jest niezmienne, a 
co powinno się zmieniać. Poruszony jest 
temat zagrożenia, jakie niesie za sobą re-
latywizacja poglądów, zachowań i działań 
chrześcijańskich oraz dążenia do narzuce-
nia jednego, lewicowo-liberalnego sposo-
bu myślenia, przed czym ostrzegał papież 
Benedykt XVI mówiąc o rosnącej religii 

„negatywnej tolerancji”, w myśl której 
pod płaszczykiem wolności i jej umiłowa-
nia świat chce narzucić katolikom swój, 
liberalny tok myślenia. Relatywizm jest 
również jednym z źródeł rozmywania 
współczesnej nauki Kościoła, czego się 
dokonuje pod hasłami otwarcia Kościo-

ła na nowe nurty, miłosierdzia i wolno-
ści. O. Kowalczyk umiejętnie dokonuje 
krytyki postmodernistycznej mentalności 
oraz panującej poprawności politycznej 
w sprawach dot. stosunku świata do ka-
tolików. Podejmowany jest również temat 
adhortacji „Amoris laetitia”, powodującej 
różne, niekiedy skrajne interpretacje, nie-
jasnej z teologicznego punktu widzenia 
oraz powstającego wskutek tego duże-
go zamieszania. W dalszej perspektywie 
relatywizm kończy się zeświecczeniem 

wiary katolickiej. Komentator do tego wy-
wiadu wskazuje również podobieństwo 
między relatywizmem wewnątrz Kościo-
ła (w duchu „dyktatury relatywizmu”) a 
marksistowskim spojrzeniem na historię 
(opartym na istnieniu „prawd etapu” przy 
odrzuceniu istnienia niezmiennej, wiecz-
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nej prawdy).
W następnym, drugim wywiadzie, zało-
życiel oraz redaktor naczelny kwartalnika 
„Fronda”, Grzegorz Górny, stara się odpo-
wiedzieć na pytania o mentalną koloniza-
cję współczesnego Kościoła. Kolonizację 
mentalną Kościoła należy w tym wypad-
ku rozumieć jako rozumienie katolików o 
swojej wierze w kategoriach przenoszenia 
pojęć politycznych na rzeczywistość Ko-
ścioła oraz rozumienie Go jako rzeczy-
wistości zewnętrznej wobec siebie (Gór-
ny wskazał: Mam na myśli sytuacje, gdy 
mówi się o „skrzydle konserwatywnym” 
czy „frakcji liberalnej” w Kościele, albo 
o tym, że gdy przeciętny katolik słyszy, iż 
Kościół coś musi zrobić, to automatycznie 
włącza mu się myśl: to hierarchowie muszą 
coś zrobić. A powinien przyjmować takie 
wezwania także do siebie. W tej perspekty-
wie traktuje on Kościół jako rzeczywistość 
zewnętrzną wobec siebie, a nie coś, w co 
sam jest zaangażowany i w czym funkcjo-
nuje.) Wskazuje, iż występuje w Kościele 
kryzys samoświadomości, spowodowa-
ny modernistyczną taktyką dostosowania 
katolicyzmu do dzisiejszych czasów, do 
kryteriów jedynie naukowych (socjolo-
gii, historii, przyrodoznawstwa etc.), czyli 
zmianą nie tylko formy, ale i treści wia-
ry Kościoła. Poruszono również temat 
apostazji religijnej narodów Zachodu, co 
można zobaczyć na różnych przykładach 
(m.in. Francji i Irlandii), zagadnienia woj-
ny kulturowej w duchu marksistowskim i 
jej znaczenia w tworzeniu nowych norm 
kulturowych i obyczajowych celem walki 
z Kościołem oraz sekularyzacji.
Dalej przechodzimy do rozmowy z dzien-
nikarzem, autorem książek i redaktorem 
naczelnym tygodnika „Do Rzeczy”, Paw-
łem Lisickim. Jest ona poświęcona bier-
ności Zachodu i uległości Kościoła wobec 
świata islamskiego. W wywiadzie poru-

