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Jakie znacie organizacje patriotyczne? Bo ja mam wrażenie, że dzielą się
one  na  trzy  typy,  z  których  żaden  mi  nie  pasuje:

1) Organizacje Patriotycznego Lakieru - czyli takie, które powierzchownie stroją się w
patriotyczne piórka, nawiązują do narodowej symboliki i zwłaszcza chętnie uczestniczą w
uroczystościach rocznicowych, ale tak naprawdę w żaden sposób nie poprawiają sytuacji
Polski.  W najlepszym razie  chcą  wychować  Polaków na  uczciwy  naród,  co  na  pewno
ucieszy szefów obcych korporacji rządzących polską gospodarką - będą mieć uczciwych
poddanych.
2)  Organizacje  Patriotycznej  Bigoterii  - czyli  takie,  które  sprowadzają  polskość  do
różańca, a w swoich przeciwnikach widzą sługi szatana. Postawa taka przyciąga głównie
emerytów i nieliczną bezpłciową młodzież, natomiast ośmiesza patriotyzm w oczach ogółu.

3)  Organizacje  Patriotycznych  Glanów  -  czyli  takie,  dla  których  patriotyzm  jest
wygodnym  usprawiedliwieniem  agresywnej  kontrkultury,  tępienia  gejów  i  lewaków.
Oczywiście również w żaden istotny sposób nie poprawia to faktycznej sytuacji kraju, za to
ośmiesza patriotyzm w oczach ogółu.

                                                                          ZDEZORIENTOWANY    BLOGER.  
  
                          UZNANIE  DLA  ROMANA   DMOWSKIEGO  
                           TWÓRCY NARODOWEJ  DEMOKRACJI  

Za zasługi na rzecz niepodległości oraz za przyczynienie się do rozwoju polskiej 
świadomości narodowej, Roman Dmowski został 8 stycznia 1999, w 60 rocznicę śmierci
uczczony przez Sejm RP jako mąż stanu, specjalną uchwałą. 

                                             W dokumencie zapisano:

'W związku z 60 rocznicą śmierci Romana Dmowskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
wyraża  uznanie  dla  walki  i  pracy  wielkiego  męża  stanu  na  rzecz  odbudowania
niepodległego Państwa Polskiego i stwierdza, że dobrze przysłużył się Ojczyźnie. W swojej
działalności  Roman  Dmowski  kładł  nacisk  na  związek  pomiędzy  rozwojem  Narodu  i
posiadaniem  własnego  Państwa,  formułując  pojęcie  narodowego  interesu.  Oznaczało  to
zjednoczenie  wszystkich  ziem  dawnej  Rzeczypospolitej  zamieszkanych  przez  polską
większość,  a  także  podniesienie  świadomości  narodowej  wszystkich  warstw  i  grup
społecznych. Stworzył szkołę politycznego realizmu i odpowiedzialności. Jako reprezentant
zmartwychwstałej  Rzeczypospolitej  na  konferencji  w  Wersalu  przyczynił  się  w  stopniu
decydującym  do  ukształtowania  naszych  granic,  a  zwłaszcza  granicy  zachodniej.
Szczególna jest rola Romana Dmowskiego w podkreślaniu ścisłego związku katolicyzmu z
polskością dla przetrwania Narodu i odbudowania Państwa. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
wyraża uznanie dla wybitnego Polaka Romana Dmowskiego'.

Konsekwentnie za to pomijany w opracowaniach o  chrześcijańskiej  demokracji  jest
wielki działacz  i twórca  chrześcijańskie demokracji  ksiądz  Stanisław Stojałowski,
dlatego  warto zapoznać się z  jego   biografią  .
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JUDZI  ZOHYDZA  NARODOWYCH  DEMOKRATÓW.

 'Burżuazyjny','  reakcyjny',  '  nacjonalistyczny',   'klasowy',   'zaściankowy',   'klerykalny',
'antysemicki'-  to tylko  kilka  terminów  antyendeckich wyszydzających  obóz  narodowy  i
szkalujących  ten  najbardziej  patriotyczny ruch  polityczny, aczkolwiek  ultra katolicki i
dość  z tego  powodu szowinistyczny, jako  jedna z  metod  propagandy  antypolskiej  i
antynarodowej  stosowanej  przede wszystkim  przez  reakcyjno -  wywrotowe  partie  oraz
organizacje syjonistyczne  działające na  szkodę  Polski . Po  II  wojnie   światowej   i
podziale  świata  oraz  Europy  według  tzw.  mapy  Gomberga   na  strefę  wpływów
sowieckich  oraz   amerykańskich   powstało   w   reżimie   PRL-owskim  bardzo   wiele
pseudo-   historycznych   antypolskich  preparacji   służących   do  wynaradawiania
społeczeństwa   poprzez   wpajanie   zakłamanej   historii  .  Fałszerstwa  te   ustanowiły
swoisty  do dziś   funkcjonujący  kanon  pejoratywnych    określeń  oraz  terminów , które
weszły  na  stałe  do  propagandowego  obiegu  w tym  do  podręczników  szkolnych,
akademickich  oraz  gazet.   Z  marksistowskiej  teorii  walki  klas   wywodzi się  między
innymi  termin 'burżuazyjny' , stosowany  szeroko  w celu dyskryminowania  ziemiaństwa
polskiego  oraz   arystokracji  polskiej jak też     endecji, rzekomo  'burżuazyjno- reakcyjnej'
partii'  magnacko  -  szlacheckiej ',  partii  ' wsteczników' oraz 'antysemitów'.

  TA  ENDECKA  REAKCJA 

W arsenale   PRL-owskich  a potem  tzw. liberalnych   publikacji szkalujących  Narodową
Demokrację  w duchu   materialistycznej walki  klas   znajduje  się wiele'  reakcyjnych '  i
‘klasowych'   preparacji , które  naświetlały  historię  Polski w typowy  dla  stalinizmu  i
post - komunizmu  sposób ,że  wymienić wypada  choćby  kilka  tytułów z tego  gatunku
jak też  przykładów  tej  tendencyjnej  propagandy , jak  na  przykład  '  Burżuazyjno-
obszarnicza'  konstytucja   Polski z  1921  roku  ' autorstwa  A. Gwiżdża  
 (  Warszawa  1956 )   czy  publikacje  marksistowskie  z  dziedziny   oraz  przegródki
propagandy   systemowej   wojującego  socjalizmu  marksistowskiego ,  jaką  jest   dla
przykładu  książka  pt: 'Polskie stronnictwa  burżuazyjne   Galicji, Śląska  Cieszyńskiego  i
Królestwa  Polskiego  w pierwszej  wojnie  światowej' -  autor   F.  Figowa  ( Katowice
1962 ).
  Te  prawdziwie i już  epokowe  reakcyjne  gnioty   PRL-owskie  którymi  są  zapchane
biblioteki  oraz   programy nauczania , wychowały niestety całe  zastępy  wypaczonych
ideologicznie   magistrów, doktorantów  i  profesorów, podczas  gdy   prawdziwe  i rzetelne
narodowe   źródła    były   i   są   nadal   zepchnięte   na   margines    do   szufladek
bibliotecznych  oraz  wydawnictw  podziemnych  tak zwanego  drugiego  obiegu , który jest
w  Polsce w XX i  XXI  wieku  faktem. 
Nie  wszystkie   publikacje  które  powstały  podczas  okupacji ZSRR w  Polsce można
zaliczyć  do   zupełnie  bezwartościowych , powstało  sporo  prac   na  wysokim  poziomie
merytorycznych,  publicystycznym  oraz źródłowym,   ale  prawie  wszystkie   lub zgoła
wszystkie   skażone  są  antyendecką  propagandą , czerpaną  także  bezmyślnie  na zasadzie
przedruków  głupoty  z  sanacyjnych  przedwojennych  państwowotwórczych  publikacji
które zwalczały  Narodową  Demokrację  i tzw. ' szkoły Wapińskiego'  profesora  PZPR-
owskiego  naczelnego  antyendeckiego  programowego dogmatyka w PRL-u.   
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W  tym zakresie  należy  więc odróżnić   świadome  antypolskie  i  antyendeckie  preparacje
od  produkcji  bezwiednych  wsteczników  wychowanych  na tej  propagandzie  a nie na
krytycznych  naukowych  opracowaniach .  Realia  PRL-u  i  okupacji  sowieckiej  a potem
epoka  dwudziestolecia   postokrągłostołowa   i metamorfozy  ustrojowe  unijnego  post
PRL-u  pogłębiły   jedynie    poziom  ciemnoty poprzez  wyższy etap zaplanowanego
zniewolenia  umysłów  komercjalizmem, amerykanizmem, murzynizmem,  odrzucaniem
modelu  społeczeństwa  narodowego  i oduczaniem  samodzielnego  myślenia  kategoriami
państwa  narodowego , jak  też  ciągłości  ponadczasowych  wartości  naszej  rzymsko -
greckiej kultury i cywilizacji .

ZADYMIARZE  NACJONALISTYCZNI  gdzie  oni  są ?

Do  tego samego  arsenału   środków  antyendeckiej propagandy   należą  także  takie
określenia  jak -'   szowinistyczni  nacjonaliści',   czy też ' skrajna  prawica  antysemicka '
albo'  skrajnie  reakcyjni   endeccy  lub  narodowi  szowiniści'   i  'zadymiarze '   którzy
odmawiają w  tzw. Polsce  narodowej  prawa  do  życia  innym  narodowościom,  przy
czym  nie  chodzi  tutaj  o  narody  słowiańskie  jak Rusini, czy  Małorusini  ( Ukraińcy  i
Białorusini  )   czy też   Litwini  albo Murzyni,  ale w  tym  podtekście  chodzi  o  plemienną
nację  najbardziej   rzekomo   prześladowaną   w   chrześcijańskiej  Polsce.   W   tej
propagandzie  chodzi też  o  przedstawianie  narodowców jako skrajnych  psychopatów i
odmieńców  którzy  swoją  postawą  zagrażają  niektórym  narodowościom, szczególnie
tym , których  ideologia  nakazuje  niszczyć  cywilizacyjny  dorobek  polskiego  państwa.
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Odmiennie  niż  Narodowa  Demokracja   , która  zawsze    i to jeszcze pod  zaborami
głosiła  hasła   unarodowienia  poprzez  własny twórczy  wysiłek   i pracę  organiczną   u
podstaw,  propaganda  antyendecka   podsycała   nienawiść    plemienną  oraz   różnice
społeczne  zohydzając   wszystko ,  co   dla  Polaków było  święte  oraz    ''katolicko-
narodowe ''  pisząc  o rzekomym ' nacjonalizmie'  i 'szowinizmie  nacjonalistycznym'.  Do
tego  samego  arsenału  środków  propagandowych utożsamianie  '' katolicko- narodowego
'socjalizmu  ''  z  socjalizmem   marksistowskim    i  wrzucanie   do   jednego   worka
pojęciowego   przedwojennych  polskich  działaczy   ludowych, którzy  prawie  wszyscy
lub zgoła  wszyscy wyszli  z  łona   środowiska  Narodowej  Demokracji,   Wszechpolaków
oraz  Obozu Wielkiej  Polski ,  by  następnie    prowadzić   samodzielną  działalność  w
środowiskach chłopskich   jako  liderzy  i działacze  chłopscy. Przy czym wg mnie  sam
termin '' katolicko - narodowy'' jest pełen sprzeczności i niezrozumienia sensu tak jednego
jak drugiego. 

DZIAŁACZE  NARODOWI.  Dmowski- Balicki  -Popławski 

Możemy  o   nich  mówić  jako o prekursorach  nowoczesnego  nacjonalizmu  w  wieku  XX
ale   nie  byli  przecież  jedynymi, przed  nimi  byli  wielcy  królowie  polscy, hetmani,
działacze   społeczni  tacy  jak  choćby  ksiądz  Staszic w  I   połowie  XIX  wieku,
przywódcy  oraz  uczestnicy  powstań  narodowych  oraz  wielki  przywódca   Apostoł
ludowy ksiądz  Stojałowski . Wszyscy  oni  byli  polskimi  patriotami  tak samo  jak dzielne
matki  Polki,  które   ich rodziły  i  wychowywały  ale  także  narodowo  uświadomione
ziemiaństwo  czy  też   inteligencja .   Współczesne  określenie  'narodowiec'   dotyczy
działaczy  politycznych  świadomych  polityki narodowościowej  oraz  gospodarczej, i   tak
samo  takim  narodowcem jest  Tomasz  Cukiernik  wybitny ekonomista  polski, który  dba
o interes  narodowej ekonomii  jak też  i Armia  Krajowa  czy  Narodowe  Siły  Zbrojne
etc.    Nowoczesną pracę   u podstaw  zapoczątkowali  pierwsi  działacze  endecji , nie  zaś
późniejsi  ludowi  socjaliści ,  którzy  często  nie  rozumieli  zamaskowanej demagogii
socjalistycznej   utożsamiając   socjalizm  z   prawami   socjalnymi    i  zlikwidowanie
klasowego  wyzysku.    W Polsce   międzywojennej   sprawnie   funkcjonowała   cenzura
sanacyjna    wymierzona  w  przeciwników  sanacji   oraz  w  endecję  ,    znane   były
konfiskaty  Myśli   Narodowej   ,oraz   innych  narodowych  gazet,  które   krytykowały
sanacyjny reżim  Piłsudskiego  jak  też  ostro  wypowiadały się  o wrogach  Polski.

Ale  także  uświadomieni  narodowo chłopi  i działacze  chłopscy  padali  ofiarami   sanacji
i   wędrowali  do Berezy  do  więzienia  lub też  padali  ofiarami  napadów  bojówek
sanacyjnych.  Chłopi  znajdowali się w  najgorszej  sytuacji,  musieli  zakładać  własne
spółdzielnie konkurencyjne  dla  żydostwa  i walczyć  o  emancypację zawodową,  ale  jak
wyżej  wspomniano  to właśnie  działacze  Narodowej  Demokracji  dostarczali chłopom
wiedzy  oraz  odpowiednich  kursów . Potem  endecja  była  szkalowana,że  rzekomo  nie
chciała   emancypacji  chłopów , ponieważ  rzekomo  była  to   partia  'burżuazyjno -
ziemiańska '  której zależało  na   utrzymaniu  feudalizmu i  przyznać uczciwie trzeba, że
było tak  i tak,  to znaczy  byli  ziemianie zapatrzeni w swoją  sferę  i inni  bardziej otwarci
umysłowo.
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Dr  Patryk Tomaszewski  www.konserwatyzm.pl: 

(…)  Obóz narodowy w II Rzeczypospolitej miał  bardzo wielu zwolenników z różnych
warstw  społecznych,  wśród  nich  spore  grono  intelektualistów.  Znaczna  ich  grupa
zaangażowała  się  czynnie  w jego  działalność,  inni  pozostawali  wyłącznie  sympatykami
narodowców. Należy pamiętać, że wiele z tych postaci na trwałe zapisało się w dziejach
polskiej nauki, literatury czy też publicystyki.
Geneza polskiego obozu narodowego, zwanego również wszechpolskim, sięga XIX wieku,
kiedy to w 1893 r. tajna Liga Polska została przekształcona w Ligę Narodową. Głównymi
teoretykami nowego, nacjonalistycznego ruchu byli: Roman Dmowski, Zygmunt Balicki i
Jan  Ludwik  Popławski.  Wszyscy  trzej  należeli  do  pokolenia  niepokornych,  czyli  pod
względem metrykalnym do grona osób urodzonych w przedziale czasowym do ostatniej
dekady XIX wieku. 
Do tego pokolenia będzie należało wielu wybitnych działaczy narodowo-demokratycznych  
jak  też do poniższych  organizacji  takich jak: 
Liga Narodowa, Liga Polska  ,   Linia Dmowskiego   ,    Związek  Młodzieży Polskiej ZET. 
Narodowa Demokracja , Narodowa Organizacja Kobiet  ,   Neoslawizm  ,Obóz Wielkiej 
Polski    ,  Ruch Młodych,   Stronnictwo Narodowe  ,   Związek Akademicki  ,   Młodzież 
Wszechpolska    ,   Związek Ludowo-Narodowy ,  Obóz Narodowo  Radykalny.                    
 "Niepokorni" będą aktywnie uczestniczyć w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym
II RP. Druga generacja osób czynnie działających w okresie 1918-1939 to pokolenie Polski
niepodległej, obejmujące osoby urodzone pod koniec XIX wieku i na początku wieku XX.
Obie generacje charakteryzowały się dużą mobilnością,  charyzmą i wysokim poczuciem
obowiązków wobec odrodzonej Polski.                                                                                6.
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                       W  POLSCE  NACJONALIZM   TO  PATRIOTYZM 
Zygmunt Balicki (1858–1916) – polski socjolog, publicysta, polityk i jeden z czołowych 
ideologów Narodowej Demokracji.

• Jeżeli  patriotyzm jest uczuciem narodowym, to nacjonalizm jest  narodową myślą,
która  bez podłoża uczuciowego ani  powstać,  ani  rozwinąć się  nie  może,  stanowi
jednak  zjawisko  duchowe  bardziej  złożone,  przypuszcza  bowiem istnienie  wśród
zbiorowości  pewnego  przynajmniej  stopnia  organizacji,  a  w  każdym razie  ujęcia
opinii publicznej w karby dyrektyw obowiązujących. Znaczy to, że muszą powstać
pewne  ośrodki  w  społeczeństwie,  zdolne  do  zbiorowego  myślenia  o  losach  i
przyszłości narodu stanowiące laboratorium tego, co nazywamy polityką narodową.
Patriotyzm  obraca  się  jedynie  w  dziedzinie  masowego,  ale  rozproszonego
odczuwania stanów wewnętrznych i  doznań zewnętrznych,  oraz odruchowego lub
uczuciowego na nie reagowania, skoro jednak tylko zjawia się w łonie narodu myśl
przewodnia, dążąca planowo do przeprowadzenia pewnych celów w zakresie obrony,
wzmocnienia i ekspansji narodu, powstają już w jego łonie zaczątki nacjonalizmu. 

• Źródło: Wybór pism
• Wychowanie narodowe wymaga od jednostki innego stosunku do Ojczyzny niż jako

do czegoś, co na zewnątrz duszy istnieje, przy całym pragnieniu dobra tej Ojczyzny i
potępianiu  wszystkiego,  co  w  nią  godzi.  Dusza  polska  nie  tylko  nosi  Ojczyznę
wewnątrz siebie, ale czuje się również wewnątrz niej, wszystkimi swymi splotami z
nią zespoloną i zlewa całkowicie swą osobowość z jej jaźnią – a taki związek tylko
wówczas utrwalić się może, gdy pokłady instynktu narodowego sięgają do głębin
przeszłości ojczystej. 