szono temat gestów Franciszka wobec 
muzułmanów (tj. odwiedziny w mecze-
tach, pielgrzymki do Turcji) oraz niekon-
sekwentną i dość lukrowaną wizję islamu 
jako religii pokoju, niemającej żadnego 
związku z terroryzmem ekstremistów z ta-
kich organizacji jak Al-Kaida, Boko Ha-
ram czy Państwa Islamskiego (wizję 
sprzeczną z nakazami Koranu do prowa-
dzenia świętej wojny – dżihadu; dżihadu 
nawet w jego wojennej, zbrojnej i impe-
rialistycznej formie). Zastanawiano się 
nad tym (cyt.): Czy dialog i opowieści o 
pokojowym islamie nie są tylko zasłoną 
dymną, próbą zjednania sobie niebez-
piecznych przeciwników? A jeśli przeciw-
nie, są autentycznym i szczerym wyrazem 
przekonań Ojca Świętego, to jak to świad-
czy o jego chrześcijaństwie? Mówiono 
również o eksplozji islamu politycznego 
w zachodniej Europie. W czwartym wy-
wiadzie, z księdzem Andrzejem Kobyliń-
skim, etykiem z Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie po-
chylono się nad zagadnieniem „penteko-
stalizacji” chrześcijaństwa i katolicyzmu, 
czyli problemem dotyczącym zastępowa-
nia tradycyjnej duchowości nową jej od-
mianą, obcą całkowicie duchowi katolic-
kiemu, tradycyjnemu. Mowa tu o opartych 
o liderów wspólnotach pentekostalnych. 
Pozwolę tu zacytować fragment wprowa-
dzenia do wywiadu: Nasze kościoły i dusz-
pasterstwa są coraz częściej jak puste pola 
do zagospodarowania przez tego, kto za-
proponuje jakiś atrakcyjny scenariusz i 
zagwarantuje organizację. Czasami w to 
puste miejsce przychodzi wartościowa 
propozycja – ale równie dobrze może to 
być coś zupełnie niekatolickiego, byle 
zręcznie posługiwało się cytatami z Ewan-
gelii i szokowało emocjonalnym przesła-
niem. Z łatwością oddajemy swoje serca 
energicznym liderom, którzy obiecują du-
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chowe odrodzenie i doczesną pomyślność, 
udział w czymś wielkim i wstrząsającym. 
Mowa jest również o tym, jak nie wylać 
dziecka z kąpielą, ponieważ warto zazna-
czyć, że uzdrowienia i cuda są dokonywa-
ne przez Kościół i ruchy charyzmatyczne, 
zgodnie z nauką katolicką. Nie można tego 
samego powiedzieć o wspólnotach wzoru-
jących się na pentekostalnym charakterze 
działalności charyzmatycznej (której ko-
rzenie sięgają Ameryki). Kolejnym roz-
mówcą jest marianin i liturgista, ksiądz 
Maciej Zachara. W rozmowie pt. „Zbawić 
czy zabawić? Gdy liturgia staje się show.” 
poszukuje się odpowiedzi na pytania o: 
zależność losu Kościoła katolickiego od 
sposobu odprawiania Mszy świętej, która 
– przypomnijmy – jest szczytem życia 
chrześcijańskiego, czy byle jak odprawio-
na Msza może narazić wiernych na szkodę 
duchową, moralną i modlitewną, czy na-
sza wiara ma dziś dobrą szkołę w liturgii 
oraz jak daleko posunięty jest proces desa-
kralizacji liturgii na zachodzie Europy i 
jaka jest sytuacja w Polsce w tym kontek-
ście. Po tym wywiadzie przechodzimy do 
rozmowy z wieloletnim nauczycielem i 
dyrektorem szkół, dr Arturem Góreckim, 
który stara się odpowiadać na pytanie: Ja-
kie znaczenie dla kryzysu w Kościele ma 
stan edukacji w naszym kraju? Zastana-
wiano się nad problemem braku głębszego 
wpływu Kościoła na edukację dzieci i 
młodzieży, ograniczenia się do walki o 
lekcje religii w szkołach oraz obronę dzie-
ci przed wywrotowymi ideologiami, co w 
opinii rozmówcy stanowi jedynie wierz-
chołek góry lodowej. Następnym wywia-
dem jest rozmowa z Tomaszem Terlikow-
skim na temat homolobby w Kościele oraz 
homoherezji, którą rozmówca następująco 
zdefiniował: To zestaw poglądów, które 
rozmywają katolickie podejście do ludz-
kiej seksualności. W biblijnej Księdze Ro-

dzaju mamy naukę o tym, że męskość i ko-
biecość się dopełniają, a znajduje to swój 
wyraz w małżeństwie, związku mężczyzny i 
kobiety. Tymczasem zwolennicy homohe-
rezji na różne sposoby sugerują, że nie jest 
to pełnia i powinna być uzupełniona o 
drogę homoseksualną. W konsekwencji 
postuluje się wprowadzenie małżeństw i 
akceptację związków jednopłciowych oraz 
zgodę na adopcję przez nie dzieci. To jed-
nak nie wszystko. Homoherezja chce dać 
możliwość udzielania święceń kapłańskich 

osobom homoseksualnym (…). „Turbopa-
piestwo. Czy Papież może wszystko?” z 
kolei jest to celowo zaplanowana rozmo-
wa między autorami książki: historykiem 
idei, publicystą i redaktorem Tomaszem 
Rowińskim oraz Pawłem Milcarkiem. 
Rozmowa ta ma być odpowiedzią na pyta-
nia: Czy Papież może wszystko? Czy ka-
tolicy mają przyjmować jako nauczanie 
papieża prywatne wypowiedzi papieża 
Franciszka do mediów? Jakie są właściwe 
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granice władzy papieskiej? Czy Papież 
jest depozytariuszem wiary, czy przywód-
cą inspirującym wiernych do nowych po-
szukiwań? Po tej rozmowie autorskiej 
przechodzimy do wywiadu z teologiem 
Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II 
w Krakowie, dominikaninem o. Jarosła-
wem Kupczakiem, na temat zagadnienia 
małżeństwa oraz kontrowersji i proble-
mów związanych z interpretacją adhorta-
cji „Amoris laetitia”. Następny wywiad, z 
ks. Jarosławem Tomaszewskim, duszpa-

sterzem parafialnym w Polsce, Irlandii i 
Urugwaju, dotyczy kryzysu powołań i co-
raz mniejszej liczby kandydatów do semi-
nariów duchownych i wspólnot zakon-
nych. Wskazuje się, że: Kryzys ma twarze 
konkretnych księży. Od czasu do czasu sły-
szymy o życiowym załamaniu któregoś z 
nich, o manifestacyjnym porzuceniu stanu 
duchownego – jest to chętnie nagłaśniane 
w mediach. Powody są różnorakie. Zwy-
kle – jak to się mówi – życie. Końcowy 