• Źródło: Zasady wychowania narodowego

Patriotyzm (łac. patria,-ae = ojczyzna,  gr. patriates) – postawa szacunku,  umiłowania i
oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar; pełna gotowość do jej obrony,
w każdej chwili. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad
osobiste, a także gotowością do pracy dla jej dobra i w razie potrzeby poświęcenia dla niej
własnego zdrowia lub życia. Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej
tradycji, kultury czy języka. Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty
kulturowej oraz  solidarności z własnym  narodem i społecznością.   Nazwa „patriotyzm”
wywodzi się z greckiej nazwy „πατριά” – „patria” oznaczającej rodzinę, grupę, plemię lub
naród wywodzący się od wspólnych przodków, ojców tzw.  ojczyznę. „Patria” jest z kolei
derywatem źródłowej nazwy greckiej „πατήρ” – „patēr” oznaczającej „ojca” – głowę rodu.
Te greckie terminy zostały przejęte później przez Rzymian i przeniknęły do łaciny w formie
„pater”  i  „patrio”  rozpowszechniając  się  także  w innych  językach  europejskich.  Słowo
„patriotyzm” literalnie oznacza „miłość ojczyzny”, zaś słowo  ojczyzna  pochodzi  od ojca  i
ojcowizny,  czyli   spadku   po    głowie   rodziny,  głowie   rodu,   księciu,   królu.
Synonimy do słowa ojczyzna:

dom, gniazdo rodzinne, kolebka, kopalnia, kraik, kraina, kraj, kraj lat dziecinnych, Kraj nad Wisłą,
kraj  narodzin,  kraj  ojczysty,  kraj  rodzinny,  macierz,  miejsce  narodzin,  miejsce  powstania,
oćczyzna,  ojcowizna,  ojczyste  progi,  ojczyste  strony,  ośrodek,  państwo,  pielesze,  pierwotna
siedziba,  Polska,  prakolebka,  pramatka,  praojczyzna,  praźródło,  rodzinne  strony,  rozsadnik,
siedlisko,  skarbnica,  strony  rodzinne,  własny  kąt,  wylęgarnia,  ziemia  ojców,  ziemia  ojczysta,
ziemia rodzinna, źródło,                                                                                                           7.
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 Cechami patrioty jest  umiłowanie własnej  ojczyzny i  narodu oraz szacunek dla swoich
przodków.  Może  być  ono  realizowane  poprzez  kultywowanie  tradycji  i  obrzędów,
obchodzenie  świąt  i  rocznic,  oddawanie  czci  bohaterom  narodowym  oraz  sławnym
osobistościom zasłużonym dla  kraju,  a  także  kultywowanie  pamięci  o  nich.  Patriotyzm
oznacza także postawę prospołeczną przejawiającą się również w pozytywnym działaniu na
rzecz  rozwoju  swojej  lokalnej  społeczności  w  różnego  rodzaju  przedsięwzięciach  o
charakterze  kulturalnym,  politycznym,  gospodarczym  i  społecznym;  uczestnictwo  w
wyborach, świadomą postawą obywatelską, ochroną własnego dziedzictwa kulturowego.

W pewnych sytuacjach, takich jak utrata niepodległości czy narzucenie danej społeczności
rządów o charakterze tyrańskim, działania na szkodę represyjnego aparatu państwowego mogą
być uznawane jako patriotyczne, jeżeli służą one budowaniu ojczyzny –  nieposłuszeństwo
obywatelskie.  W  czasie  wojny  postawa  patriotyczna  wiąże  się  z  obowiązkiem  obrony
terytorium własnego kraju przed atakującym wrogiem. W okresie  okupacji kraju mogą to
być sabotaż, działania dywersyjne zmierzające do obalenia niesprawiedliwych i represyjnych
rządów  oraz  konspiracja i  partyzantka.Patriotyzm  to  stawianie  dobra  kraju  i  swojej
społeczności ponad interes osobisty. 

Wymaga on osobistego poświęcenia i podporządkowania interesom społeczności co może
się niekiedy wiązać z rezygnacją z prywatnych korzyści,  a nawet z odniesieniem straty.
Wynika on z  poczucia  więzi  społecznej  i  emocjonalnej  z  narodem,  kulturą,  tradycją oraz
przodkami. Patriotyzm opiera się na poczuciu  lojalności wobec społeczności, w której się
żyje. W 1905 roku odpowiadając na ankietę pt. „Co myślę o Niemczech?” rozesłaną przez
paryską  gazetę  „Le  Courrier  Europeen”  Henryk  Sienkiewicz stwierdził:Należę  do  tych,
którzy  głoszą,  że  idea  ojczyzny  powinna  zajmować  pierwsze  miejsce  w  duszy  i  sercu
człowieka.(...).  Ale  jednocześnie  pierwszym  obowiązkiem  prawdziwego  patrioty  jest
czuwać  nad  tym,  by  idea  jego  Ojczyzny  nie  tylko  nie  stanęła  w  przeciwieństwie  do
szczęścia  ludzkości,  lecz  by  się  stała  jedną  z  jego  podstaw.  Tylko  w  tych  warunkach
istnienie i rozwój Ojczyzny staną się sprawą, na której całej ludzkości zależy. Innymi słowy,
hasłem  wszystkich  patriotów  powinno  być:  przez  Ojczyznę  do  ludzkości,  nie  zaś:  dla
Ojczyzny przeciw ludzkości

Patriotyzm  jest  krytykowany  przez  zwolenników  kosmopolityzmu,  uważających  że
człowiek powinien identyfikować się z rodzajem ludzkim jako całością. Przykładowo, w
swojej  książce  Kosmiczne  związki,  Carl  Sagan napisał:Wielu  obdarzonych  wyobraźnią
przywódców marzyło o nadejściu czasów, kiedy istota ludzka nie będzie utożsamiała się z
konkretnym państwem czy narodem, religią,  rasą czy grupą zawodową, lecz uzna się za
przynależną  do  rodzaju  ludzkiego  jako  całości.  (...)  Świat  wprawdzie  zmierza  w  tym
kierunku,  lecz  dzieje  się  to  rozpaczliwie  powoli.  Istnieją  poważne  obawy,  czy  w  skali
globalnej  taki  stopień  (samo)identyfikowania  się  ludzkości  zostanie  osiągnięty,  zanim
doprowadzimy  do  własnej  zguby  za  pomocą  środków  technicznych,  które  powstały  z
udziałem naszej inteligencji.Podejście marksistów do patriotyzmu jest zróżnicowane. Karol
Marks napisał w  Manifeście partii komunistycznej, że "robotnicy nie mają ojczyzny", jak
również  że  panowanie  proletariatu spotęguje  zanikanie  "odgraniczeń  i  przeciwieństw
narodowych".   W podobnym duchu, współcześni  trockiści, tacy jak  Alan Woods, również
opowiadają  się  za  zniesieniem  granic  i  stworzeniem  ogólnoświatowej  socjalistycznej
wspólnoty.  Z drugiej  strony  staliniści  i  maoiści głosili  często  patriotyzm socjalistyczny,
niejednokrotnie  ocierający  się  o  nacjonalizm  (odpowiednio  rosyjski  i  chiński)   (  ale
wypaczony  oraz  systemowy) .
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Natomiast nacjonalizm jest doktryną polityczną, mającą wiele odmian. Poza tym 
przedmiotem patriotyzmu, jest przywiązanie i troska o ojczyznę na którą składa się wiele 
elementów ukształtowanych historycznie i wewnętrznie złożonych takich jak państwowość, 
ziemia, język, kultura, naród, a także poszczególne regiony danego kraju z ich specyfiką 
(poczucie patriotyzmu lokalnego i regionalnego jest traktowane jako uzupełnienie 
patriotyzmu ogólnokrajowego).                                                                   wikipedia

Polski obóz narodowy czytelnikowi kojarzy się zazwyczaj z programem geopolitycznym
Romana  Dmowskiego,  którego  jednym  z  istotnych  elementów  była  chęć  stworzenia
państwa  homogenicznego etnicznie  oraz  podkreślanie,  że  największym zagrożeniem dla
Polski były Niemcy. Inne skojarzenia związane są z silną polaryzacją sceny politycznej w
czasach  II  RP,  gdzie  naprzeciw  siebie  stały  przede  wszystkim  dwa  obozy  polityczne:
narodowcy  i  piłsudczycy.Obóz  narodowy  w  czasach  II  RP  nie  był  nigdy  monolitem
(  także  i teraz  takim  nie   jest ) , w środowisku narodowym można było znaleźć zarówno
umiarkowanych nacjonalistów, jak i, szczególnie w latach 30., ludzi o poglądach narodowo-
radykalnych. Wśród wszechpolaków byli zarówno zwolennicy systemu wielopartyjnego i
rządów  parlamentarno-gabinetowych,  jak  i  osoby  opowiadające  się  za  modelem
monopartyjnym i wodzowskim. Obóz wszechpolski swoją silną pozycję uzyskał również
dlatego,  że  pod  jego  wpływem  ideowym  było  wiele  organizacji  społecznych,
gospodarczych,  studenckich.  W  otoczeniu  obozu  narodowego  znajdowały  się  m.in.:
Związek  Hallerczyków,  Towarzystwo  Gimnastyczne  "Sokół",  Związek  Dowborczyków,
Narodowa Organizacja Kobiet, Katolicki Związek Polek, Polska Macierz Szkolna, Związek
Akademicki "Młodzież Wszechpolska".

Wszystkie  te  organizacje  należały  ogólnie  do  OBOZU WIELKIEJ  POLSKI.
               Tak też  jest  i dzisiaj,  wielość w jedności  oraz  jedność w  wielości  .

         KAŻDY PATRIOTYCZNY POLAK  I POLKA   
                  TO  NARODOWY DEMOKRATA 

Każdy  Polak   identyfikujący  się ze  swoim  krajem  i narodowymi dążeniami, może  być
uznany  za   narodowego  demokratę ,  tym  bardziej, że   państwo polskie   na  przestrzeni
dziejów   rzeczywiście  najwięcej  wspólnego  miało z  demokracją niż z  autokracją   czy
też  fanatycznymi  reżimami  bądź  też  ustrojami  totalitarnymi  . Patriotą  jest  po  prostu
każdy  ,kto  popiera  własny  kraj  oraz  narodowe  interesy , a  niekoniecznie  ten  który
składa  wieńce  pod   pomnikami lub należy do takiej  lub innej  partii.   W szeregach
pierwszych  historycznych  Narodowych  Apostołów wśród  których  pierwszymi  byli
Popławski, Dmowski  i Balicki  wielu  było  zapaleńców   organiczników  którzy  ze  swoją
wizją    emancypacji   narodowej    kładli   pierwsze   podwaliny   pod    cały   ruch
narodowy.Ideologiczny   obóz   określany   jako  Narodowa   Demokracja  (  w   skrócie
endecja )   sięga  korzeniami  wstecz  do  początków  państwa  polskiego.  Rzecz  jasna,  nie
chodzi   tu o   wczesnochrześcijańskich kronikarzy   oraz  scholarów ,  bo samo  pojęcie
narodowej  demokracji  wtedy  nie  istniało.                                                                         
Ale  taki  rodowód , zespolenia państwa ,  narodu  , chrześcijaństwa i   kultury można  uznać
za   typowo  polski prawzór  późniejszego  politycznego ugrupowania   zwanego  potocznie
endecją  czy  też   Obozem  Wielkiej  Polski , jak  też   i wielu  współczesnych  organizacji i
ugrupowań   politycznych wywodzących  się z   pnia           
                                                              9. 



ideowego  pro-narodowego myślenia  i wielkiej narodowej  historii  czyli  Obozu  Wielkiej
Polski.    Toteż   hasło   'Za   naszą   i  waszą   wolność' identyfikowano    zawsze  w
Rzeczpospolitej  jako  walkę  o  te ideały  demokracji  i narodowego samostanowienia ,
które  według  Polaków   powinny  być  urzeczywistniane   i osiągane  czynem  bądź
zbrojnym   drogą walki  z   wrogami bądź   też  i  w  szczególności    odpowiednim  i
właściwym  wychowaniem. Któż  z  nas   może  powiedzieć, że w  naszej  historii  było
inaczej , ten zaprzeczy   faktom  i   popełni  historyczne  fałszerstwo.  

Podobnie  jak  któż  z  nas  może  współczesnych  Polaków   może  zaprzeczyć, że   nie
pragnie   takiego modelu państwa   i takiej  demokracji, do której  dążą  i zawsze  dążyły
wszystkie  odłamy  prawicy w  Polsce   i  która  najbardziej  odpowiada  dążeniom  do
rzetelnej  i  prawdziwej nauki,  kultury  na najwyższym  poziomie, dobrze  płatnej  pracy,
państwa  prawa i  sprawiedliwości, szczęśliwego życia  rodzinnego,  etyki,  moralności  i
wartości   etycznych   choćby  tylko w  odniesieniu  do dziesięciu  przykazań , fundamentu
moralności  - nie  kradnij-  nie  zabijaj - nie  cudzołóż  i pozostałych  zasad   etyczno-
moralnych   .
Można  więc  rzec, że  na  przestrzeni  swych  dziejów Polska wykształciła   taki  model
społeczny   Polaka    demokraty,  który,   pomimo   rozbiorów,wojen,  klęsk   i   okupacji
przetrwał   dziejowej  zawieruchy  i nie  tylko, że  przetrwał, ale   wykrystalizował   silny
ideowo  oraz  politycznie  nurt,gdyż  dzięki  myśli społeczno  -narodowej wypracowana
została w  Polsce   na  przestrzeni  wieków  swoista  religia  narodowa ,związaną z  tradycją
walk i   wojen , jakich  inne  narody  nie  były zmuszone prowadzić,  nie  będąc  stale
zagrożone  od wewnątrz  i z  zewnątrz.

                                                                                                                                                          
 Sedno  i źródło  tego  nurtu ,to    właśnie   ta   myśl  społeczno-  narodowa , której w  
historii  wielokrotnie  odmawiano   prawa  do  bytu,  spychając  ten nurt   aż  do  
narodowego  podziemia, począwszy  od   wieku  XIX   poprzez  bardzo  krótki  okres   
czasu Dwudziestolecia aż  po wiek  XX  i  XXI  podczas  których  polscy  patrioci  jako  
narodowcy  określani  mianem faszystów - nacjonalistów , zmuszeni  byli  egzystować w  
dosłownym  podziemiu.    
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  Dotyczy  to także współcześnie   wielu  spychanych  do podziemia   polskich  narodowych
artystów,  intelektualistów oraz  zwykłych  ludzi  podzielających tę  wiarę. 
Kształtowanie  jednak  ducha  narodowego , myśli   i świadomości   narodowej w sensie
tradycji  narodowo - historycznej,   będzie  po  wsze  czasy  zasługą tych  właśnie  ludzi ,
którzy  bezkompromisowo  głosili  swoje   poglądy,    nie   godzili   się   na  gospodarczą
okupację   Polski ani  tzw.  liberalizm  gospodarczy  polegający  na  zawłaszczaniu  polskiej
gospodarki,    ani  na  istnienie   na  ziemiach  polskich   wrogów  narodu  i  państwa
polskiego   .  Do  pionierów   tego   ruchu  należy  zaliczyć  w   wieku   XIX   działacza
społecznego księdza  Stanisława Stojałowskiego   i   jego następców, znanych działaczy
wszechpolskich   i   narodowych.  Przez   tę   to   właśnie   hegemonię   mniejszości   nad
większością   od  czasów  rozbiorów a  potem    Dwudziestolecia   międzywojennego i
okres  PRL-u  oraz  post  PRL-u   naród  i  społeczeństwo  polskie   pozbawione  było
polskich i w  pełni narodowych  elit  politycznych,  kulturalnych  oraz    gospodarczych .
Po II  wojnie  światowej   prawie  cała  Narodowa  Demokracja   i jej ideowe  odłamy
znalazła  się   na emigracji , zaś w  latach   90- tych   aż  do  obecnych    tłumiono  wszelkie
objawy  polskiego  narodowego  ruchu  społecznego ,  czego  przejawem  był    układ
okrągłego stołu z  roku 1989  oraz  późniejsze  nielegalne  rządy,bowiem  nasz  jedyny
legalny  i  polski  rząd  przebywał od  roku  1939 na  emigracji w  Londynie  i  nie  był
dopuszczony do  rządów w  Polsce  z  tych samych  powodów   co   działające w  Polsce
w podziemiu    stronnictwa  i  ugrupowania    o ideologii  pro- narodowej.  Rozbijanie   więc
i niszczenie w  Polsce prawicowych  środowisk  narodowych  ma  długą  tradycję  sięgająca
jeszcze  czasów Sejmu Czteroletniego  oraz   daleko  potem. 
 
Jak   często   bywało  ,główny twórca   oraz   ideolog  Narodowej   Demokracji   Roman
Dmowski  ,   ten jeden z  najbardziej  znanych  działaczy  był   i  jest   nadal  skutecznie
opluwany   za   poglądy .  Antydmowska  propaganda    oskarżała  go   także  o  
' militaryzm, '  'biały terror', ' nadmierne  aspiracje  terytorialne ,' szowinizm  rasowy '  ,'
mitologizowanie   politycznych   układów   i   przeświadczenie   o   zewnętrznych     i
wewnętrznych  wrogach  Polski '  oraz o  ' faszyzm' , przy czym oskarżanie  o  rzekomy
faszyzm  rozciąga   się   także   na   cały   współczesny  prawicowy  patriotyczny   obóz
narodowy  .  
Roman Dmowski  posądzany  przez  wrogów  o ' irracjonalizm'  w  dziedzinie  poczynań   i
powiązań   organizacji   tajnych  ,  zniechęcony   do  tzw.  demokracji   liberalnej  będącej
skutkiem   narzucania   tzw.   liberalnego   modelu  demokracji   zasadzającej   się   na'
pluraliźmie'  i  ' tolerancji ', stał się  nawet  nie  tylko  celem  ataków ,  ale  napotykał  także
w  swojej epoce  (  XIX  i XX  wiek )   na niezrozumienie  wśród własnego otoczenia.
 Dmowski  przestrzegał  zawsze  przed przecenianiem  roli  Żydów w  świecie,  z drugiej
jednak strony   nawoływał   co  znajomości   tej  kwestii z  przekonaniu, że  Żydzi  stanowią
potężny  , choć   nie jedyny  czynnik  polityki  międzynarodowej. 
'Polityk  nie  znający  zagadnienia   żydowskiego '  -  zdaniem  Dmowskiego- 'z braku
kwalifikacji  nie  powinien w  ogóle  parać  się  polityką'.
                                                                                                                                                    
ROMAN  DMOWSKI  I  FASZYZM 
Romana Dmowskiego  i narodowców  obrzucano  błotem  ' faszyzmu'  zarzucając  mu  ' 
skrajnie  prawicowe   i  nacjonalistyczne  oraz  faszystowskie  poglądy '  , o to samo  zresztą
posądzali  komuniści   żołnierzy  Armii  Krajowej  stosując  straszak   faszyzmu   podczas  
sfingowanych   procesów  politycznych  służących  do  mordowania  patriotów  polskich.   
Co  to  był  faszyzm  warto więc  wyjaśnić.                                                                        11.



                            POLSKA   DOKTRYNA  NARODOWA

 Ideolodzy  Narodowej Demokracji  nie  wypowiedzieli  się  nigdy   o jakiejś doktrynie
narodowej  czy  też  nacjonalistycznej , możemy    mówić  raczej  i  kierunku , tendencji,
dążeniu,   fundamentaliźmie  narodowym,  filozofii  i etyce  społeczno-  narodowej,   ale
nie  o  doktrynie  wynikającej z  rasowego  szowinizmu  nacjonalistycznego  lub  temu
podobnych bredni.
Druga  sprawa   to  to, że    nasz   polski  indywidualizm narodowy   deformowany   przez
wrogów  Polski w   pojęciu  źle rozumianego  nacjonalizmu  nie  stanowi  sensu  stricto
nacjonalizmu, nawet   jeśli  mówimy  o narodowym  nacjonaliźmie  polskim w pozytywnym
sensie,  ponieważ   nacjonalizm  jest  pojęciem  o wiele  szerszym   i   nie  może  być
wyrwany z całego  kontekstu  historycznego   i  politycznego. 

Skrajny   i dewiancki nacjonalizm   to  prymat jednego  narodu  nad  innym a  nawet
eksterminacja   nieuznawanego  narodu  przez  inny, co  miało  miejsce w  stosunku  do
Polaków na Ukrainie,  Litwie  oraz  Białorusi  oraz  żydów w  stosunku  do  Polaków, stąd
wywodzi się    określenie  żydokomuna  oraz  Czarna  Księga  Komunizmu,  która  ujawnia
że  90  procent aparatu   reżimu  PRL-u    stanowiła etniczno-  wyznaniowa plutokracja
(  od  plucia)   jako  klasa  społeczno- polityczna ,  zaś  prawdę i  fakty czy  to o tej  czy też
o innej narodowości lub o  danej  osobie  należy  zawsze  nazywać  po imieniu,  tego
wymaga    nawet prawo  karne w każdym  demokratycznym i szanującym  prawo  kraju .  
                                                                                                                                            
W wieku  XX polska  myśl  narodowa  czy też  nacjonalistyczna 
 ( a  te pojęcia  są właściwie w  Polsce  równoznaczne )  może  być  uznana  za  przejaw
polskiej  racji   stanu   w  swoistym  poczuciu  dumy  narodowej   oraz  dążeniu  do
emancypacji  i  w wytworzeniu własnego  modelu  państwowości  oraz  demokracji  ,ale
także    jako  skutek  ponad  dwustuletniego  niewolnictwa  ( w  czasie  zaborów  oraz
kolonializmu  sowieckiego  imperium )  jak też   ciągłego poniżania  Polaków ,   oczerniania
oraz   obrzucania  błotem    przez  środowiska  nacyjne   na  całym świecie.                      12.