dramatyczny akt podsumowuje dłuższy 
proces słabnięcia więzi księdza czy osoby 
zakonnej z jej drogą powołania. Nie za-
wsze jest to utrata wiary, czasem to grzech, 
za który dojrzały człowiek bierze odpowie-
dzialność. Zwraca się również uwagę na 
kryzys tożsamości kapłańskiej, który daje 
się zauważyć na co dzień, a który to kry-
zys tożsamości może być powiązany z 
kryzysem wiary wśród ludzi i samych po-
sługujących księży. Dalej przechodzimy 
do wywiadu z jednym z księży diecezjal-
nych, który poprosił o anonimowość i wy-
stępuje jako ksiądz Jacek Hrabicz. Jest to 
bardzo mocna rozmowa, w której zastana-
wiano się nad tym, czy może przyczynami 
kryzysu w Kościele są również niezdol-
ność wiernych do docenienia czegoś, co 
przekraczałoby ich nawyki i skojarzenia, 
jakich brakuje kryteriów i wzorów dzia-
łalności parafialnej i diecezjalnej, czy 
może uległ Kościół daleko idącej banali-
zacji w sferze kultury i padł ofiarą „buntu 
mas”?Następną rozmowę autorzy prze-
prowadzili z księdzem Tadeuszem Isako-
wiczem-Zaleskim, autorem „Księży wo-
bec bezpieki”, osobą zasłużoną na polu 
walki o upamiętnienie ofiar Rzezi Wołyń-
skiej oraz jednym z najbardziej rozpozna-
walnych księży rozmawiających o trud-
nych sprawach polskiego Kościoła. W tym 
wywiadzie poruszono jeden z kluczowych 
problemów, o którym nie mówiono przez 
lata, mianowicie współpracy części du-
chownych z komunistyczną Służbą Bez-
pieczeństwa. Oprócz tego zagadnienia, 
które badał ksiądz Isakowicz-Zaleski opi-
sując problem na przykładzie archidiece-
zji krakowskiej, zajęto się problemem 
obecności Kościoła w życiu publicznym 
Polski (na ile Kościół jest faktycznym au-
torytetem moralnym w społeczeństwie, a 
na ile daje się rozgrywać przez poszcze-
gólne partie polityczne). Przedostatni wy-
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wiad zatytułowany „Pan zwycięży! Dzie-
dzictwo Benedykta XVI” został 
przeprowadzony z księdzem Jerzym Szy-
mikiem, teologiem i autorem trzytomowej 
„Theologia benedicta” będącej teologicz-
ną syntezą myśli papieża Benedykta XVI. 
W wywiadzie zadawano pytania m.in. o 
siłę i aktualność dziedzictwa teologiczne-
go poprzednika Franciszka, spór między 
przeciwnikami a zwolennikami jego pon-
tyfikatu. Ostatni wywiad – przeprowadzo-
ny z teologiem, ojcem Jackiem Salijem – 
dotyczy Soboru Watykańskiego II. 
Zakończenie stanowi podsumowanie roz-
ważań, jakie przeprowadzono na kartach 
recenzowanej przeze mnie książki. Wska-

zano, iż kryzys w Kościele ma trzy sfery: 
wiary, instytucji i cywilizacji: Na każdym 
z tych trzech odcinków daje o sobie znać 
to, że w obecnej wspólnocie wierzących 
mamy w rzeczywistości jakby dwa Kościo-
ły w jednym: Kościół źródeł i Kościół du-
cha czasu. Ich spotkanie to coraz wyraź-
niej widoczne zderzenie dwóch światów. 
Kościół ducha czasu uznaje, że jest wierny 

sobie, gdy zdobywa ludzi, podchwytując 
to, co w świecie dzisiaj uważa się za waż-
ne i potrzebne. Kościół źródeł woli wydo-
bywać swoją busolę z Objawienia i jego 
tradycji, bez obawy, że trwanie przy nie-
wygodnych naukach zatrzyma go w daw-
nych czasach – gdyż prawda się nie zmie-
nia. Jako aneks został załączony Manifest 
wiary.

Czas na podsumowanie. „Alarm dla Ko-
ścioła” powinien być obowiązkową lek-
turą dla każdego katolika, któremu leży 
na sercu przyszłość Kościoła w dobie 
kryzysu, który przetacza się przez Stary 
Kontynent (to właśnie tu jest epicentrum 

kryzysu duchowego i tożsamościowego). 
Każdy znajdzie coś dla siebie, pozwa-
la na to wszechstronność i różnorodność 
tematów pokazująca, iż w każdej sferze 
życia Kościoła występują różne proble-
my, patologie i nadużycia, nad którymi 
należy się pochylić i znaleźć odpowiednie 
ich rozwiązanie. Szczególnie teraz, gdy 
za „oczyszczenie” Kościoła chce brać się 
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część polskich celebrytów, demoliberalni 
publicyści, socjolodzy, aktywiści i dzien-
nikarze, uliczna i polityczna skrajna lewi-
ca, antyklerykałowie oraz liberalni kato-
licy, Kościół musi wziąć na swoje barki 
walkę z nadużyciami różnej maści, prze-
łamać impas bierności i szerzej się zakty-
wizować, jeśli wiara katolicka ma prze-

trwać oraz nie zostać zepchniętą jedynie 
do czterech ścian kościołów i domów ro-
dzinnych. Kościół też potrzebuje oczysz-
czenia i zdecydowanej polityki „zero to-
lerancji” dla tych, którzy skalali Jego imię 
przestępstwami, za które powinni ponieść 
surowe konsekwencje.
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Na okrągło