Plutokracja (gr.  plutokratia "rządy bogatych", od wyrazów plutos "bogactwo" +  krateo
"rządzę")  –  system  sprawowania  rządów,  w  którym  podstawową  zasadą  władzy jest
bogactwo. Termin plutokracja jest używany w dwóch znaczeniach. W pracach dotyczących
historii  plutokracja  jest  polityczną  kontrolą  oligarchii bogatych.  Przykładami  plutokracji
były niektóre miasta-państwa w starożytnej Grecji czy włoskie republiki kupieckie Wenecji,
Florencji i  Genui. Plutokracje wyrastają zwykle na danym terytorium po okresie  anarchii
(bezrządu).  Plutokracja jest blisko spokrewniona ze  stołkokracją  jako formą rządzenia,
gdyż generalnie bogactwo i  status społeczny są związane ze sobą.  Drugie znaczenie odnosi
się  do  wpływu,  jaki  wywierają    stołkokraci  na  procesy  polityczne  we  współczesnych
państwach. Wpływ ten może być finansowy (wkład  lub, nierzadko, łapówka) względnie
odmowa płacenia podatków, zagrożenie przeniesieniem zyskownych gałęzi gospodarki w
inne miejsce itp..  Odnotowuje się liczne przypadki finansowego nacisku    stołkokratów na
rządy  w  celu  uzyskania  korzystnej  legislacji.  Większość  zachodnich  demokracji
parlamentarnych dopuszcza  gromadzenie  przez  partie  polityczne  datków od prywatnych
osób (bezpośrednio lub za pośrednictwem specjalnych funduszy), ale chociaż nie powinno
to mieć żadnego wpływu na procesy legislacyjne, jest mało prawdopodobne, aby wszyscy
politycy byli odporni na tego rodzaju wpływy. W Stanach Zjednoczonych podjęto wysiłki
na rzecz reformy systemu finansowania kampanii wyborczych, która miałaby zapobiegać
tego rodzaju patologiom.

Tyran (gr. tyrannos)  –  osoba  sprawująca  nieograniczoną  władzę,  zdobytą  niezgodnie  z
prawem. Rządy tyrana (lub tyranów) noszą nazwę tyranii. Pierwotne znaczenie słowa nie
nosiło  współczesnego  znaczenia  i  oznaczało  jednostkę,  która  dokonywała  przewrotu  w
mieście-państwie i obejmowała pełnię władzy. Pierwsze znane użycie pojawia się w  VII
wieku p.n.e. w wierszach poety Archilocha z Paros. Tyran był zazwyczaj przywódcą ludu w
walce z  oligarchami i cieszył się jego poparciem. Wielu tyranów było prawodawcami lub
kodyfikatorami istniejących praw, a państwa greckie przeżywały pod ich rządami rozkwit
gospodarczy i kulturalny.Jednym z pierwszych tyranów był  Kypselos, władca  Koryntu w
VII  w.  p.n.e.,  który  obalił  rządy  oligarchów,  a  następnie  przekazał  władzę  synowi.
Dziedziczenie władzy w tyraniach było jednak wyjątkiem.Rozkwit tyranii to  VI w. p.n.e.:
Klejstenes rządził  Sykionem i uniezależnił to miasto od Argos,  Polikrates doprowadził do
rozkwitu  Samos,  Pizystrat objął  władzę  w  Atenach w  roku  560  p.n.e.,  po  nim  rządy
przejmowali  jego synowie.Dopiero rozwój  demokracji w Atenach sprawił,  że określenie
tyran nabrało  negatywnych  konotacji.  Rządy  Trzydziestu  Tyranów,  ustanowione  przez
Spartę po klęsce Aten w  wojnie peloponeskiej nie były tyranią w dosłownym znaczeniu
słowa.Tyrani Sycylii rządzili jeszcze w czasie rozkwitu demokracji w Atenach, trwanie ich
rządów spowodowane było zagrożeniem ze strony  Kartaginy.  Gelon,  Hieron I,  Dionizjos
Starszy,  Dionizjos  Młodszy i  Hieron  II utrzymywali  wystawne  dwory  i  byli  patronami
kultury. Dionizjos Starszy przez jakiś czas gościł u siebie Platona i Arystypa.
                                                                                                                                                
Totalitaryzm (dawniej  też:  totalizm)  –  system  rządów  (reżim  polityczny)  dążący  do
całkowitej władzy nad społeczeństwem za pomocą monopolu informacyjnego i propagandy,
ideologii państwowej,  terroru tajnych  służb  wobec  przeciwników  politycznych,  akcji
monopolowych i masowej monopartii. Termin totalitario stworzył w 1923 r. Giovanni 
Amendola, była to koncepcja krytyczna wobec zmian wprowadzanych we Włoszech przez
faszystów.
                                                                 13.
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W systemach totalitarnych życie  ludzi  podporządkowane jest  wszechobecnej  kontroli  ze  strony
władzy.  Wyznacza ona standardy i  normy zachowania,  określa status  socjalny obywateli,  ustala
kierunki,  obszary  i  granice  aktywności  publicznej  oraz  kształtuje  wzorce  życia  osobistego.
Stosowane są: terror i ludobójstwo, obywatele są silnie uzależnieni od władzy.
Władza  wpływa na  świadomość  społeczną,  posługując  się  propagandą i  indoktrynacją.  Są  one
zgodne  z  ideologią  panującą  w  danym  państwie  –  na  przykład  dżucze.  Tej  ideologii  są
podporządkowywane programy szkolne i proces nauczania na wszystkich etapach, w tym nawet na
poziomie  przedszkolnym we współczesnej  Korei  Północnej.  Obowiązuje  państwowa cenzura  w
uzależnionych od władzy środkach masowego przekazu, a także we wszystkich dziedzinach kultury
na przykład w filmie, teatrze czy literaturze.Życie polityczne obywateli i formy ich uczestnictwa w
życiu publicznym zostają określone przez władzę. Nie istnieje polityczny pluralizm. Obywatele są
instrumentem  władzy,  potrzebnym  do  potwierdzenia  jej  planów  i  działań.  Prawa  i  wolności
obywateli  są łamane i  zawieszane.  Wybory nie  odbywają się,  a  jeśli  są  organizowane,  to  mają
charakter całkowicie dekoracyjny, ponieważ dominująca siła polityczna decyduje o tym, kto bierze
w nich  udział  i  ustala  wyniki.W państwie  totalitarnym władza  zmierza  do  całkowitej  kontroli
gospodarki na przykład przez wprowadzenie systemu korporacyjnego czy upaństwowienie środków
produkcji i planowanie gospodarcze w państwach rządzonych przez partie komunistyczne.
Charakterystycznymi  cechami  państw  totalitarnych  są  autokratyzm (w  szczególności  zasada
wodzostwa),  kontrolowanie  przez  aparat  władzy  wszystkich  dziedzin  życia  i  ingerencja  w
przekonania, poglądy, zachowania obywateli,  a także rozbudowana  propaganda (m.in. fałszująca
obraz rzeczywistości) i pełna kontrola nad siłami zbrojnymi, policją i wymiarem sprawiedliwości –
wykorzystywanymi jako elementy systemu terroru i represji przeciwko społeczeństwu.

Dwaj współcześni politolodzy,  Zbigniew Brzeziński i  Carl  Friedrich, wyróżnili  pięć cech, które
występując jednocześnie w danym państwie, świadczą o jego totalitaryzmie. Są to:

• oficjalna ideologia
• masowa partia pozostająca pod kontrolą oligarchii
• monopol rządu na broń
• rządowy monopol dysponowania środkami masowego przekazu
• terrorystyczny system policyjny

W późniejszych wywodach obaj politolodzy wyróżniali  również szóstą cechę –  scentralizowane
zarządzanie.      

Norman  Davies w  "Europa.  Rozprawa  Historyka  z  Historią"  podaje  następujące  cechy
totalitaryzmu:

• zasadza wodzostwa (Führerprinzip, kult jednostki)
• gangsterstwo:  silne  podobieństwo  do  metod  organizacji  przestępczych,  np.  pasożytnicza

"ochrona"  wspólnoty  przed  przemocą  którą  samemu  się  tworzy,  terroryzowanie  swoich
członków i ofiar, fizyczna eliminacja rywali, manipulowanie prawem, szantażowanie

• rozbudowana biurokracja
• propaganda (wysokie wykorzystanie technik inżynierii społecznej)
• monopol w dziedzinie sztuki, estetyzacja władzy
• cenzura prewencyjna, fabrykowanie informacji                                                                   
• kolektywizm (umacnianie więzi w kolektywie poprzez parady wojskowe, partyjne rytuały,

masowe ruchy młodzieżowe itp; przeciwdziałaniu tradycyjnym jak rodzina itd.)
• moralny nihilizm (dążenie do celu z pominięciem zasad etycznych)

Demokracja totalitarna - termin rozpowszechniony przez  J. L. Talmona (wcześniej używali go
Bertrand de Jouvenel i E.H. Carr), poprzez jego książkę  The Origins of Totalitarian Democracy,
oznaczający  zdegenerowaną  formę  demokracji  parlamentarnej,  w  której  rzeczywistą  władzę
sprawuje wąska elita polityczno-finansowa, zachowując jednak fasadę demokratycznych struktur,
pozory wolności słowa i wolnych wyborów.                                                                                   14.
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Niebezpieczeństwo takiej degeneracji demokracji parlamentarnej zauważył już John Stuart Mill w
połowie XIX w. Koncepcja demokracji totalitarnej opiera się na konstatacji, że bliski totalitarnemu
modelowi poziom zaangażowania władzy państwowej,  lub kontroli  sprawowanej  przez państwo
nad  każdym  przejawem  życia  społecznego  może  zaistnieć  także  w  ramach  demokracji
parlamentarnej,  bez  likwidacji  formalnie  wolnego rynku i  własności  prywatnej,  bez  masowego
terroru, i jawnie działającej cenzury.

Na  przykład  w  państwie  bezpieczeństwa  socjalnego,  sprawowanie  anonimowej  kontroli  nad
społeczeństwem  ułatwia  uzależnienie  go  od  opieki  społecznej,  systemu  przymusowych
ubezpieczeń,  manipulowanie  nim  za  pomocą  dyskretnie  nadzorowanych  wpływami  z  reklamy
mediów, których działanie staje się zależne od interesów elit politycznych faktycznie sprawujących
władzę.   Jacob Leib Talmon uważa totalitaryzm w demokracji za konsekwencję przyznania ludowi
roli najwyższego suwerena, a w konsekwencji również prawa do decydowania o tym, co dobre, a co
złe, co prawdziwe, a co fałszywe.

Totalitarna  demokracja  wyrasta  ze  wspólnego  pnia  osiemnastowiecznych  idei  i  nie  jest
bynajmniej zjawiskiem świeżej daty, obcym tradycji zachodu (...) jej początki sięgają znacznie
głębiej  w  przeszłość  niż  dziewiętnastowieczne  systemy  myślenia,  takie  jak  marksizm –
albowiem sam marksizm był  tylko  jednym,  choć,  przyznać trzeba,  najbardziej  znaczącym
spośród różnych wariantów ideału demokracji  totalitarnej,  które  następowały  po sobie w
ciągu ostatnich stu pięćdziesięciu lat”.

Poglądy Talmona nie są jednak wcale nowe,  gdyż dużo wcześniej  takie zagrożenia degeneracji
demokracji zauważali już XIX-wieczni teoretycy tego ustroju, z Johnem Stuartem Millem na czele.
Według Milla sposobem na zaradzenie niebezpieczeństwa faktycznemu przejęciu państwa przez
określone lobby polityczno-finansowe są:

• wprowadzenie proporcjonalnych, a nie większościowych wyborów do ciał 
przedstawicielskich

• stworzenie "niezależnego korpusu urzędniczego" - czyli apolitycznych stanowisk w 
administracji rządowej, które nie podlegałyby wpływom politycznym; członkowie tego 
korpusu powinni być wybierani przez konkursy i wykonywać tylko takie polecenia 
polityków, które są zgodne z prawem oraz alarmować opinię publiczną bądź odmawiać ich 
wykonywania, jeśli są sprzeczne z prawem;

• stworzenie przynajmniej jednej instytucji kontrolnej z dożywotnimi, dobrze płatnymi 
stanowiskami, gwarantującym jej odporność na naciski korupcyjno-lobbystyczne; 
przykładem takiej instytucji jest np. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, a w Polsce 
Trybunał Konstytucyjny

• prawo antymonopolowe - czyli udzielenie rządowi lub parlamentowi prawa do rozbijania
niebezpiecznych monopoli w gospodarce.     

Anokracja –  pośredni  między  demokracją a  autorytaryzmem reżim polityczny (czy  też
forma rządów). Termin powstał na określenie specyfiki ustrojów państw byłego  Związku
Radzieckiego.  Reżim  ten  charakteryzuję  się  np.:  pozbawionymi  standardów
międzynarodowych  wyborami,  utrudnianiem  działalności  partii  politycznych,
skorumpowaniem elit politycznych, czy słabymi niezależnymi mediami.                           
Zachowane są przy tym   tylko pewne elementy demokracji, takie jak prawa obywatelskie,
w tym wolność wypowiedzi, wolność zrzeszania,itp  jednak  praktycznie  dla  pozoru.
Cyberdemokracja jest formą ustroju politycznego, wyprowadzoną z demokracji, w której
dzięki nowym, opartym na zaawansowanej technice formom komunikowania zwiększony
jest  stopień i  częstotliwość partycypacji  politycznej  społeczeństwa,  które  ma możliwość
zabierania  głosu  i  podejmowania  decyzji  w  bieżących  sprawach,  poprzez  głosowanie
bezpośrednie, wybór przedstawicieli,                                                                                   15.
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 wybór  członków  grup  eksperckich;  przedstawiciele  i  eksperci  na  każdym  etapie  prac
podlegają  kontroli  społeczeństwa,  które  ma  ostateczny  wpływ  na  podjęcie  decyzji;
cyberdemokracja charakteryzuje się także zwiększeniem ilości niezależnych organizacji i
instytucji działających w określonej sferze, mających prawo współdecydowania w sprawach
tych  sfer  dotyczących  omawianych  na  szczeblu  państwowym;  proces  decyzyjny  w
cyberdemokracji opiera się na zorganizowanym systemie czystej informacji, znajdującym
wyraz w postaci  niezależnych instytucji  działających w zgodnie ze skonsultowanymi ze
społeczeństwem regułami.
Pozostałe  definicje  są  nieco  szersze  i  bardziej  ogólne.  Do  tej  grupy  należy  definicja
Instytutu  Maszyn  Matematycznych:Cyberdemokracja  to  przewidywany  i  postulowany
wzorzec  (paradygmat)  demokracji,  który  zostanie  ukształtowany  przez  społeczeństwo
informacyjne,  charakteryzujący  się  wysokim  stopniem  obywatelskiej  partycypacji
(demokracja  bezpośrednia)  i  wykorzystaniem  cyberprzestrzeni do  realizacji  praw  i
obowiązków  obywatelskich;  wprowadzenie  e-głosowania w  wyborach,  referendach i
obywatelskich  inicjatywach  ustawodawczych  jest  kamieniem  milowym  na  drodze  do
cyberdemokracji.Podobnie szerokie ujęcie zagadnienia odnajdujemy w definicji A. Rothert,
w której autorka określa cyberdemokrację jako:Demokrację uczestniczącą, w połączeniu z
nowymi  cyfrowymi  formami  udziału  obywateli  w  procesie  podejmowania  decyzji  na
rozmaitych poziomach struktur politycznych.
                                                      
Lobbing polityczny zwany także rzecznictwem interesów (z ang. advocacy) – pojęcie, opisujące 
działania zgodne z prawem, zmierzające do wywarcia wpływu na organy decyzyjne w państwie (w 
szczególności legislatywę, egzekutywę lub władze samorządowe) w celu uzyskania korzystnej 
decyzji. Przez lobbing polityczny rozumie się także pewien układ powiązań instytucjonalnych, 
które służą dostarczaniu rzetelnych informacji przydatnych w procesie tworzenia i stosowania 
prawa. Definicje lobbingu politycznego są odmienne w zależności od dziedziny nauki badającej to 
zjawisko.W naukach społecznych (politologia, socjologia) lobbing polityczny wiąże się z 
działalnością grup interesów wywierających wpływ na proces decyzyjny w państwie. Wśród 
odmian lobbingu wyróżnia się:

1.  lobbing  ad  hoc –  występuje,  gdy  rzecznictwo  interesów  stanowi  działalność  sporadyczną,
podejmowaną w związku z konkretną sprawą, przez osobę prywatną lub organizację, która zajmuje
się  lobbingiem  przy  okazji  wypełniania  swoich  podstawowych  zadań  statutowych  (np.  akcja
Polskiego Związku Działkowców (PZD) o utrzymanie własności 44 tys. ha ogródków w 1995 roku.
Na skutek ich działań przyjęta została poprawka do ustawy o ogródkach działkowych przyznająca
prawo dysponowania nimi władzom PZD).

2. "Dziki" lobbing - uprawiają go indywidualni "załatwiacze" lub grupy interesu wykorzystujące
różne  środki  nacisku.  Często  wywodzą  się  oni  z  kręgu  byłych  decydentów,  którym pozostały
kontakty  w  świecie  polityki  i  wykorzystują  je  dla  uzyskania  własnych  korzyści  majątkowych
poprzez     poparcie decydentów poprzez nierzetelne informacje lub stosowanie zachęt materialnych
tj. korupcja, usługi wymienne, itp.).

Jednym z najgłośniejszych przypadków takiego lobbingu stała się tzw. afera żelatynowa,
która  zapoczątkowała  nowa  falę  dyskusji  na  temat  ustawowej  regulacji  tej  sfery  życia
społecznego w Polsce.  Odmianą „dzikiego” lobbingu jest  tzw. lobbing "partyzancki" lub
"kowbojski".  Ten  rodzaj  lobbingu  polega  na  wykorzystaniu  przez  grupy  interesu
radykalnych środków nacisku balansujących na granicy prawa lub łamiących jego literę .

3.  Lobbing profesjonalny -  przejawia się w wykorzystaniu strategii i technik działania opartych
m.in.  na marketingu.  Osoby uprawiające ten rodzaj  lobbingu uczyniły z  tego swój zawód.  Ten
rodzaj rzecznictwa interesów występuje w kilku formach:                                                           16.
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• działalność wyspecjalizowanych firm lobbingowych i konsultingowych;
• agencje public relations;
• wyodrębnione komórki przedsiębiorstw;
• lobbing instytucjonalny organizacji gospodarczych.

Profesjonalny lobbing oprócz kontaktów bazuje na racjonalnej, popartej faktami argumentacji na  

zbieraniu informacji, analizy i badaniu nastrojów .   WIKIPEDIA  wolna  encyklopedia

Faszyzm  jaki  pojawił się  w okresie  międzywojennym   kojarzono w powojennych
zakłamanych   publikacjach  z dziedziny  politologii  oraz  historii   z szowinistycznym
nacjonalizmem, nie  bez  racji , ale  tylko częściowo.  Faszyzm  zanim  przerodził  się w
nazizm  oraz   hitleryzm ,  utożsamiany  był  z prądem  skrajnie  nacjonalistycznym  i w
kraju  takim  jak Polska   zyskał  niewielu  zwolenników , którzy  się szybko  rozczarowali
do tej ideologii  po  zapoznaniu się  z jej  charakterem. Faszyzm  przed  II  wojną w Polsce
miał  charakter  raczej  demonstracyjny  i  marginalny, ale  przypisywany  był  celowo
endecji  i ciągle z nią  kojarzony   przez  jej   politycznych  wrogów. 

Słownik  wyrazów  obcych  PWN  podaje   dosłownie  taką  oto  definicję  faszyzmu :
„  Faszyzm – z łaciny  fasces-  wiązki  rózg  noszone przez  liktorów  rzymskich;  forma
najbardziej   krwawej,   terrorystycznej   dyktatury   skrajnie   reakcyjnej   części   klas
eskploatorskich . W znaczeniu  szerszym  jako  pojęcie   politologiczne, kierunek  oraz  ruch
polityczny  będący  czynnikiem  ogólnego  kryzysu   kapitalizmu,   których  ideologię
stanowi  antykomunizm  i szowinizm z  reguły  także  rasizm.  Powstały  po  I  wojnie
światowej   we  Włoszech; w najbardziej  zwyrodniałej  postaci  wystąpił   w Niemczech,
przez  wywołanie  II wojny światowej   doprowadził  do   masowych  zbrodni  i  wyginięcia
kilkudziesięciu  milionów  ludzi.'  

 Czy  więc   można   nazwać   Romana    Dmowskiego  faszystą   albo'  ciemnogrodem
endeckim'  ,    albo  o  współczesnych  narodowcach , organizujących  pokojowe  marsze
niepodległości  i składających  kwiaty  i wieńce  pod  pomnikami  polskich   patriotów i
zwalczających antypolską i antynarodową ' republikę  okrągłego  stołu'  ?

Takie   doktrynerskie   podejście   i  etykietowanie   '   faszyzmem '   ,'rasizmem '  oraz   '
antysemityzmem'  zresztą  znakomicie  upraszcza  sprawę , można  bowiem  wtedy  tworzyć
i stosować   dowolne  nadbudowy  ideologiczne z ich     polityczną  interpretacją   i
oskarżać   o   niestworzone  rzeczy  ,  o  rzekome   'szkalowanie  '   ,  rasizm   i  skrajny
nacjonalizm. 
Przy  czym  określenie' szkalowanie' dotyczy  bezpodstawnych  zarzutów  lub też  zwykłego
oczerniania   kogoś  , a  nie  ujawnianie  faktów  oraz  prawdy  o czyjeś   działalności.
Faszyzm  jako taki   nie  ma  z  tym nic   wspólnego .   Tak  samo  jak  etykietowanie
happeningów  politycznych  mianem  faszystów.  Na  przykładzie  Romana  Dmowskiego
widać, jak on sam  dochodził  do   sformułowań zawartych w  etyce  '  katolickiego państwa
narodu'  a więc  do  światopoglądu , którego  był  wyrazicielem   cały  obóz  narodowy
zespolony z  ideą  polskości  oraz  chrześcijaństwa.
Te  dość  przeintelektualizowane    wywody   można   skwitować   ,  odpowiadając   na
zasadnicze  pytanie:  - Co  to , panie  jest    ten    narodowy nacjonalizm w  Polsce   ?  

                                                               17..



A  odpowiedź brzmiałaby mniej  więcej  tak :                 
-  E,   to normalne,  to tak  jakby   chciał  chłop   ze  swojej  miedzy  złodzieja  albo innego
szkodnika    wyrzucić,   ale   mu   nie   dają,   robią  z  niego   antysemitę,  przyjeżdżają,
zastraszają, przekonują  do  'wspólnego '  życia, mędrkują  ,ogłupiają, ubezwłasnowalniają,
tak, że  w  końcu   on sam  nie wie,   czy jest jeszcze   katolik,  czy narodowy,  czy też  może
jakiś skrajny  ziemski  nacjonalista albo co  gorsza  antyliberał  i gospodarczy nihilista. 

I tak  od ' nacjonalisty'  poprzez ' internacjonalistę '  dochodzimy  do wywłaszczenia   chłopa
z jego dziedzictwa   dzięki '  demoliberalnej   gospodarce   wywłaszczeniowej  '    oraz
liberalnego  i  'pluralistycznego'  życia  gospodarczego,  w którym nieuświadomieni  ludzie
przestali  już  odróżniać  wszelkie  wartości  a  określenie ' narodowy ' lub też  'narodowiec'
bądź  nacjonalista  kojarzy  się z  paranoicznym  oszołomem  wyznającym  niepotrzebną
nikomu doktrynę   chrześcijańską,   która  twierdzi, że   nie jesteśmy z  tego świata  i że
światem  rządzi  szatan.  Jakiej  rasy  i z  jakich  gazet niech  sobie  każdy  sam  dopowie.
                                        
                                   ROMAN    DMOWSKI  
          MA    W POLSCE  PLACE    RONDA   ULICE  I MOSTY

                                                                     a KSIĄDZ  STOJAŁOWSKI    JESZCZE  NIE 

• Pomnik Romana Dmowskiego w Warszawie
• Plac Romana Dmowskiego w Łodzi
• Tablica pamiątkowa poświęcona Romanowi Dmowskiemu na Kamionku (Warszawa)
• Tablica pamiątkowa poświęcona Romanowi Dmowskiemu w Koninie
• Tablica pamiątkowa poświęcona Romanowi Dmowskiemu w krużgankach kościoła 

OO.Dominikanów
• Rondo Romana Dmowskiego w Białej Podlaskiej
• Rondo Romana Dmowskiego w Białymstoku
• Rondo Romana Dmowskiego w Bielsku-Białej
• Rondo Romana Dmowskiego w Grudziądzu
• Rondo Romana Dmowskiego w Kętrzynie
• Rondo Romana Dmowskiego w Radomiu
• Rondo Romana Dmowskiego w Rzeszowie                                                                        
• Rondo Romana Dmowskiego w Siedlcach
• Rondo Romana Dmowskiego w Tomaszowie Mazowieckim
• Rondo Romana Dmowskiego w Warszawie
• Rondo Romana Dmowskiego w Zakopanem
• Rondo Romana Dmowskiego w Zamościu
• Rondo Romana Dmowskiego w Zambrowie
• Rondo Romana Dmowskiego w Zielonej Górze
• Most Romana Dmowskiego w Bydgoszczy
• Most Romana Dmowskiego we Wrocławiu
• Ulica Romana Dmowskiego w Bielsku-Białej
• Ulica Romana Dmowskiego w Gdańsku
• Ulica Romana Dmowskiego w Gostyninie
• Ulica Romana Dmowskiego w Kędzierzynie-Koźlu
• Ulica Romana Dmowskiego w Koninie
• Ulic  a Romana Dmowskiego w Koszalinie                                                                           
• Ulica Romana Dmowskiego w Łomży
• Ulica Romana Dmowskiego w Nowej Hucie
• Ulica Romana Dmowskiego w Opolu                                                                         18.
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• Ulica Romana Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalski
• Ulica Romana Dmowskiego w Sosnowcu
• Ulica Romana Dmowskiego w Słupsku
• Ulica Romana Dmowskiego w Stalowej Woli
• Ulica Romana Dmowskiego w Tychach
• Ulica Romana Dmowskiego w Wałbrzychu
• Ulica Romana Dmowskiego w Wiewiórczynie
• Ulica Romana Dmowskiego we Wrocławiu   i  inne 

           Wojciech Jerzy Muszyński

Ideologia i program Obozu Narodowo - Radykalnego

(…..)  Ramy  historiozoficznej  myśli  młodych  narodowców  wyznaczały:  szacunek  dla
duchowych  osiągnięć  chrześcijańskiego  średniowiecza,  negacja  myśli  oświeceniowej,
dokonań rewolucji francuskiej oraz XIX wiecznych ideologii, wraz ze współczesnym im
liberalizmem, socjalizmem, komunizmem i niemieckim narodowym socjalizmem.
Podstawowym postulatem polskiego ruchu narodowego, przejętym i kultywowanym przez
ONR,  było  silniejsze  związanie  narodu  z  zasadami  religii  katolickiej.  Osobę  Boską
uznawano za najwyższą wartość i nadprzyrodzony cel życia człowieka. Szczera i żarliwa
religijność  działaczy  ONR  miała  swoje  odbicie  we  wszystkich  niemal  punktach  ich
programu  politycznego.  Kościół,  posiadający  silna  pozycje  w  społeczeństwie  polskim
uznawano za naturalnego sojusznika i pomocnika w sprawowaniu rządów. 
Odżegnywano się jednak od instrumentalnego traktowania religii i wykorzystywania jej w
walce politycznej. Przyszła Polska miała być katolicka z głębi swej treści, ponieważ mieli ją
zbudować ludzie  wychowani  w duchu nauki  Kościoła.  o  kształcie  nowego państwa nie
miało  decydować  duchowieństwo,  lecz  sami  działający  na  niwie  politycznej  katolicy.
Kościół głoszący prawdy wiary katolickiej uznawano jednak za najważniejszą instytucję w
państwie, strażnika moralności i wychowawcę narodu. Dużą wagę ONR przywiązywał do
sprawy  wychowania  i  wykształcenia.  Walka  z  analfabetyzmem  miała  stać  się  jest
obowiązkiem państwa. Podkreślano, że korzystanie z edukacji jest niezbywalnym prawem
wszystkich Polaków,  a  nie  przywilejem jedynie  elit.  W procesie  wychowania  obywateli
główna rolę przeznaczono Kościołowi Katolickiemu. W pracy tej miały go także uzupełniać
i wspierać:

• rodzina - stanowiąca podstawę odrodzenia moralnego narodu, stąd potępienie 
rozwodów i prądów feministycznych, zjawisk bezpośrednio godzących w pozycję 
rodziny i ją osłabiające;

• szkoła - przygotowująca młodych ludzi do życia w ścisłym związku z całym 
narodem, wychowywać świadomych obywateli poczuwających się do 
odpowiedzialności za losy narodu i działać na rzecz uaktywnienia sił twórczych 
narodu i przywiązania do ojczyzny;

• armia - ucząca młodzież karności, dyscypliny, dumy narodowej i poświęcenia dla 
idei. 

Wszystkie te instytucje, kierując się zasadami religii katolickiej miały wpajać młodzieży 
patriotyzm i poczucie służby narodowi.                                                                           
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 ONR, w odróżnieniu od ugrupowań dążących do ustanowienia totalitarnej formy rządów, 
nie głosił potrzeby większej zmiany mentalności Polaków ani doprowadzenia do przełomu 
w dziejach narodu czy cywilizacji. Zakładano, że charakter polski jest w swej całości sumą 
wielu dodatnich cech, a Polacy pod warunkiem wytłumaczenia i uznania wysiłku za celowy,
są łatwi we wszelkiej współpracy. 

Idea narodowa

Kluczowym dla ideologii ONR było pojęcie narodu, określanego jako związek emocjonalno
-  moralny,  międzyludzka  wspólnota  ducha.Naród  jest  wspólnotą  duchową  żyje  tylko  w
ludziach,  nie  poza  ludźmi.  Sensem  istnienia  narodu  jest  odrębność  psychiczna  jego
członków, im tylko właściwy typ życia duchowego. Każdy naród jest potrzebny w planie
świata i obowiązkiem człowieka jest żyć życiem narodu i pracować dla jego dobra.
(W. Wasiutyński)
Za  podstawę  narodu  uważano  więź  historyczną  łączącą  pokolenia,  wspólną  tradycję  i
zwyczaje,  które  uzupełniały  takie  cechy pierwiastki  mające  wpływ na losy  zbiorowości
narodowej jak: jedność terytorium, języka, wspólne źródła kulturowe i jedna organizacja
prawno - polityczna. Polakiem mógł być każdy kto się w ten sposób deklarował i kogo
uznawała za Polaka większość narodu.Całkiem  błędnie  - przypis  Redakcji - Odrzucano
poglądy o etnograficznym, plemiennym, etatystycznym (wychodzącym z pojęcia państwa)
czy rasowym pochodzeniu narodu.    Nieśmiałe i  niepopularne próby przeszczepienia na
polski grunt fragmentów teorii rasistowskich zarzucono całkowicie po ogłoszeniu encykliki
papieża Piusa XI „Mit Brennender Sorge” w 1937 r.,  potępiającej  hitleryzm i  uznającej
rasizm za niezgodny z nauką kościoła katolickiego.
 
Idea  narodowa  głoszona  przez  ONR  odcinała  się  od  XIX  w.  modelu  indyferentnego
religijnie  nacjonalizmu,  przesiąkniętego  światopoglądem  pozytywistycznym  i
materializmem  naukowym  (nauki  przyrodnicze).  Przejawem  tego  było  odcięcie  się  od
doktrynerstwa światopoglądowego, tendencji egoizmu narodowego, jak również od samego
pojęcia nacjonalizmu, zwalczanego w publicystyce młodych narodowców. 
ONR stał na stanowisku, że naród jest najwyższą formą społeczną, a miłość i ofiarna służba
dla niego to obowiązek każdego człowieka, "najwyższy z doczesnych celów jednostki".
 Narodowcy- Całkiem  błędnie  - przypis  Redakcji -chcieli zatarcia różnic klasowych i 
dzielnicowych ( przez co eliminowali  tradycję której już, niestety nie znali )-  oraz 
wykształcenia międzystanowej solidarności narodowej Polaków. 
Budowa państwa narodowego, w którym jedynymi gospodarzem byłby żywioł polski, miała
zapewnić  mu  siłę  i  niezależność  materialną.  Były  to,  jak  oceniano,  dwa  podstawowe
warunki,  bez których nie udałoby się osiągnąć celu,  do którego dążą wszystkie narody:
potęgi materialnej i kulturalnej. 
(….)  ONR  prowadząc  politykę  antysemicką,  konsekwentnie  stał  na  straży  wartości
chrześcijańskich odcinając się od jakichkolwiek związków z ideologią rasistowską, która
przedstawiała Żydów jako rasę niższą - podludzi. 
W latach 30-stych część publicystyki narodowej uznała walkę ekonomiczną z Żydami za
mająca takie samo znaczenie co dążenie narodu do odzyskania niepodległości w XIX i XX
w.
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 Dlatego kwestia  żydowska  stała  się  probierzem oceny wszystkich  zjawisk  z  dziedziny
polityki,  ekonomi, spraw społecznych i kultury - co w historiografii  określa się mianem
„judeocentryzmu".  Pojawiały  się  publikacje  rozwijające  ideologiczną  koncepcję
antysemityzmu, uzasadniające konieczność istnienia antagonizmu między światem wartości
chrześcijańskich  a  religią  mojżeszową.  Twierdzono,  że  u  jej  podstaw leżą  odmienności
cywilizacyjne obu społeczeństw.                                                                                
Talmud  będący  podstawą  religii   żydowskiej  był  wyrazem  etyki  sprzecznej  i  wrogiej
katolicyzmowi. Według tych teorii Żydzi od wieków dążyli do podważenia tradycyjnych
ustrojów, wartości i ostatecznego panowania nad światem - drogą rewolucji i dzięki tajnym
związkom (masonerii) torowali sobie drogę do władzy. 

(….)  Ludność niemiecka, stanowiąca daleko mniejszy odsetek niż żydowska, mieszkająca
niemal  wyłącznie  na  terenach  zachodniej  Polski,  uważana  była  za  o  wiele  bardziej
niebezpieczną  od  ludności  żydowskiej.  Nieprzychylne  nastawienie  do  Polski  i  fakty
infiltracji narodowego - socjalizmu wśród zamieszkałej w Polsce młodzieży niemieckiej,
budził wśród narodowców uzasadnione obawy, że mniejszość w przypadku konfliktu polsko
-  niemieckiego  stanie  się  potencjalną  V  kolumną.  Podobnie  jak  w  przypadku  Żydów,
proponowano  pozbawienie  Niemców  praw  obywatelskich  i  stopniowe  wymuszenie  ich
emigracji  do  Niemiec.  Narodowcy  na  ziemiach  zachodnich  prowadzili  także  bojkot
ekonomiczny  prowadzonych  przez  Niemców  sklepów  detalicznych  i  punktów  skupu
płodów rolnych. Zupełnie inaczej traktowała ONR ludność białoruską i ukraińską, uznając
ją za nadającą się do asymilacji i mogącą posiadać pełnię praw obywatelskich. Twierdzono
nawet,  że  jest  to  ludność  polska,  która  utraciła  więzy  z  resztą  narodu  i  w  państwie
narodowym dobrowolnie  powróci  do  swych  pierwotnych  korzeni.  Odrzucano  przy  tym
możliwość przymusowej polonizacji jako wzór niegodny polskiej tradycji. 
Komunizm,  międzynarodowa  doktryna,  zakładająca  łączenie  się  proletariatu  z  różnych
krajów  dla  wspólnych  interesów  politycznych,  społecznych  oraz  ekonomicznych.  W
rzeczywistości  komuniści  zwalczali  rodzinę,  religię  i  własność  prywatną.  Dlatego
narodowcy uznawali ich za czynnik obcy polskości - ludzi pozbawionych przynależności
narodowej. 
Obserwując proces „eksportowania rewolucji” prowadzony przez reżim komunistyczny w
Rosji Sowieckiej, narodowcy zajmowali w stosunku do niej wrogie stanowisko.
 Po doświadczeniach rewolucji rosyjskiej i wojny polsko bolszewickiej 1920 r., narodowcy
upatrywali w komuniźmie największe niebezpieczeństwo dla Polski. Głoszona przez niego
teoria  walki  klas,  przeciwstawiająca  sobie  bogatych  i  biednych,  antagonizowała
pracowników  i  pracodawców  osłabiając  więzi  narodowe  i  nieodwracalnie  uszkadzając
organizm  narodu.  Rewolucja  społeczna,  główny  warunek  instalowania  systemu
komunistycznego,  zmiatała  elity,  niszcząc  dorobek pokoleń  i  ostatecznie  przekształcając
naród w bezmyślną, zanarchizowaną masę ludzką walcząca już jedynie o przetrwanie
fizyczne.  Wszystko  to  spowodowała,  że  postawa  antykomunistyczna  była  jednym  z
kanonów ideowych ONR. W walce z komunizmem często wykorzystywano jego własną
broń,  antykapitalistyczne  hasła,  głoszone  przez  ruch  komunistyczny,  były  przejmowane
przez narodowych radykałów i używane do agitacji politycznej. Miało to pomóc w rozwoju
ONR  w  środowisku  robotniczym  i  wyrugowaniu  stamtąd  wpływów  socjalistycznych  i
komunistycznych.  W opozycji  do  marksistowskiej  wizji  konfliktu  klasowego  narodowi
radykałowie wysuwali własną koncepcję solidaryzmu narodowego,  charakteryzującą się
nacjonalistyczno - lewicowym egalitaryzmem. 
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Przewidywano ewolucyjne zniesienie barier stanowych i klasowych dzielących naród na
lepszych  i  gorszych,  rządzonych  i  rządzących,  którzy  tworzą  uprzywilejowane  kasty  i
wpływowe  kręgi.  Wszyscy  Polacy  mieli  być  równi  sobie,  a  swój  status  społeczny
zawdzięczać jedynie swojej pracy i własnym zasługom dla ojczyzny i narodu.            
                                                         
Ci najbardziej pracowici, najbardziej utalentowani i zasłużeni mieli kierować narodem 
Poglądy polskich narodowców w niektórych aspektach bliskie były lewicy. 
Kryzys gospodarczy lat trzydziestych i pogłębianie się nędzy ludności polskiej uwrażliwiły
ich na sprawy socjalne. Lewicowe skłonności narodowych radykałów dawały o sobie znać
wyłącznie w sferze poglądów gospodarczych i społecznych. Proponowano wprowadzenie
opiekuńczego systemu pomocy socjalnej,  który przewidywał  min.  zapewnienie  każdemu
Polakowi  prawa  do  pracy  i  godziwego  wynagrodzenia,  rodzinie  mieszkania,  dostęp
szerokich  mas  narodu  do  wartości  kulturalnych,  stworzenie  systemu  podatkowego  i
wynagrodzeń  premiującego  rodziny  wielodzietne.  Mimo  głoszonego  oficjalnie
poszanowania dla własności prywatnej występowano zdecydowanie przeciwko systemowi
kapitalistycznemu,  określanemu  mianem  „ustroju  niesprawiedliwości  społecznej",  gdyż
miał umożliwiać wyzysk polskich robotników przez obcy kapitał.