Zaciśnia się więź
Eń krąg

I enty krąg
Dłoń mi rozsadza ciśnienie

Zaciskam pięść 
Na kokardkę

Już umiem mówić tak myślę
Jak myślę nie mówię że nie wiem

I umiejętnie ton zmieniam
W ciężar nabrzmiały pod niebem

Mówią
Wybuchłeś

Mówią
Pozbieraj to idź do siebie

Ja krąg zataczam w myślach
Już piecze dłoń bo zaciskam
Pięść na dziewiątą kokardkę

I duszę te iskry bo w duchu nie wierzę
I parę tych myśli to w parę zamieniam

Z bliska
Tylko opary i iskry 

Z bliskich
Tylko opary i iskry

Nihil novi
Łódź Charona to wrak

Słychać 
Bóg nie żyje

Odleciał
Upojony porażką poszedł spać

Piekła wrota tu zdobi napis
Budzikom śmierć

Maksymilian Redmann
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Nieidealnie
Nieidealnie 

W krzywym rytmie
Na dwa i pół 
Łamię się i

Nie
Przełamuję

Nieidalnie
W odbiciu bez dna

Krzywy ja
Obraz łamie się i

Nie
Przełamuje

Nieidalnie 
Żyję najprawdziwiej

Maksymilian Redmann
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O końcu od początku
Świat mi się skończył

Zbyt wiele razy
Zbyt wiele razy mówiłem
Że świat mi skończył się
I z każdym razem świat

Kończy się
I za każdym razem mówię

Świat mi się skończył
A świat nie kończy się 

Nie zaczyna
Zacinam w pół

Słowa 
To tylko słowa o końcu

Czy tam początku
To czytam początku

Piszę świat skończył mi się
Czytam co począć

I od początku świat kończy się
To zaczyna 

To kończy się 
Się zacina 

Zbyt wiele razy 
Świat się zacina 

Pięć sekund trzymam
Świat kończy się 

I od początku zaczynam czytać 
Jak świat się kończy

Jak się zaczyna

Maksymilian Redmann
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Plan
I gdybym mógł jak zawsze chciałem

Ogarnąć moc zrodzoną w planie
Na wskroś przeszyty rzeczywistością

Ten stan
faktyczny

zwą niemożnością

Już raz ktoś umarł
I żyje wiecznie

Bo zaplanował i chciał koniecznie
Uwierzyć w plany

Boskie zresztą
Więc ja też wierzę i trwam

w swym planie
A co się stanie

nic
Niech nie stanie

 
Gdy ja jak nigdy

Tak świat jak zawsze
Gdy ja najbliższy

Tam świat jak zawsze
Gdy ja najbrzydszy
Ona najpiękniejsza

Jest świat też w planie
I w świateł plamie

I nie ma już nic

Na drodze stanę
Tylko ja

i ona
i plan na wieczność

Maksymilian Redmann
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Duchy Grobów Poległych
za krew waszą i naszą
za przemęczoną ziemię 

od ognia wojny koszmaru
która zrodziła bohaterów

za historie niebanalne i prawdziwe
w poplątanej pajęczynie losu

za tych co mieli imiona
i za tych co ich nie posiadali

za ból i cierpienia pokoleń
za trudny smak walki o wolność

zanuciły lament, do żywego ucha,
duchy Grobów Poległych.

- opamiętaj się człowieku!
usłyszałem nie raz kiedy przechodziłem,

patrząc jak na grobie dzieciak wódkę pije,

- daj sobie spokój, oni już nic nie znaczą!
usłyszałem ten szyderczy śmiech,
zobaczyłem ten złowieszczy gest,

- choć się napić, czemu tak patrzysz na ten grób?
tak, patrzę na ten grób, głupi polski narodzie,

bo Ci co leżą tam głęboko w dole, w  z g o d z i e, 
rozkoszujący się w purpurowym aksamicie,
są mi bliżsi niż ci żywi, co marnują życie! 

Patryk Płokita
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Pod drzewem fioletowych śliw
Siedzę teraz 

pod drzewem 
fioletowych śliw,

Niebo napęczniało 
szarymi chmurami 

wspomnień.