 ONR opowiadał  się  za  wprowadzeniem korporacjonizmu w gospodarce przekazaniu w
kompetencje  związków  pracowników  i  pracodawców  funkcji  państwa  polegających  na
tworzeniu  praw  dla  życia  gospodarczego.  Przewidywano,  że  system  ten  umożliwi
zlikwidowanie  brutalnej  rywalizacji  miedzy  zawodami,  klasami  społecznymi,  podniesie
moralność  poszczególnych  zawodów,  zrealizuje  ich  potrzeby.  Popierano  koncepcję
interwencjonizmu państwowego, szczególnie w tych dziedzinach gdzie własność prywatna
ze  względów ekonomicznych lub  politycznych byłaby,  według  niego,  szkodliwa.  Nowy
narodowy  ustrój  gospodarczy  miał  być  wprowadzony  przez  młode  pokolenie  Polaków:
ludzi postępujących według nakazów chrześcijaństwa i  świadomych swych obowiązków
wobec narodu. Wielkie przedsiębiorstwa kapitalistyczne i surowce mineralne miały ulec w
pierwszej  fazie  upaństwowieniu,  a  następnie  miał  nastąpić  podział  udziałów  w  tych
przedsiębiorstwach pomiędzy robotników. 
W pierwszej kolejności upaństwowieniu miała zostać poddana zakłady przemysłowe będące
własnością  kapitału  żydowskiego i  zagranicznego.  Następnie  akcje  tych  przedsiębiorstw
zostałyby  rozdane  zatrudnionym  w  nich  pracownikom.  Rozważano  możliwości
upowszechnienia  własności  poprzez  wspomaganie  rozwoju  polskiej  spółdzielczości.
Konsekwencją  wcielenia  w  życie  tych  projektów  byłoby  powstanie  społeczeństwa
właścicieli  i  zniknięcie  antagonizmów  pomiędzy  pracodawcami  a  pracobiorcami.  Duży
wpływ  na  program  gospodarczy  ONR  miały  poglądy  jednego  z  najwybitniejszych
publicystów polskiego ruchu narodowego Adama Doboszyńskiego.

Kreśląc  wizję  przyszłej  Wielkiej  Polski  narodowi  radykałowie  wiele  uwagi  poświęcili
aspektom prawnym i ustrojowym. Planowali, że Polska przyszłości stanie się państwem o
ustroju autorytarnym i narodowym. 

"Państwo Narodowe w ujęciu narodowych radykałów oznacza taki ustrój, w którym tylko
Polacy mogą być obywatelami państwa polskiego, przyczem na równi z Polakami traktuje
się  wszystkie  odrębności  szczepowe  słowiańskie.  Wszyscy  inni  mogą  być  tylko
przynależnymi albo poddanymi państwa polskiego. 
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W szczególności zaś Żydzi nie mogą być obywatelami państwa polskiego.  Tylko w ten
sposób unikniemy przeciwstawienia państwa Narodowi. Państwo jest organizacją polityczną
narodu. Cele państwa nie mogą być sprzeczne z celami Narodu."
(Sas - Wisłocki)                                                                                                                  
 Popularność włoskiego faszyzmu była widoczna wśród młodzieży narodowej w II połowie
lat  dwudziestych,  kiedy  system  ten  postrzegano  jako  skuteczny  środek  do  walki  z
komunizmem. W latach trzydziestych fascynacja ta przeżywała swój zmierzch. Młodych
zraziła  niechęć  do  Kościoła  Katolickiego  deklarowana  przez  faszystów,  ograniczanie
swobody  rozwoju  rodziny  i  jednostki,  prowadzące  według  nich  do  wynaturzenia
nacjonalizmu w system zniewalający własny naród. Oceniano, że ustrój totalitarny to szkoła
niewolnictwa,która  nie  jest  w  stanie  wychować  ludzi  o  silnych  charakterach  i  woli,
posiadających  zdolności  samodzielnego  działania  -  w  najlepszym  razie  wychowa
biurokratów. 
"Wolność człowieka, o ile się jej nie nadużywa to najpewniejszy fundament potęgi narodu.
Wolny obywatel w potężnym państwie ,l a nie stado niewolników w państwie słabym - oto
hasło ruchu narodowo - radykalnego.” 
(J. Korolec)
Jeszcze  większą  niechęć  wśród  członków  ONR  budził  niemiecki  narodowy  socjalizm
nacjonalizm.  Polscy  narodowcy  byli  zdanie,  że  nazizm  to  nacjonalizm  o  charakterze
pogańskim, w swej istocie antychrześcijański, w warstwie ideologicznej płytki i opierający
się na pseudonaukowych koncepcjach rasowych. Niemcy, niezależnie od panującego w nich
ustroju,  tradycyjnie  były  przez  narodowców uznawane  za  kraj  wrogi.  Przejęcie  władzy
przez zwolenników Hitlera uznano za okoliczność zwiększającą zagrożenie dla Polski ze
strony Rzeszy. 

Wybuch wojny 
otworzył  nowy  rozdział  w  dziejach  obozu,  powodując  istotne  zmiany  w  ideologii  i
programie  narodowych  radykałów.  Przemodelowano  część  głównych  punktów
programowych, powstały nowe dokumenty ideowe, a wraz z tym zmianie uległ szyld całej
formacji politycznej - nazwa Obóz Narodowo - Radykalny zastąpiona został przez Grupę
„Szańca".  Zaważyło  na  tym  wiele  czynników,  zwłaszcza  zmiana  sytuacji  społecznej  i
politycznej  w  okupowanej  Polsce,  śmierć  lub  nieobecność  większości  członków
przedwojennego  kierownictwa,  których  zastąpili  działacze  z  drugiego  szeregu,  a  także
rozrost  kadrowy  organizacji  i  napływ ludzi  nie  związanych  przed  wojną  z  ONR i  nie
zgadzających się z wszystkimi treściami zawartymi w Deklaracji ONR z 1934 r.

Więcej informacji o ideologii i programie ONR można znaleźć w następujących 
publikacjach:

• Chodakiewicz Marek Jan, Ciemnogród? o lewicy i prawicy, wyd. Ronin, Warszawa 
1996; 

• Wojciech Jerzy Muszyński, Narodowe Siły Zbrojne: propaganda i zaplecze 
polityczne, Warszawa 2000; 

• Grott Bogumił Religia, kościół etyka w ideach i koncepcjach prawicy polskiej, 
Kraków 1993; 

• Grott Bogumił, Nacjonalizm Chrześcijański, wyd. „Ostoja", Kraków 1998; 
• Korolec Jan, Ustrój polityczny narodu, wyd. II, Biblioteka społeczno - polityczna 

ABC, Warszawa 1938;    
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• Likwidujemy Żydów [memoriał członków kierownictwa ONR „ABC"], Biblioteka 
społeczno - polityczna ABC, Warszawa 1938; 

• Rolicki Henryk [Tadeusz Gluziński], Zmierzch Izraela, Warszawa 1936; 
• Gluziński Tadeusz, Odrodzenie idealizmu politycznego, Warszawa 1935;              
• Sas - Wisłocki Juliusz, Wizja Wielkiej Polski (fragmenty ustrojowe), Warszawa 1934;
• Majchrowski Jacek, Szkice z historii polskiej prawicy politycznej lat drugiej 

Rzeczypospolitej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z nauk 
politycznych", zeszyt 27, Uniwersytet Jagielloński, Kraków [b.d.]; 

• Majchrowski Jacek, Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, cz. III, Nacjonalizm: 
myśl „potomstwa obozowego", Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1993; 

• Bóbr Tylingo Stanisław, Ugrupowania prawicowe Dwudziestolecia w świetle badań 
krajowych, „Teki historyczne", t. XIX, Polskie tow. Hist. W Wielkiej Brytanii, 
Londyn 1988 - 1989; 

• Rudnicki Szymon, Obóz Narodowo Radykalny, Geneza i działalność, Czytelnik, 
Warszawa 1985; 

• Friszke Andrzej, o kształt niepodległej, Więź, Warszawa 1999.
Na  podstawie  strony  : 
http://www.onr.czyz.org/artykul-3-t-ideologia-i-program-obozu-narodowo-
radykalnego.html     

     
                                  WIKICYTATY  O  NACJONALIŹMIE

• Ewolucja endecji ukazała nam narodziny reakcyjnego nacjonalizmu jako oficjalnej
ideologii  burżuazji  polskiej.  Nacjonalizm ten  wytworzył  sobie  papkę  duchową  z
tradycji  państwowej  Polski  szlacheckiej,  ze  wzorów  pruskich,  zoologicznego
antysemityzmu i wybitnie kołtuńskiego parafiańskiego klerykalizmu. Przyswoił on
sobie  na  okrasę  zewnętrzny kult  ruchów powstańczych – wyjąwszy powstanie  w
1863 roku, które endecja do dziś uważa za „żydowsko-masońską machinację”. Lecz
był  on  w  Polsce,  jak  wszędzie,  zaprzeczeniem  rewolucyjnego  patriotyzmu,
wyparciem  się  tych  wszystkich  idei,  które  przyświecały  ruchom  powstańczym.
Nacjonalizm godził  się doskonale z płaszczeniem się wobec rządów zaborczych i
wolał utrzymywany przez te rządy policyjny „ład i porządek” od niebezpiecznej dla
tego ładu wszelkiej, w tym oczywiście również i najbardziej patriotycznej ruchawki
ludowej. 

• Autor: Julian Brun, Przyczynek do kwestii narodowej

• Klęska nacjonalizmu, polityczna i moralna, to był nie tylko mocny antysemityzm, ale
też  kompletna  nieumiejętność  rozwiązania  problemów  mniejszości  narodowych.
Nacjonalizm, który przechodził z jednej strony w ubóstwienie, a z drugiej w jakieś
nieracjonalne  myślenie,  które  przypisywało  Polsce  możliwości  eschatologiczne,
prowadziło do popadania w mistycyzm narodowy. Wszystko to było oderwane od
jakichkolwiek  realiów.  Nie  miało  empirycznego  sensu.  Dlatego  określam to  jako
porażkę intelektualną, polityczną i moralną. 

• Autor: Jarosław Kaczyński, Polska naszych marzeń

• Nacjonalizm  epoki  postkomunizmu  może  mieć  twarz  nostalgicznego  komunisty
Miloszevicia,  postsowieckiego  dyktatora  Putina,  postsowieckiego  antykomunisty
Orbána  i  Jarosława  Kaczyńskiego  –  może  mieć  różne  twarze.  Zawsze  jednak
wspólnym  mianownikiem  jest  niechęć  do  reguł  liberalnego  państwa  prawa,  do
filozofii dialogu, do ducha pluralizmu i tolerancji.                                               24.

http://pl.wikiquote.org/wiki/Jaros%C5%82aw_Kaczy%C5%84ski
http://www.nowakrytyka.pl/spip.php?article494&var_mode=calcul
http://pl.wikiquote.org/wiki/Julian_Brun


• Autor: Adam Michnik                                                                                  
• Nacjonalizm  etniczny  sprawdzał  się  za  to  świetnie  jako  naturalna  ideologia

rządzącego aparatu. W Polsce przykładem takiego nacjonalizmu był nurt związany z
nazwiskiem  gen.  Mieczysława  Moczara,  szefa  aparatu  bezpieczeństwa.  Ten  nurt
posługiwał  się  językiem germanofobii  i  ukrainofobii,  jawnym antysemityzmem i
ukrytym antysowietyzmem.                                                                

• Był to wariant komunizmu nacjonalistycznego, skrajnie policyjnego i represyjnego
wobec tendencji demokratycznych: jak maoizm w Chinach, rządy Enwera Hodży w
Albanii czy Ceaușescu w Rumunii. 

• Autor: Adam Michnik
• Nacjonalizm jest chorobą wieku dziecięcego. Ludzkość musi go przejść niczym odrę.

• Autor: Żyd Albert Einstein

• Nacjonalizm nie jest niczym innym jak próbą usprawiedliwienia,  za pomocą idei,
militaryzmu i agresji. 

• Autor: Żyd Albert Einstein

• Dlaczego słowu „nacjonalizm” różni polityczni i „humanistyczni” degeneraci chcą
przypisać znaczenie słowa „szowinizm”. Niektóre polityczne i  medialne elementy
dopuszczają polski patriotyzm (np.L. Kaczyński, Radio Maryja), ale budowę narodu i
narodowego państwa, czyli nacjonalizm chcą całkowicie Polakom uniemożliwić –
dlaczego? 

• Autor: Dariusz Kosiur
• Źródło: Zarzut antysemityzmu, www.nacjonalista.pl

 Jan Ludwik Popławski (1854–1908) – polski publicysta, polityk i jeden z 
głównych twórców ideologii narodowo-demokratycznej.
                                        

• Polityka,  która  osłabia  siłę  moralną,  tęgość  charakteru,  poczucie  odrębności,
uczciwość  obywatelską  –  taka  polityka  chociażby  największymi  zdobyczami
pochlubić się mogła, jest w ostatecznym rezultacie dla narodu zgubna. 

• Są  ludzie,  dla  których  patriotyzm  jest  jakby  zastawą  uczty  świątecznej,  ludzie,
których  warunki  życia,  jak  np.  przebywanie  w  obcym  otoczeniu,  pozbawiają
możności w realnej pracy narodowej.

• Pojmujemy  psychologię  tych  ludzi,  pojmujemy,  że  pragną  oni  zagłuszyć  swoją
tęsknotę, ukoić niezadowolenie ze swej bezczynności obywatelskiej, że bezwiednie
pragną zamaskować jałowość swego istnienia śmiałością aspiracji, bezwzględnością
programów, jaskrawością wyrażeń. Oni oddają się sprawie narodowej niemal zawsze
w nastroju uroczystych obchodów, w podnieceniu świątecznym zebrań wspólnych,
kiedy nerwy są napięte, wyobraźnie rozkołysane, uczucia podrażnione. Tymczasem
dla nas – patriotyzm jest robotą powszednią, powinnością obywatelską, wprawdzie
dobrowolną, często jednak uciążliwą, służbą zawsze ofiarną, nieraz przykrą.

• Tradycja nie może być nauczona, siła jej polega na tym właśnie, że splata się ona z
całym naszym jestestwem, że przenika każdy atom naszego ustroju.

• Żadna moc nie odbierze tradycji, wspomnień dziejowych i kultury, bo te w nas tkwią
nieprzezwyciężenie, jak pamięć, jak rozum, jak dusza w człowieku.                       25.
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Ludwik_Pop%C5%82awski
http://www.nacjonalista.pl/
http://pl.wikiquote.org/w/index.php?title=Dariusz_Kosiur&action=edit&redlink=1


• Nikt nam Polakom nie weźmie świadomości tej naszej pełnej, bo wiemy, że jesteśmy
narodem posiadającym po temu wszystkie dane, wiemy, żeśmy od innych odrębni, że
różnimy się nieskończenie całą przeszłością, mową, tradycją, charakterem... Wiemy
nareszcie, iż stać nas hojnie na coraz dalszy rozwój sił i zdolności, że stąd zadania
nasze  w  świecie  są  wielkie  i  wielkie,  a  oczywiste  prawa  nasze.
20.

• Zrozumienie  wspólnych  nam  wszystkich  interesów  narodowych  i  odpowiednich
obowiązków  naszych,  mądra  świadomość  obywatelska  stanowi  jakby  najwyższe
ogniwo arcypotężnej spójni. A ta nas kojarzy od głębi, od rdzenia, aż do szczytu w
przeszłości,  teraźniejszości  i  na  przyszłość  daleką;  imię  jej,  jak  powiedziano  już
narodowość, trwałość i siła nadzwyczajne. Przez nią, przez moc tę, my, naród polski,
dźwigamy się znów po tylu nieszczęściach,  odradzamy się,  rozrastamy i  da Bóg,
posiądziemy należną nam niepodległość i chwałę.

                   SZOWINIZM    NACJONALIZM  FASZYZM

1. S e n s p o j ę c i a  szowinizm 

SZOWINIZM 

(franc.  chauvinisme)  –  wyolbrzymione,  bezkrytyczne  i  niezreflektowane  uczucie
przywiązania i podziwu dla własnego kraju, grupy etnicznej lub społecznej i/albo przywódcy oraz
wyolbrzymiania ich zalet,  a pomniejszania lub negowania ich wad, idące zazwyczaj w parze z
równie przesadnym i nieuzasadnionym deprecjonowaniem innych krajów, narodowości i osób oraz
uznawaniem  prawa  do  ich  ujarzmiania;  z  tego  powodu  sz.  bywa  często  definiowany  jako
„samoobronna wrogość”, ukrywająca immanentną niezdolność danego podmiotu do wchodzenia w
równoprawne i oparte na wzajemnym poszanowaniu stosunki z innymi.

Słowo szowinizm  zostało utworzone od nazwiska żołnierza francuskiej „Wielkiej Armii”, Nicolasa
Chauvina, fanatycznie i naiwnie oddanego Napoleonowi Bonaparte; pierwotne użycie tego słowa
w  wąskim  sensie  bałwochwalczego  kultu  cesarza   Francuzów  (idolatrie  napoléonienne)  było
następstwem spopularyzowania anegdotycznej postaci Chauvina w licznych litografiach oraz w
literaturze pięknej okresu Monarchii Lipcowej 1830-48 (zwłaszcza w sztuce La cocarde tricolore
braci Cogniard); rychło rozszerzyło ono jednak swoje znaczenie na kult o charakterze etniczno-
plemiennym;  jego  typową  postacią  jest  bałwochwalstwo  tego,  co  bliskie  i  własne,  czyli
„ojkolatria”, a towarzyszy mu zazwyczaj „ksenofobia”, czyli niechęć do tego, co obce i dalekie;
czynnikiem  wzmagającym  sz.  –  i  to  wbrew,  przynajmniej  deklarowanym,  zamiarom  –  oraz
potęgującym  ksenofobię  jest  „ojkofobia”,  czyli  niechęć  i  pogarda  żywione  częstokroć  przez
wykorzenione ze swojego środowiska narodowego elity; sz. stanowi wówczas prymitywny sposób
odreagowania  upokorzeń  zadawanych  sentymentom,  upodobaniom  i  obyczajom  mas;  jeżeli
przywiązanie to dotyczy wspólnoty wyznaniowej, tę odmianę sz. piętnuje się zazwyczaj mianem
„fanatyzmu  religijnego”.Współcześnie  obserwuje  się  tendencję  do  niemal  nieograniczonego
rozszerzania znaczenia terminu sz. na wszelkiego rodzaju przesadne, zacietrzewione i zabarwione
śmiesznością objawy  przywiązania  do  czegokolwiek  (np.  do  stosowanej  diety  czy
uprawianych rozrywek);                                           
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w tym kontekście  sz.  może  być  nazywany  m.in.  także  –  przejawiający  się  nagminnie
wybuchami entuzjastycznej histerii – kult wybranych „gwiazd” show-biznesu, uprawiany
przez  ich  „fanów”,  jak  również  –  demonstrowany  wandalizmem  i  coraz  częściej
bezpośrednią agresją fizyczną, skierowaną zarówno do konkurentów, jak i do osób zupełnie
postronnych – sz. zwyrodniałych kibiców zespołów sportowych, najczęściej futbolowych;
chociaż ma to pewne uzasadnienie w nieostrości terminu,                                               

 połączonej z czysto naganną oceną,  grozi jednak zupełnym rozmyciem znaczenia,  albo
jego nadużyciem; to ostatnie zachodzi najwyraźniej w nowym (od kilku dziesięcioleci), lecz
coraz bardziej popularnym, zastosowaniu terminu sz. przez reprezentantki barbarzyńskiej i
wojowniczej ideologii feminizmu, w której pojęcie „męski szowinizm” zostało ukute celem
napiętnowania nie tylko rzeczywistych, ale i ideologicznie zmistyfikowanych, przejawów
jednostronnego  wywyższania  mężczyzn  i  poniżania  kobiet;  w  języku  ideolożek  i
wyznawczyń feminizmu słowo to występuje nagminnie w postaci wulgarnych związków
frazeologicznych, typu: „męska, szowinistyczna świnia” (w wypadku podnoszenia aspektu
„antyrasistowskiego” dodaje się jeszcze przymiotnik „biała”); 

innym przykładem tej tendencji jest pojęcie sz. „gatunkowego” (ludzi), którym posługują
się  zwolennicy  radykalnej  („głębokiej”)  ekologii.

2. A s p e k t     p o l i t y c z n y. W kontekście ideologicznym sz. jest postawą wiązaną
najczęściej  z  nacjonalizmem; autorzy lewicowi i  liberalni  mają  wręcz skłonność do ich
identyfikowania (traktowania jako synonimy); w ujęciach innych, bardziej wyważonych, sz.
traktuje się już tylko jako skrajną i wynaturzoną postać nacjonalizmu, albo – jeśli terminowi
„nacjonalizm” nadaje się znaczenie aksjologicznie neutralne – patriotyzmu; w tym drugim
wypadku tworzy się sekwencja stopniowalnych w zakresie wartościowania pojęć: „dobry”
patriotyzm –„moralnie obojętny” lub „względnie zły” nacjonalizm – „bezwzględnie zły”
sz.; zważywszy, że nacjonalizm sensu stricte (polityczny, „nowoczesny”, „integralny”) jest
postacią ideologii (doktryną), co wymaga umiejętności tworzenia pojęć abstrakcyjnych, zaś
sz.  to  uczucie,       traktowanie  sz.  jako  moralnie  i  estetycznie  zdefektowanej  postaci
patriotyzmu  jest  rzeczywiście  co  najmniej  równie,  jeśli  nie  bardziej,  zasadne,  niż  jako
„skrajnej” postaci nacjonalizmu; 

dojrzała  doktryna  nacjonalistyczna  często  jest  bardzo  krytyczna  w  stosunku  do
charakterologicznych cech narodu, w którego imieniu występuje, i bardzo surowa w ocenie
jego  wad  moralnych  tudzież  dorobku  cywilizacyjnego  (exemplum:  Myśli  nowoczesnego
Polaka Romana Dmowskiego), co jest oczywistym przeciwieństwem sz.; nadto, sz. może
przejawiać  się  jako  uwielbienie  państwa,  władzy,  instytucji  nie-  i  ponadnarodowej  (np.
ogólnoeuropejskiej czy arabskiej), lub wręcz przeciwnie – partykularnej „małej ojczyzny”
(sz.  „tutejszych”,  „swojaków”,  „krajanów”,  a  nie  Polaków,  Niemców  czy  Rosjan).
Chociaż przejawy sz. dostrzec można w każdej epoce i miejscu, np. pod postacią niechęci
motłochu (często celowo podsycanej przez możnych intrygantów) do „obcych” władców, a
jeszcze  częściej  ich  małżonek  („trucicielskiej  Włoszki”  Bony  czy  „zdradzieckiej
Austriaczki” Marii Antoniny), eksplozywny i niebezpieczny staje się on dopiero w epoce
„buntu mas”, rewolucji i demokratyzacji; 
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wynika to  z  faktu,  że  ma on charakter  nieodzownie  plebejski,  stanowiąc w środowisku
plebsu niejako rewers kosmopolityzmu pośród elity; przykładem „zgodnej niezgody” tych
dwu wynaturzeń jest, z jednej strony, ośmieszone przez Mickiewicza mniemanie Hrabiego
w  Panu  Tadeuszu,  że  jedynie  włoskie  niebo  może  być  stosownym  tłem dla  wielkiego
malarstwa, z drugiej zaś – szyderczy kuplet Kazimierza Tetmajera:

 „Lepsze  polskie  gówno  w  polu  /  niźli  fiołki  w  Neapolu”.
 ogii  szowinistycznych niemałe  znaczenie  miały kolejno  (chronologicznie):  protestancka
„nacjonalizacja  religii”,  tj.  poddanie  kościołów  reformowanych  zwierzchnictwu  władzy
państwowej; sentymentalna idealizacja „dobrego dzikusa” w antropologii J.-J. Rousseau`a;
romantyczny kult „ludowości” i „gminnej” mądrości serca, przeciwstawionej bezdusznemu
„szkiełku i oku” uczonych; wreszcie,     „naukowe” odmiany teorii rasowych (rasizm) w
dobie pozytywizmu; sz. zideologizowany i podniesiony do rangi „cnoty” występuje tedy z
reguły w ideologiach rewolucyjnych i lewicowych, jak: jakobinizm (nie tylko francuski),
nacjonalizm plebejski  i  demokratyczny (nacjonalitaryzm),  niemiecki  volkizm,  hitleryzm,
etnonacjonalizm  narodów  „niehistorycznych”  (bez  przeszłości  państwowej)  oraz
pozbawionych  narodowych  elit  (jak  nacjonalizm ukraiński  OUN-UPA czy  „chłopskich”
narodów  bałkańskich),  złączony  z  pogardą  i  resentymentem  wobec  „gojów”  żydowski
syjonizm,  rasistowski  nacjonalizm baskijski,  a  także  stalinowska  odmiana  (vel stadium)
bolszewickiego  komunizmu,  w  którego  propagandzie  Rosjanie  (lub  „ludzie  radzieccy”)
okazywali  się  autorami  wszystkich  ważniejszych  wynalazków  i  osiągnięć  kulturalnych
ludzkości.

W  Polsce  współczesnej  –  wyczerpującą  znamiona  plebejskości,  etnicznej  ojkolatrii,
prymitywizmu, wulgarności i potencjalnie rewolucyjnej agresywności – emanacją sz. 

Była Samoobrona, założona i kierowana przez Andrzeja Leppera; charakterystycznym 
rysem niesmacznej ostentacji „patriotycznej” w tej formacji były biało-czerwone krawaty 
działaczy partyjnych, przywłaszczających sobie symbolikę barw narodowych, a tym 
samym ją banalizujących; fakt ten ujawnia jaskrawe przeciwieństwo pomiędzy sz.               

a  –  znamionującą  szlachetną  postać  patriotyzmu –  pełną  szacunku powściągliwością  w
szermowaniu  „patriotyczną”  frazeologią,  czemu wyraz  dał  Jan  Kasprowicz  (największy
polski  poeta  pochodzenia  chłopskiego)  w  słowach:  „rzadko  na  moich  wargach...
najświętszy wyraz Ojczyzna”.Istotą sz. zdaje się być pomieszanie elementarnego kryterium
polityczności:  „przyjaciel  – wróg” z  kryteriami etycznymi (dobry – zły)  i  estetycznymi
(piękny – szpetny); sz. to także zabobonna i prostacka manifestacja „swojskości”, właściwa
ludziom pozbawionym – z winy własnej lub nie – możliwości dorastania do wyższych,
szlachetniejszych i  rozumniejszych przejawów patriotyzmu,  czyli  miłości  do przekazów
tradycji,  kultury własnego kraju oraz zdolności przyczyniania się do realizowania dobra
wspólnego  narodu,  a  wykorzeniania  jego  wad,  bez  nieuzasadnionej  wrogości,
deprecjonowania wartości, jątrzenia sentymentów i niszczenia dóbr innych narodów i osób.
J.M. Bocheński,  O patriotyzmie, Warszawa 1989; A. Walicki,  Trzy patriotyzmy, Warszawa
1991;  M.  Billig,  Banal  Nationalism,  London  1995;  J.G.  Fichte,  Mowy  do  narodu
niemieckiego,  w:  Zamknięte  państwo  handlowe  i  inne  pisma,  Warszawa  1996;  W.
Poliszczuk,  Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego, Toronto 1996; B. Anderson,  Wspólnoty
wyobrażone,  Kraków  –  Warszawa  1997;  U.  Altermatt,  Sarajewo  przestrzega.
Etnonacjonalizm w Europie, Kraków 1998. 
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Szowinizm  gatunkowy,  dyskryminacja  gatunkowa (proponowane  są  również  nazwy
gatunkizm,  gatunkowizm)  ((ang.)  speciesism)  –  postawa  stawiająca  interesy  własnego
gatunku (w domyśle:  Homo sapiens)  ponad  interesami  innych  gatunków.  Określenie  to
zostało utworzone na zasadzie analogii do  rasizmu i  seksizmu przez bioetyków, a podjęte
zostało głównie przez zwolenników praw zwierząt.
                                                          
Termin  speciesism ukuł  Richard  D.  Ryder,  brytyjski  psycholog  w  ramach  krytyki
stosowanej w naukach przyrodniczych, w tym psychologii,  wiwisekcji na początku lat 70
XX w Niedługo potem pojęcia  speciesism i  antispeciesism zostały rozpropagowane przez
filozofa Petera Singera. Zagadnienie dyskryminacji gatunkowej jest podejmowane głównie
przez jej przeciwników, uważających, że podobnie jak moralnie złe były niewolnictwo czy
seksizm,  tak  też  złe  jest  dyskryminowanie  przedstawiciela  innego gatunku tylko  z  tego
powodu, że jest on właśnie przedstawicielem owego gatunku. Według Singera postawa, w
której przyznaje się wyższość interesów własnego gatunku nad interesami innego gatunku,
jest równoważna postawie przyznającej pierwszeństwo interesom własnej rasy lub płci.

                               MĘSKA  SZOWINISTYCZNA ŚWINIA
MSzŚ powinna chrumkać i śmierdzieć, jak na świnię przystało. Niestety, niektóre potrafią 
się maskować za pomocą dźwięków przypominających ludzką mowę, perfum i innych 
typowo ludzkich gadżetów  oraz  pseudo-  naukowych  wywodów    i  niewybrednych 
 ataków.

                                                                                                           
JA  USTALAM KTO  TU  JEST  FASZYSTĄ 
                    Adam  Michnik  redaktor  naczelny  Gazety  Wyborczej 

Ja jestem lepsza małpa – przepraszam – pochodzę od lepszej – rzecze Michnik – a więc
to ja ustalam reguły gry i decyduję, kto jest faszystą. Bo faszyści pochodzą od małp
gorszych  .  'Z jego wypowiedzi wynikało także, że odmienne gatunki czy też rasy nie są w
stanie porozumieć się ze sobą, dlatego Michnik nie udziela odpowiedzi reprezentantom ras
obcych.  Jedyne  miejsce,  gdzie  może  się  z  nimi  spotykać,  to  –  w towarzystwie  swoich
ochroniarzy – na sali  sądowej,  gdzie reprezentanci tamtych ras,  podludzie (?),  mają być
skazywani za bezczelne próby pisania o nadczłowieku, czyli redaktorze „Wyborczej”.

Natomiast  on  sam  wraz  ze  swoimi  ochroniarzami  zorganizował  konferencję  na  temat
zagrożenia  faszyzmem,  jakie  pojawia  się  dzisiaj  w Polsce.  Okazuje  się,  że  rasy  gorsze
zdolne są nawet do krytyki rządu i prezydenta, co jest czystej wody faszyzmem. Pozwalają
sobie nie wierzyć w to, w co Michnik każe im wierzyć, co jest faszyzmem do potęgi. Ba, w
Polsce istnieje opozycja, która kwestionuje status quo, co oznacza, że stoczyliśmy się w
faszyzm  systemowy.  A dodatkowo  szaleje  Kościół,  który  nie  chce  walczyć  o  prawa
homoseksualistów  i  nie  akceptuje  kapłaństwa  kobiet.  Czy  zgoda  na  działanie  takiej
instytucji  nie  jest  przejawem  faszyzacji  polskiego  życia  politycznego?Polska  prawica
głęboko pogrążona jest  w odmętach faszyzmu, gdyż nie zajmuje się rozliczaniem go w
swoich szeregach – chociaż Michnik oraz jego akolici poświęcają się i pokazują jej, co robić
powinna.
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 Jego koncepcja faszyzmu pochodzi od Stalina, który, aby nie eksponować właściwej nazwy
hitleryzmu (narodowego socjalizmu), nakazał nazywać go faszyzmem. Socjalizm naukowy
mógł się przecież, co mniej oświeconym, pomylić z narodowym.

Definicje  Michnika,  który  swoich  oponentów  pakuje  do  faszystowskiego  worka,  także
przypominają  strategię  słoneczka  narodów.  Dlaczego  więc  naczelny  „Wyborczej”  nie
powołuje  się  na  niego?  Przecież  Stalin  nie  był  faszystą.Inna  sprawa,  że  koncepcja
wywodzenia racji przez odwołanie się do małpich protoplastów  do Stalina nie pasuje. Tutaj
bliższy Michnikowi byłby Hitler, chociaż on powoływał się raczej na innych przodków. 

                                               

No,  ale  redaktor  „Wyborczej”  jest  człowiekiem  nowoczesnym,  więc  i  swoich  małpich
przodków  się nie  wstydzi.  Właściwie  można odnieść wrażenie,  że są oni jego jedynym
argumentem. –                                                    

(…)  Śmieszna jest  Gazeta Wyborcza. Ostatnio zaskakuje  coraz  bardziej,  już  nie  tyle
swoją  prostotą  co  histerycznością.  Ostatnio  także  rozpędza  się  w  psioczeniu  na  naszą
politykę w obcych mediach czujnym okiem nadzorując treści publikowane na nasz, polski
temat.Przerobiliśmy faszyzm odmieniony przez wszystkie przypadki. Faszyzm wyzierający
z tytułów newsów,  faszyzm ukryty w każdym słowie wyrażającym niechęć do tego,  co
chcieliby propagować oświeceni redaktorzy i ich wielbiciele.Faszyzm siedzi w lodówce i w
toalecie. Faszyzm jest wszędzie tam gdzie kawa nie smakuje, a podał ją kelner gej. Faszyzm
schowany  jest  w  łysych  głowach,  już  niezależnie  od  tego  czy  to  łysa  pała  geja  czy
pospolitego.
Faszyzm to moda o gadaniu, że wszystko jest faszyzmem i nienawiścią.I tak ci łysi,  od
kiboli, kilka dni temu zaprezentowali faszyzm na trybunach stadionu wywołując skandal
nad skandalami i pękniecie w doskonałych stosunkach pomiędzy Polską a Litwą.

(…)                                                                               10  sierpnia  2013  blog  nesweek.pl 

Zamknąć kościoły – GW na tropie polskiego antysemityzmu 
 2013-09-20  

Gazeta Wyborcza odkryła, że polski antysemityzm jest narodowo-katolicki

1. Gazeta Wyborcza nie ustaje w walce z polskim antysemityzmem i właśnie odkryła nowa
prawidłowość  –  polski  antysemityzm  jest  narodowo-katolicki.  Im  starszy  Polak  i  im
bardziej religijny, tym bardziej antysemicki.Polak okazuje się nie wysysa antysemityzmu z
mlekiem  matki,  jak  dotychczas  Gazeta  sądziła,  ale  nabywa  antysemityzmu  w
kościele.Gazeta zawiadomiła o tym dziś na pierwszej stronie wielkimi literami, a na szóstej
ozdobiła wykresami i zatroskanym komentarzem niezawodnego profesora Krzemińskiego. I
nie  ma wątpliwości  –  polski  antysemityzm,  polska  nienawiść,  polskie  zbrodnie,  polskie
obozy zagłady, wykuwają się w kościelnej, narodowo-katolickiej kuźni.

2. Skoro są badania, to muszą być i wnioski.

Skoro  to  kościoły  są  kuźnią  antysemityzmu,  to  trzeba  je  zamknąć. Niekoniecznie  zaraz
burzyć,  można  urządzić  w  nich  magazyny  albo,  jak  niegdyś  kościoły  wileńskie  czy
lwowskie,  zamienić  je  w  muzea  ateizmu.Albo  urządzić  w  nich  biura  ogłoszeń  Gazety
Wyborczej.Bo jeśli nie, to mimo wysiłków Gazety, polscy antysemici znów wojnę światową
wywołają.
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3. Tuż obok tekstu o polskim antysemityzmie katolickim, Gazeta Wyborcza znów chwali
paieża Franciszka i ogonem na mszę dzwoni…

Janusz Wojciechowski

KOŚCIÓŁ - KATOLICY   oraz   SZWADRONY PiS  - TO TEŻ  FASZYŚCI
(  nesweek.pl)

(…)   Szwadrony  Kaczyńskiego,  powołane  do  antyliberalnej   konkwisty,  będą
przygotowywały  listy  proskrypcyjne  z  nazwiskami  liberalnych   intelektualistów  do
odstrzału.  Tworzenie „misyjnych komórek organizacyjnych” w ramach PiS przypomina w
sposób ewidentny praktyki NSDAP.                                                                               

Instytut ds. Przeciwdziałania Ateizacji będzie pełnił analogiczną rolę, jak hitlerowskie SS.
Katolicki faszyzm jest  doktryną polityczną, która określa sens życia ludzkiego indywiduum
jako  zapośredniczony  przez  służbę  narodowemu  państwu  utożsamianemu  z  katolickim
dziedzictwem.  Nad  realizacją  tej  idei  będą  czuwały  pisowskie  szwadrony  ideologiczne
działające w ramach Instytutu ds. Przeciwdziałania Ateizacji. Paranoja obrony jest właśnie
istotą  myślenia faszystowskiego.

                                            fotomontaż  Nesweeka 
Faszyzm katolicki
Kult idei „czystego państwa” jest w odbiorze społecznym nudny, nieatrakcyjny, gdyż idea
ta jest nazbyt abstrakcyjna i spekulatywna. Nie pobudza naszej wyobraźni. Dlatego też w
narracji politycznej koncept państwa jako najwyższej wartości jest dopełniany treściami
perswazyjnymi, pobudzającymi nasze emocje i wyobraźnię. Hitler uzupełnił ideę państwa
konceptem przestrzeni życiowej (lebensraum). Bolszewicy ideę państwa dopełnili pojęciem
wspólnoty w posiadaniu (wspólnoty we własności).W myśleniu teokratycznym państwo
jest  traktowane  jako  instytucja,  poprzez  którą  działa  Bóg.  Służba  państwu  jest  więc
oddawaniem hołdu Bogu.
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 Faszyzm katolicki stanowi więc doktrynę,  zgodnie z którą państwo jest  utożsamiane z
instytucjonalnym narzędziem Kościoła  katolickiego.  Państwo  ma  służyć  Kościołowi;  a
skoro obywatel ma służyć państwu, to tym samym ma służyć Kościołowi rozumianemu
jako  „mistyczne  ciało  Chrystusa”.  Faszyzm katolicki  sprowadza  się  więc  do  sakralnej
interpretacji idei państwa jako najwyższej wartości społecznej. W wyniku takiej praktyki
interpretacyjnej,  służba  państwu jest  rozumiana  jako „praca  dla  wiecznego zbawienia”.
Ponieważ faszyści nie tolerują zachowań egoistycznych (realizujących prywatny interes),
faszyzm  katolicki  jako  model  życia  społecznego  stygmatyzuje  wszelkie  zachowania
wykraczające poza sferę sacrum. 

  Zagrożeniem dla osobistej wolności obywateli nie są ugrupowania tzw. skrajnej prawicy,
jak ONR, Fronda czy Młodzież Wszechpolska. Adam Michnik myli się w tym wypadku,
gdyż wymienione partie kanapowe nie mają nawet 2% łącznie poparcia wśród obywateli
naszego kraju.

 Zagrożeniem jest Kaczyński, który aspiruje, podobnie jak dawniej Hitler, do uzyskania
50% głosów w urnach wyborczych.          

 (  Wojciech  Krzysztofiak  18  czerwca  2013.  nesweek.pl)

STRACHY Z GAZETY!

 Nienawiścią   Gazeta  Wyborcza   darzy  także   ludzi   takich   jak   znany  podróżnik  ,
publicysta i   fotograf  Wojciech Cejrowski i  widzowie  jego programu BOSO  PRZEZ
ŚWIAT;zostali   oni  uznani   przez     GW za  spadkobierców  gestapo i  bezpieki,   za
faszystów   i   prostaków  czyli   ciemnogród.   Także    antykomunistyczna  twórczość
Zbigniewa  Herberta jest  dla  tej opiniotwórczej gadzinówki ' prostacka i agresywna.'