Złych wspomnień…

Na Niebie jednak 
jest parę 

niebieskich chmur,

Dających nadzieje 
w tym co kocham,

w tym co robię.

Wiatr muska mą twarz,
Aż trawy świst 
słychać szept.

Wygięte
 łodyżki 
szepczą.

Ciszej
Ciszej

Ciszej…

Wyciszeje swe myśli.

Zamykam oczy.
Otwieram. – co widzę?

Drut Kolczasty…

Wyrósł 
Naprzeciw mnie,
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A może,
od dawna 
tu stał?

Ciekawe…
Czy 

przeskoczę?

…
…
…

I zapomnę 
Zło

Zbuduje Dobro,

Zniszczę butem 
Niesprawiedliwość 

i Krzywdę,

Pod drzewem 
fioletowych 

śliw.

Patryk Płokita
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Przesilenie
Czasem

próbuję złapać
promyk słońca

wypełnia wszystko
każdą najmniejszą szczelinę

Czas schować zimę
do szafy

Szafy naszej przeszłości
kolejna to już

ma tyle lat ile My
ale nie zmienia ją czas

Pewnie 
teraz napisze wspomnienia

To zmęczone oczy
zamykają kolejny rozdział

wielkiej księgi

Próbuję złapać
każdy 

najmniejszy ciepły podmuch
ogrzać skrzydła

zakosztować uczty
wiosny

Pewnie latem 
napiszę długi list

by wiedziała, że pamiętam

Michał Szczyrba
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Nowy świt
Jak co dzień

wchodzimy na barykady
monotonności

Poranny wiatr niesie
chłód istnienia

i pniemy się wciąż
Codziennie
nowa wojna
od początku 

te same twarze
 w autobusie

pędzącego życia
wyścig szczurów

To nie dla Nas
ludzi naznaczonych

głęboko w nas drzemie
pewność

W sercach
marsz płonących pochodni

naszej wiary
Na twarzach

sztandar radości

Bo nowy świt już blisko

Michał Szczyrba
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Głos
Uczucia pulsują we mnie

spieszą sie
odrywają duszę od ciała

Nadal jestem nikim...
Dni , minuty, sekundy

mijają
chcę dotknąć chmur i latać

Patrzę w górę
błagam o rozmowę

klękam 
i po mału upadam

pod ciężarem łez w moich oczach
które torują sobie drogę w dół
Głosy krzyczą w mojej głowie

moje bóle serca
Znaleźć miejsce 

gdzie nie zostanę pominięty
przecież jestem nikim...

Odwróciłem głowę aby spojrzeć
na morze przeznaczenia

ale zniknął z prędkością światła
on ...

Szept cichy jak wiatr
zdezorientowany i samotny

wpatruję się w niebiosa
Tylko On może mi pomóc

prawdziwy człowiek który zyje we mnie
I chpciaż jestem nikim

w oczach Boga jestem kimś

Michał Szczyrba

192     



193     

Chciwcy
Chciwe

pełznące w błocie nienawiści
larwy bogaczy

budujących piekło
żądne krwi biedaków
kopanych przez życie

spijają z ulicy
resztki egoizmu

i karmią nim zmysły
stłumione od gniewu

cuchnące pokraki
w złocie i jedwabiach

swędzące łapy
wyciągają w kieszeń
choćby cierpiącego

chorego sąsiada!

Wredne ulizane
śmierdzące pieniędzmi

marne manekiny
swego przedstawienia

za płaszczem ze złota
ukrywają serca
resztki ewolucji

błędnego istnienia

skamieniałe twarze
obślizłe spojrzenia

śmiejące się krwawo
z innych

w swych marzeniach

ilu wyhoduje jeszcze
ziemia nasza

tępawych bydlaków
bez cienia sumienia?

Michał Szczyrba
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grafiki
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Arditi Wave
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Arditi Wave

Nrwave
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Jarema

OVK
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„Byłoby straszne gdyby z najwyższego 

szlachetnego poświęcenia naszych towarzyszy 

wyrosła kasta zwycięzców przed którą 

otwarłyby się wrota świata interesów, wielkich 

spekulacji, korupcji, rozwiązłości, wyzysku.” 

Corneliu Zelea Codreanu