Różnice pomiędzy polskim nacjonalizmem a nazizmem i faszyzmem
(…)   Powstanie  polskiego  ruchu  narodowego,  faszyzmu  oraz  narodowego  socjalizmu
datuje się na różne okresy. Czynniki jakie wpływały na rozwój Endecji są zgoła odmienne
niż włoski faszyzm i niemiecki narodowy socjalizm. Podać można tutaj kwestie odmiennej
mentalności narodów wynikłe z odrębnego charakteru państwowego, sytuacje polityczną
oraz geopolityczną, rodowód tych ruchów, co im sprzyjało, oraz kim byli i z jakich pozycji
społecznych  wywodzili  się  ideologowie.  
Polski nacjonalizm wykształcił się w czasach, kiedy Polska nie posiadała niepodległości.
Była więc to sytuacja ciężka, biorąc pod uwagę możliwość oddziaływania na masy. 

                                      
                                                   WIERNI POLSCE SUWERENNEJ
                                NIEPODLEGŁEJ NARODOWEJ PATRIOTYCZNEJ                              
                                     Dekalog ruchu narodowego 

Nacjonalizm, jako ruch polityczny, kierujący się racjonalizmem, bazujący na wiedzy
wielu dziedzin nauki, odrzuca wszelkie ideologie, które ze swej natury stoją w
sprzeczności z realnym dobrem Narodu i Państwa.   Dla wszelkich rozważań 
ekonomicznych nacjonalizm przyjmuje za obowiązujące prawo  myśl św. Tomasza z 
Aqwinu: „nie może istnieć zysk bez pracy”.  
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Faszyzm  we  Włoszech  powstał  w  okresie  międzywojennym,  kiedy  naród  włoski  był
mocno zantagonizowany.  Spowodowane  to  było  1  wojną  światową,  po  której  wystąpił
kryzys. Zaufanie i sympatie stwarzały ruchy stawiające na organizacje społeczeństwa drogą
przemocy. Po I w. św. państwa dyktatorskie z rządami silnej ręki sprawdzały się najlepiej,
polityka dyktatorska robiła wrażenie. Totalitaryzm wydawał się fenomenem.

 Doktrynę Faszyzmu wyłożył Mussolini zaraz po zakończeniu wojny.
Nazizm wykrystalizował się z postawy niezadowolenia względem Traktatu Wersalskiego.
Niemcy znajdowali się w obozie przegranym. 28 IV 1919r, Traktat nałożył szereg represji:
terytorialnych, militarnych i gospodarczych na pokonane państwo niemieckie.
                                                           
 Powstałe w ten sposób niezadowolenie społeczne dodatkowo podsycane było niekorzystną
sytuacją powojennej gospodarki; zniszczenia, utraty terytorialne i majątkowe w przypadku
Niemiec,  wyczerpanie  surowców i  trudności  w  przestawieniu  produkcji  z  wojennej  na
pokojową zaowocowały drożyzną, inflacją i bezrobociem.
  Polska  mentalność opierała  się  o  idei  wolności,  niepodległości,  demokratyzacji  życia
publicznego,  podczas  gdy  Włosi  pragnęli  racjonalizacji  swojej  polityki  wewnętrznej.
Niemcy  natomiast,  rozzłoszczeni  skutkami  wojny,  której  sami  byli  stroną  agresywną,
pragnęli odbudowy państwa.
 
Rodowodem  polskiego  nacjonalizmu  była  szczera  chęć  odzyskania  niepodległości  w
oparciu o Rosję sowiecką, którą uważano za gwarancję odbudowy państwa. Nacjonaliści
wywodzili się z Ligi Polskiej, która skupiała przeróżne osobowości o różnych spojrzeniach
na niektóre kwestie. Przykładowo, znajdowali się tam późniejsi narodowcy, socjaliści czy
ludowcy. Występująca tam lewica zachowała swoją tożsamość ideową lecz nacjonalizm
wykrystalizował się głównie na prawicy, zwłaszcza na bardziej zradykalizowanej formie.
Istota  faszyzmu  tkwi  w  przeróżnych  ruchach.  Mussolini  wyrósł  w  rodzinie  o
socjalistycznych tradycjach. Cały ruch faszystowski inspirował ludzi od lewicy do skrajnej
prawicy.

Do NSDAP wchodzili ówcześni prawicowcy tacy jak Rosenberg, fanatyczni socjaliści jak
Otto  Strasser.  Polską  formację  narodową  wspierało  drobnomieszczaństwo,  młodzież
akademicka oraz  burżuazja  (osoby takie  jak Zamoyski,  Arcichowski,  Muśnicki,  i  inni).
Faszyści doszli do władzy drogą rewolucji w 1922 roku obalając porewolucyjny ład.
 Nazistowskim  elektoratem  byli  głownie  drobnomieszczanie  oraz  ludność  wiejska.
Społeczeństwo  niemieckie  nie  chciało  postawić  na  socjalistów  i  komunistów,  dlatego
wybrali  Hitlera,   natomiast  ideologowie  endeccy  wywodzili  się  z  wysokich  struktur
społecznych, byli porządnymi obywatelami, mieli głębokie poważanie i szacunek w wielu
środowiskach,  cechowało  ich  szerokie  powiązanie  rodzinne,  towarzyskie,  zawodowe.
Wśród wyższych struktur ruchu narodowego nie było miejsca dla mętów społecznych ani
kryminalistów.  Wśród  NSDAP było  przeciwnie.  Można  wskazać  już  na  samego  lidera
nazistowskiego, który został osądzony po nieudanym puczu monachijskim. Po tej próbie
zlikwidowano całe NSDAP. Brali w niej udział naziści tacy jak Ludendorff, Goring, von
Lossow  i  von  Seißer.  Ideolodzy  narodowo  socjalistyczni  mieli  marną  opinię  w
społeczeństwie.(...)  
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Faszyzm jest to doktryna polityczna powstała w okresie międzywojennym we Włoszech,
sprzeciwiająca  się  demokracji  parlamentarnej,  głosząca  kult  państwa.
Elementy faszyzmu: skrajny nacjonalizm, etatyzm, militaryzm, imperializm, totalitaryzm,
antykapitalizm,  antykomunizm,  korporacjonizm,  populizm, kolektywizm oraz opozycja
do politycznego i ekonomicznego liberalizmu . Faszystowska koncepcja korporacjonizmu,
a zwłaszcza jego idei współpracy klasowej oraz ekonomicznych i społecznych stosunków
jest bardzo podobna do modelu leżącego u podstaw encykliki papieża Leona XIII – Rerum
Novarum z 1892 roku. Encyklika odpowiadała na problemy powstałe w wyniku zmian,
które zaszły w społeczeństwie  XIX-wiecznym na skutek m.in.  rewolucji  przemysłowej.
Dokument  ten  krytykuje  kapitalizm,  potępia  wykorzystywanie  mas  robotniczych  przez
produkcję  przemysłową.  Jednakże  występuje  tam  także  ostra  krytyka  pod  adresem
marksistowskiej koncepcji walki klas i socjalistycznego rozwiązania problemu eksploatacji
robotników (eliminacja bądź przynajmniej ograniczenie prywatnej własności).

                                                      

 Rerum Novarum opowiada się za utrzymywaniem silnego rządu, będącego w stanie podjąć
się zadania ochrony obywateli przed eksploatacją, ale podtrzymującego własność prywatną
i  odrzucającego  socjalizm.  Encyklika  poleca  także  katolikom realizowanie  ideałów
sprawiedliwości społecznej we własnym życiu.                                                                

Chcąc zastąpić czymś marksowską doktrynę walki klas,  Rerum Novarum proponuje ideę
społecznej solidarności pomiędzy wyższymi a niższymi klasami. Przypomina to alegorię
państwa  jako  ciała  posiadającego  „jeden  umysł”  –  takie  przedstawienie  wywarło  spory
wpływ na poglądy wczesnych faszystów w krajach katolickich. Encyklika wskazuje także
na to, iż państwo ma prawo tłumić strajki pracownicze dla dobra ogółu.  Rerum Novarum
proponuje  także  wprowadzenie  rodzaju  korporacjonizmu,  przypominającego
średniowieczny system gildii  i  cechów.  Zostało  to  wykorzystane  także przez ideologów
brazylijskiego  integralizmu.  Dokument  przestrzega  także  przed  „burzycielską  naturą”
marksizmu i  liberalizmu. Idee i  pomysły rozwijane w Rerum Novarum mogą być także
odnalezione w ideologii faszyzmu stworzonej przez Mussoliniego. 

Należy jednak zauważyć, iż dokument kościelny zawiera również stwierdzenia następujące:
„członkowie klas pracujących są obywatelami z natury i tego samego prawa co bogaci” czy
też  „Państwo musi  z  urzędu  chronić  prawa naturalne,  nie  niszczyć  je;  i  jeśli  zabrania
obywatelom tworzyć stowarzyszenia,  zaprzecza przesłankom własnego istnienia”. To nie
pasowało do włoskiego faszyzmu.

Na  poglądy  faszystów  silnie  wpłynął  Charles  Maurras,  lider  reakcyjnego  ugrupowania
Akcja Francuska. Akcja łączyła poglądy nacjonalistyczne,  klerykalne i  monarchistyczne.
Maurras i Akcja Francuska głosiła poglądy nacjonalistyczno-integralne, Maurras uważał że
jedność narodu zapewnić może tylko postać silnego monarchy a demokra jest mistyfikacją
woli ludu, która razem tworzy bezosobowy podmiot zbiorowy. W filozofii nacjonalistów
integralnych monarcha miał uosabiać zjednoczenie narodu i suwerenność. 

Idea  ta  została  wyidealizowana  i  pozbawiona  skrajnie  reakcyjnych  poglądów
monarchistyczna,  przez  ruch  faszystowski.  Na  metody  ruchu  faszystowskiego  a  w
szczególności  użycie  siły  w polityce  wpłynął  Georges  Sorel.  W pracy  The Illusions  of
Progress (Iluzja Postępu) potępił demokratyzm a po strajku generalnym we Francji w 1909
roku  on  i  jego  zwolennicy  w  nurcie  syndykalistycznych,  opuścili  pozycję  lewicowe,
przechodząc na pozycje skrajnie prawicowe.                        34.
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W 1910 Sorel oficjalnie ogłosił  swoje odejscie od socjalizmu a w 1914 roku ogłosił  że
socjalizm jest martwy a rozkład marksizmu już nastąpił. Na początku 1910 roku stał się
zwolennikiem filozofii Charlesa Maurrasa. Sorel i jego grupa łączyła poglądy narodowego
syndykalizmu  z  francuskim  patriotyzmem  i  wojującym  katolicyzm.  Późniejsi  faszyści
łączyli antydemokratyczne poglądy Maurrasa i Sorela.

Włoski  polityk  skrajnej  prawicy  Enrico  Corradini połączył  nacjonalistyczno-
monarchistyczne idee Maurrasa z narodowym syndykalizmem i wojującym katolicyzmem
Sorela.  Corradini  w 1910 roku  założył  skrajnie  prawicową partię,  Zrzeszenie  Włoskich
Nacjonalistów.  Działacze  organizacji  uważali  że  należy  utworzyć  ruch  narodowych
syndykalistów  na  czele  z  elitarną  arystokracją  i  przedstawicielami  antydemokratyzmu.
ZWM popierał  imperializm jako tendencje przeciwko Francji  i  Wielkiej  Brytanii.  Partia
uważała że kryzys i zacofanie gospodarcze państwa włoskiego spowodowane jest korupcją
polityków, liberalizmem i podziałami wywołanymi przez socjalizm. W tym duchu partii
udało  się  zdobyć  poparcie  głownie  wśród  kręgów  przedsiębiorców,  katolików  i
konserwatystów.                                       

 Zrzeszenie  odrzucało  wszystkie  ideologie  które  uznało  za  burżuazyjne  a  zaliczała  do
takowych ideologii; liberalizm, marksizm, demokratyzm, pacyfizm, internacjonalizm. Jako
przeciwieństwo  tych  ideologii  uważano  promowane  przez  partię;  heroizm,  witalizm  i
przemoc.                                                                                                                                

Liberalna demokracja miała nie być zgodna z zasadami kierującymi światem (ciągłą walkę
między  narodami)  który  zdaniem  nacjonalistów  włoskich  potrzebował  budowy  silnego
państwa  imperialistycznego.  Faszyzm  włoski  czerpał  także  z  tzw.  Carta  del  Camaro,
dokumentu  autorstwa  Gabriele  D’Annunzio.  Miał  on  charakter  pseudokonstytucji,  jaką
wprowadził  ów  poeta  i  dramaturg  po  zdobyciu  przez  niego  na  czele  grupy  swoich
zwolenników  miasta  Fiume  (dziś  Rijeka).  Gabriele  D'Annunzio w  spornym  między
Jugosławią a Włochami regionie Fiume, powołał quasi-państwo Regencji Carnaro, a w 1920
roku Karty Carnaro mającą być konstytucją kraju. Karta postulowała m.in. korporacjonizm.
Wielu  ówczesnych  faszystów  uznawało  kartę  za  idealną  konstytucję  Włoch.  Konflikt
między  Regencją  Carno  a  Jugosławią  doprowadził  do  agresywnej  polityki  faszystów
włoskich względem Słowian południowych, zwłaszcza Słoweńców i Chorwatów.          

Faszyzm  we  Włoszech  łączył  w  sobie  elementy  korporacjonizmu,  totalitaryzmu,
nacjonalizmu,  militaryzmu i  antykomunizmu.  W artykule  pochodzącym  z  Enciclopedia
Italiana wydanej w 1932 roku, autorstwa Giovanni Gentilego, faszyzm jest opisywany jako
system, w którym „Państwo nie jest tylko władzą, która rządzi i kształtuje indywidualne
wole za pomocą praw i wartości życia duchowego, ale jest także siłą, której wola dominuje
także zagranicą... Dla faszystów wszystko jest w Państwie i żadne indywiduum ani grupa
nie może być poza państwem... Dla Faszyzmu, Państwo jest absolutne, natomiast indywidua
czy  grupy  są  tylko  relatywne...  Liberalizm  odrzucił  państwo  w  imię  indywidualizmu;
Faszyzm zapewnił prawo Państwa wyrażającego prawdziwą esencję indywiduum.”

Gentile opisywał także inne polityczne i społeczne doktryny jego czasów, ukazując faszyzm
jako: „śmiałą negację doktryny mającej za podstawę tak zwany naukowy i marksistowski
socjalizm”  i  jako  odrzucający  (w  demokracji)  „absurd  konwencjonalnego  kłamstwa
politycznego  egalitaryzmu,  nawyk  zbiorowej  nieodpowiedzialności,  mit  szczęścia  i
nieskończonego postępu”.
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 Stwierdzał  także:  „Faszyzm  jest  z  całą  pewnością  absolutnie  przeciwny  doktrynom
liberalizmu,  zarówno  w  politycznej,  jak  i  ekonomicznej  sferze...  Podstawy  Państwa
Faszystowskiego to twierdzenie, iż może ono rządzić na polu ekonomicznym nie mniej niż
na innych; sprawia ono iż jego działania odczuwane są wzdłuż i wszerz kraju za pomocą
jego  korporacyjnych,  społecznych  i  edukacyjnych  instytucji,  a  wszystkie  polityczne,
ekonomiczne i duchowe siły narodu, zorganizowane w ich poszczególne stowarzyszenia,
cyrkulują w Państwie.” Innym centralnym motywem we włoskim faszyzmie była walka
przeciwko temu, co określił jako korupcyjną „plutokrację” tamtych czasów, mając na myśli
przede wszystkim stosunki we Francji i Wielkiej Brytanii.

Faszyści  włoscy  określali  swoją  ideologie  jako  prawicową.  W  sferach  gospodarczych
faszyzm oficjalnie wprowadzał korporacjonizm, w pierwszych latach dominowały jednak
tendencje liberalne. Wielu faszystów powoływało się na gospodarkę rynkową. Sam Benito
Mussolini odwoływał się wielokrotnie do kapitalizmu i leseferyzmu.

Faszyzm włoski  podkreśl  rolę  rodziny,  faszyści  realizowali  politykę "higieny moralnej",
zdaniem faszystów okres fizycznej młodzieńczości jest też okresem rozwoju moralnego. Ze
względu na częste  odwołania  do młodości  hymnem włoskiego faszyzmu stała  się  pieśń
Giovinezza (młodość).                                                                                                       

Państwo potępiało zachowania seksualne który były uznane przez faszystów za dewiację, do
dewiacji zaliczano pornografię, większość form kontroli urodzeń czy antykoncepcji (poza
prezerwatywami),  homoseksualizm  oraz  prostytucję.  Choć  istniały  prawa  regulujące  te
kwestie  z  powodu  wielu  błędów,  państwo  często  musiało  na  nie  przemykać  oko.
Wśród faszystów włoskich panowało przekonanie że promocja wśród młodych mężczyzn
zachowań  seksualnych  prowadzi  do  wzrostu  przestępczości  wśród  młodzieży.
Homoseksualizm traktowany był jako  choroba społeczna. Państwo starało się eliminować
postawy uznane za dewiacje i promować zachowania które uznane były przez nią za normy.
Według  Mussoliniego  rola  kobiet  sprowadzać  się  miała  do  roli  rodzicielek,  mężczyzn
natomiast  do  bycia  wojownikami.  Mussolini  stwierdził  że:  wojna  jest  dla  mężczyzn,  a
macierzyństwo  dla  kobiet.  Rząd  wspierał  finansowo  rodziny  wielodzietne  i  dążył  do
zmniejszenia  liczby kobiet  pracujących  które  miały stać  się  "reproduktorkami  narodu".
wikipedia

(...) Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Janusz Palikot,  zwolennik  
dewiantów  i  swojego   własnego  ruchu  Palikota  we wpisie „Stop 
faszystom”                                http://januszpalikot.natemat.pl/67311,stop-faszystom) 

nie  tylko  nawołuje  do  bezpośredniej  agresji  wobec  osób  o  odmiennych  poglądach
politycznych,  publicznego  opluwania,  zamykania  w  więzieniach  i  gnębienia  ich  w
miejscach  pracy,  ale  także  do  upublicznienia  wizerunku  tych  osób  w  celu  ułatwienia
takiego nękania.

(...)  Ostatnimi  czasy  koalicja  PO-PSL przeprowadziła  szereg  zmian  z  polskim  prawie
karnym,  które  miały  przeciwdziałać  szerzeniu tzw.  „mowy nienawiści”.  Wypowiedź  na
blogu posła Janusza Palikota jest jej modelowym wręcz przykładem.Jest zatem również
okazja do udowodnienia, że wspomniane zmiany prawne nie są jedynie „batem” na osoby o
innych przekonaniach politycznych,  „kneblem” wymierzonym tylko w tych,  którzy  nie
zgadzają  się  ze  skrajnie  lewicową  wizją  świata  i  społeczeństwa,  a  polskie  prawo
obowiązuje w tym zakresie wszystkich bez żadnego wyjątku.
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" Przypomnijmy, że już wczoraj jeden z liderów młodzieżówki PiS Sergiusz Muszyński 
złożył takie doniesienie. 

Jak napisał informując o tym nasz serwis: "W związku z dzisiejszym skandalicznym 
wpisem Palikota, w którym nawołuje on do prześladowania osób o poglądach narodowych,
złożyłem doniesienie do prokuratury". - W związku z tym, iż Janusz Palikot „faszystami” 
publicznie nazywał osoby o przekonaniach narodowych i konserwatywnych, olbrzymia 
grupa ludzi w naszym kraju po tej wypowiedzi ma prawo czuć się zagrożona - napisał do 
prokuratury Sergiusz Myszyński.

Front Ludowy Adama Michnika przeciwko „faszyzmowi”
29 maja 2013   
Po  sobotniej  debacie  w  redakcji  Gazety  Wyborczej  w  Warszawie  wniosek
„postępowców” jest jeden: „faszyzm” na horyzoncie! To dobra lub zła informacja – w
zależności od punktu siedzenia. Przedsmakiem debaty był tekst Macieja Stasińskiego
w „GW”, w którym czytamy m.in.:  Jednak młoda polska demokracja, choć ma niespełna
25 lat, jest w kryzysie. (…) Odwrót od liberalnej demokracji i kultury obywatelskiej ma też
barwę brunatną.

 

 Zastępy  młodych,  wygolonych  i  wytatuowanych  Polaków  maszerują  ulicami  miast,
napadają  na  Parady  Równości  feministek,  homoseksualistów  i  ich  sprzymierzeńców.
Kibole  rasiści  terroryzują  stadiony.  Antysemici  i  wyznawcy  narodowej  krzepy  żądają
Polski  dla  Polaków  oczyszczonej  z  obcych  naleciałości.  Podpalają mieszkania
cudzoziemców.  Bojówki  zrywają  na  uczelniach  wykłady  niesłusznych  ideologicznie
profesorów.W debacie wzięli udział prof. Włodzimierz Borodziej, prof. Antoni Dudek, dr
hab.  Magdalena  Środa,  Rafał  Dutkiewicz  i  Adam  Michnik.Trzy  ostatnie  osoby
standardowo, jak w „złotych” latach 40-tych tropiły „faszystów, rasistów i wrogów ludu”.
Prezydent  Dutkiewicz  chwalił  się,  iż  przeciwko  „zagrożeniu  rasistowskiemu  i
ksenofobicznego”  rzucił  1  milion  złotych  z  miejskiej  kasy.  Zapowiedział  też  „zero
tolerancji dla aktów nietolerancji”. Należy je tępić w zarodku – mówił Rafał Dutkiewicz.
Budowanie społeczeństwa otwartego w Polsce jeszcze nie zakończyło się sukcesem, wciąż
mamy sporo do zrobienia – zapewniał. (…) 
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Czarnogóra: Pierwsza parada dewiantów zaatakowana butelkami, krzesłami i
kamieniami !                                                                     25 lipca 2013 www.nacjonalista.pl

Dobre wiadomości z bastionu Tradycji, jakim są niewątpliwie Bałkany. W czarnogórskim
mieście Budva 24 lipca odbyła się pierwsza w historii kraju tzw. parada równości. Garstka
dewiantów  nie  została  jednak  miło  powitana  przez  zdrową  część  społeczeństwa.
Kilkusetosobowa grupa z  okrzykiem „Zabić  pedałów!” i  transparentami „Tylko zdrowa
Czarnogóra”  obrzuciła  kamieniami,  butelkami,  szklankami  i  krzesłami  z  pobliskich
kawiarni  kilkudziesięciu  promotorów  dekadencji.  Tylko  dzięki  ochronie  policji  mogli
kontynuować oni swój przemarsz. Na koniec jednak musieli  ewakuować się łodziami z
miejsca jego zakończenia.

Przed  środową  paradą  niektóre  gazety  opublikowały  prześmiewcze  nekrologi
prominentnych „działaczy gejowskich”, a we wtorek część kawiarni w Budvie w proteście
przeciw przemarszowi przez godzinę nie puszczała muzyki. Ataki potępiła ambasada USA.

                              
                       NIGDZIE  NIE  CHCĄ  PRAW  DLA  GEJÓW: 

 Serbia: Skuteczna presja nacjonalistów – parada dewiantów zakazana       
29 września 2013   PAP
Trzeci rok z rzędu, dzięki skutecznej presji serbskich nacjonalistów, zaplanowana na sobotę
parada wszelkiej maści dewiantów w Belgradzie została zakazana przez władze. Premier
kraju  decyzję  ogłosił  w  piątek,  argumentując  ją  „zagrożeniem  ze  strony  skrajnej
prawicy”.Unijny komisarz ds. rozszerzenia Sztefan Fuele nazwał decyzję serbskich władz
„straconą możliwością okazania poszanowania dla fundamentalnych praw” w chwili, gdy
Serbia zabiega o rozpoczęcie rozmów na temat przystąpienia do UE.  Władze Serbii mają
w pamięci wydarzenia z 2010 roku, kiedy to w zamieszkach rannych zostało 150 osób.
Środowiska  nacjonalistyczne  m.in.  Serbski  Ruch  Narodowy  1389  również  na  sobotę
zapowiedziały swoje kontrdemonstracje.  Cerkiew Prawosławna wydała oświadczenie,  w
którym  przywileje  dla  dewiantów  określa  jako  niszczenie  instytucji  małżeństwa  oraz
wartości rodzinnych.

                          NAZIZM   A  GEJE  
Książka Kevina Abramsa i Soctta Livelly "Różowa swastyka" to dzieło naprawdę godne
przeczytania, gdyż łamie stereotypy. Uderza ona zarówno politycznie poprawna tabu "geja
wiecznej  ofiary  heteroseksualnych  prześladowań"  jak  i  w  popularny  stereotyp
"rozmemłanej cioty, zbyt słabej, by służyć w armii". Książka ta wyjaśnia m.in. dlaczego,
gdy w 1994 r. do Yad Va Shem przyjechała delegacja amerykańskich gejów została ona
niemal zlinczowana przez ocalałych z holokaustu oraz ich rodziny. Ludzie ci zbyt dobrze
pamiętali gejowskich kapo i strażników z obozów.

 (Notabene  pierwszy  tysiąc  gejów,  który  trafił  do  obozów to  SS-mani  wysłani  tam w
ramach  partyjnych  czystek).  Ruch  nazistowski  był  bardzo  mocno  zdominowany  przez
jawnych, agresywnych homoseksualistów (Roehm) jak i ukrytych gejów i biseksualistów.
Ponieważ temat ten był już wielokrotnie poruszany, przypomnę tylko o jednym epizodzie z
jego dziejów: tuż po przejęciu władzy przez Hitlera,  bojówki SA splądrowały berliński
Instytut Badań nad Seksem. To był pierwszy przypadek publicznego palenia książek w III
Rzeszy. Dlaczego akurat ta placówka stała się celem ataku?
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 Bo i przymusowo leczyło się w niej wielu prominentów partii nazistowskiej - przestępców
seksualnych.  Przy  okazji  palenia  książek  spalono  dokumentacje.  Wicedyrektor  owego
instytutu  przyznał,  że  "mniej  niż  10  proc.  nazistów to  ludzie  normalni  pod  względem
seksualnym". Nie bez przyczyny Himmler zalecał esesmanom, by mydlili się nawzajem
pod prysznicem,  nie  bez przyczyny wielu Niemców bało się  oddawać swoje  dzieci  do
Hitlerjugend kierowanego przez pederastę Baldura von Schiracha...Skąd się takie tendencje
wzięły wewnątrz ruchu nazistowskiego? Po części z okultystycznych zakonów takich jak
Thule,  po  części  z  młodzieżowego  ruchu  Wędrownych  Ptaków  (kierowanego  przez
jawnych gejów, którzy w oficjalnych publikacjach bez ogródek pisali, że geje i pedofile są
najlepszymi nauczycielami dla młodych chłopców),  po części  ze zdominowanego przez
homoseksualistów ruchu Rewolucji Konserwatywnej                                                    

 (poeta-pederasta Stephan George pisał o "Trzeciej Rzeszy", która będzie "Nową Grecją"),
po części z okopów I wojny światowej i Freikorpsów (istniały Freikorpsy niemal w całości
składające się z gejów - z takiego środowiska wywodził się np. Roehm). 

Nazi-geje mieli bogatą tradycję, do której mogli się odwoływać. Oprócz Grecji i Rzymu,
także Fryderyka Wielkiego. Co ciekawe Abrams I Lively, powołując się na żydowskiego
autora Samuela Igrę piszą, że głęboką gejowski był również Zakon Krzyżacki. ( Można by
więc  zrobić  "Krzyżaków"  w stylu  "Brokeback  Mountain".  Von  Jungingen  i  Kuno  von
Lichtenstein jeżdżący na koniach po wzgórzach.

Wrocław: Milion złotych dla policji na walkę z „neofaszyzmem”
Jak informuje Głos Tel Awiwu, magistrat przekazał miejskiej policji pieniądze obiecane 
przez prezydenta Rafała Dutkiewicza – 1 milion złotych – na „operacyjne 
rozpracowywanie grup neofaszystowskich i skuteczną walkę z rasizmem i ksenofobią”. Nie
licząc wsparcia dla budżetu policji, miasto przekazuje pieniądze na programy zwalczania 
wszelkich przejawów nietolerancji. Zgodnie z zapowiedziami prezydenta w tym roku to 
kwota 12 mln zł.                                          Na podstawie: wyborcza.p   l6 sierpnia 2013

SKĄD MY ZNAMY TE SLOGANY ? 

Śmierć białoruskiej inteligencji.

W nocy z 29 na 30 października 1937 r. w wewnętrznym wiezieniu NKWD w Mińsku 
strzałem w tył głowy zabito ponad 100 przedstawicieli białoruskiej inteligencji – pisarzy, 
naukowców i działaczy państwowych. Życie wtedy stracili m.in. poeta Aleś Dudar, pisarz 
Michaś Zarecki, poeta i tłumacz Todar Klasztorny, pisarz Michaś Czarot.

Szpiedzy, terroryści, nacjonaliści i faszyści.

W większości byli oni oskarżeni jeszcze na początku lat 30 za rzekomą działalność w 
Związku Wyzwolenia Białorusi, określanym przez sowieckie władze jako „zjednoczona 
organizacja antysowiecka, szpiegowsko-terrorystyczna, nacjonalistyczno-faszystowska”. 
(…) 
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Ortodoksyjni Żydzi zatrzymani za zbezczeszczenie Yad Vashem  - też  
są  faszystami !

 27 czerwca 2012 
W Izraelu aresztowano trzech ortodoksyjnych Żydów. Są oni podejrzani  o namalowanie
dwa tygodnie temu na instytucie Yad Vashem haseł antysyjonistycznych. Hasła w rodzaju
„Hitlerze dziękujemy za Shoah” pojawiły się w kilkunastu miejscach instytutu. Na graffiti
można było zobaczyć też hasła oskarżające założycieli Izraela o sprzyjanie wymordowaniu
podczas II wojny Żydów („Syjoniści chcieli holocaustu”), by to przyspieszyło powstanie na
palestyńskiej  ziemi  syjonistycznego  tworu.  Ortodoksyjni  Żydzi  nie  uznają  państwa
izraelskiego. Uważają, iż jedynie Mesjasz może ustanowić takie państwo.   Premier Izraela
wyraził oburzenie z powodu tego incydentu./BK/

                                                                                                                                  
HISZPAŃSCY  NACJONALIŚCI TO TEŻ  FASZYŚCI
20.10.2013  www.nacjonalista.pl 
W  stolicy  Hiszpanii  dwudziestu  narodowych  rewolucjonistów  z  MSR  powstrzymało
eksmisję rodziny z dziećmi na bruk. Szalejący w kraju kryzys gospodarczy spowodowany
przez  politykę  demoliberalnych  elit  powoduje,  iż  wiele  rodzin  nie  jest  w  stanie  płacić
czynszu, traci mieszkania i ląduje na ulicach. Nacjonaliści odpowiedzieli bezinteresownie
na apel swoich rodaków, za co stali się obiektem ataków „antyfaszystowskich” sekciarzy,
którzy nawet w obliczu ludzkich tragedii nie potrafią odsunąć na bok swoich urojeń. Dobre
wiadomości także z Polski. Spółka, która w Poznaniu wynajęła „czyścicieli”, by pozbyli się
niechcianych lokatorów z kamienicy, będzie musiała zapłacić nękanym mieszkańcom 135
tysięcy  złotych.  „Czyściciele”,  by pozbyć  się  lokatorów z kamienicy  przy  ulicy  Strusia
w Poznaniu odcinali im wodę, rozbijali ściany czy podrzucali martwe szczury.

                CO KRAJ TO OBYCZAJ 
Gazeta.pl

Kielecki  biznesmen  poskarżył  się,  że  na  internetowym  forum  został  nazwany
"żydowskim  ścierwem"  i  "grubym  Żydem".  Prokuratura  nie  dopatrzyła  się
znieważenia.  Biegła  nazwała  wpisy  "stereotypowymi",  "ironicznymi"  i
"satyrycznymi" - czytamy w "Gazecie Wyborczej". Wpisy były z 2011 r.: "Interes ten
prowadzi typowy Gruby Żyd z wielką głową"; "Przestrzegam was przed tą firmą. To
są typowi rasowi Żydzi"; "On gra nie fair, bo jest żydowskim ścierwem". Prokuratura
Kielce-Zachód poprosiła o opinię biegłą językoznawczynię Marzenę Borowską. To
nauczycielka  w  Zespole  Szkół  Agrotechnicznych  i  Gospodarki  Żywnościowej  w
Radomiu. Pisze też wiersze, wydała m.in. tom "Requiem dla Smoleńska". Borowska
nie stwierdziła, by internauci znieważyli przedsiębiorcę z powodu przynależności do
mniejszości narodowej. Uznała, że określenie "typowi rasowi Żydzi" odnosi się do
"stereotypowych  cech  Żydów".  "Treść  tego  wpisu  jest  wyrazem  subiektywnej
wysoce  negatywnej  opinii  jego  autora  o  konkretnej  osobie,  stanowi  niejako
ostrzeżenie  przed  negatywnym  działaniem  tej  osoby".
Borowska oceniła, że to wyrażenia "ironiczne, sarkastyczne", "drwina wobec osoby
będącej  szefem firmy".  I  dodała:  "Nie  są  to  treści  ani  uwłaczające  godności,  ani
wyrażające  lekceważenie  i  pogardę.  Nie  stanowią  nawoływania,  nakłaniania,
podżegania czy podburzania w celu wywołania niechęci".     
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http://www.naprzerwie.pl/


  
              POLSCY  i  NARODOWI WETERANI  ARMII  KRAJOWEJ   

                                               Odkryjemy ofiary Michnika
Za chwilę na „Łączce” warszawskiego Cmentarza Wojskowego na Powązkach
rozpocznie  się drugi etap ekshumacji  ofiar komunistycznych bestii.  Wszystko
wskazuje na to, że wśród ekshumowanych będą też ci, których na śmierć skazał
Stefan Michnik.O „wyzwoleniu”, gdy teren „Łączki” był poza murem nekropolii, do
bezimiennych  dołów  śmierci  stalinowscy  oprawcy  zrzucili  ok.  400  mężczyzn  –
polskich  patriotów.  Wśród  zamordowanych  sowieckim  strzałem  w  tył  głowy  w
areszcie przy ul. Rakowieckiej byli: Andrzej Czaykowski, Zefiryn Machalla i Karol
Sęk.  Naturalne  jest  pytanie:  kto  ich  zamordował?  Odpowiedź  jest  świetnie
udokumentowana. To ofiary Stefana Michnika – niejedyne zresztą. Zadajmy drugie
pytanie:  czy te  morderstwa to prywatna sprawa byłego sędziego wojskowego,  do
których nie ma zamiaru wracać – jak bezczelnie oświadczył w programie „Bliżej”
Jana  Pospieszalskiego?

Proces majora Zefiryna Machalli odbywał się w listopadzie 1951 r. Przed obliczem
przysposobionego do  zawodu na  przyspieszonych kursach  prawniczych Michnika
stanął  przedwojenny  oficer,  żołnierz  Września.  Michnik  nie  dopuścił  do  procesu
obrońcy. Wyrok: kara śmierci. Podczas ostatniego widzenia z żoną major mówił, że
jest  niewinny,  że  zeznania  zostały  na  nim  wymuszone.  Został  rozstrzelany  10
stycznia 1952 r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie.
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Zofia  Machalla  długo  nie  mogła  uwierzyć  w  śmierć  męża.  Przez  następne  lata
walczyła  o  jego  dobre  imię  i  zapewnienie  minimum  egzystencji  dwójce  dzieci.
Proces  mjr.  Machalli  to  chyba  najsłynniejsza  sprawa  z  udziałem  Michnika,
zakończona wyrokiem śmierci. Ale jego ofiarami byli również członkowie AK, NSZ-
etu,  WiN-u,  działacze  niepodległościowi.  Żołnierzy  niepodległości  skazywał  za
szpiegostwo,  próby  obalenia  przemocą  ustroju,  spisek  w  wojsku.

Kiedy  go  grzebali,  był  tam  śmietnik

Pracę w Wojskowym Sądzie Rejonowym w Warszawie Stefan Michnik rozpoczął 27
marca 1951 r. Już dwa tygodnie później skazał na dożywocie żołnierza Narodowego
Zjednoczenia  Wojskowego  Stanisława  Bronarskiego  ps.  Mirek.  On  też  ma
symboliczny grób na „Łączce”. W lipcu 1951 r. Michnik skazuje na karę śmierci mjr.
Karola Sęka, przed wojną szefa kontrwywiadu RP w Wilnie i Siedlcach (doprowadził
do schwytania wielu agentów sowieckich i niemieckich), żołnierza Narodowych Sił
Zbrojnych, po wojnie komendanta Okręgu Podlaskiego NZW. – Aby złamać ojca,
UB  aresztowało  też  mamę.  Pisałem  do  Bieruta,  aby  wypuścił  rodziców.  Mama
dostała dwa lata, ale wyszła po pół roku, na skutek amnestii – mówi Jan Sęk, który w
chwili stracenia ojca miał 12 lat (jego siostra 10), a w wolnej Polsce uzyskał sądowe
anulowanie  komunistycznego  wyroku.  –  Nie  jestem  żądny  krwi,  ale  Michnik
powinien trafić do więzienia. Ojciec nie ma nawet grobu, tylko tablicę na „Łączce”.
Kiedy go grzebali, był tam śmietnik – dodaje. Karola Sęka stracono 7 czerwca 1952
r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie.

• „Święcie przekonany”

Innego majora AK, Andrzeja Czaykowskiego, żołnierza Września,  cichociemnego,
dowódcę batalionu „Ryś” i „Oaza-Ryś” w Powstaniu Warszawskim, odznaczonego
za bohaterstwo krzyżem Virtuti Militari, skazał na karę śmierci Stefan Michnik razem
z innym krwawym sędzią – ppłk. Mieczysławem Widajem. Dowodów na działalność
szpiegowską nie przedstawiono. Mord sądowy miał miejsce 30 kwietnia 1953 r., już
po śmierci Stalina. 10 października 1953 r. Michnik uczestniczył w egzekucji AK-
owca w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Czaykowski został prawdopodobnie
zrzucony  do  dołu  śmierci  na  „Łączce”.Stefan  Michnik  dostąpił  nawet  zaszczytu
orzekania  w  sprawie,  którą  prowadziła  inna  bestia  w  wojskowym  mundurze  –
prokurator  Helena  Wolińska.  Tadeuszowi  Jędrzejkiewiczowi  (oskarżonemu  o
działalność kontrrewolucyjną w Szkole Morskiej w Gdyni) udało się jednak ujść z
życiem – mimo dwukrotnej kary śmierci wyrok złagodzono mu do 10 lat więzienia.
Był „święcie przekonany o winie oskarżonego na podstawie przeprowadzonych na
rozprawie  dowodów”  –  tak  o  roli  Michnika  w  procesie  redaktora  naczelnego
„Przeglądu Kwatermistrzowskiego”, płk. Romualda Sidorskiego, mówił wspomniany
już Mieczysław Widaj.  Michnik zignorował  fakt,  że  Sidorski  nie  przyznał  się  do
rzekomej działalności szpiegowskiej. Wyrok: 12 lat pozbawienia wolności. 22-letni
Edward  Staniewski,  AK-owiec,  po  wojnie  zaangażowany  w  antykomunistyczne
harcerstwo,  w  lutym  1952  r.  został  skazany  na  siedem  lat  więzienia.  Po  latach
wspominał: – Przewodniczący sądu był obwieszony medalami jak choinka, do tego
dwóch bardzo młodych asesorów ze stopniami podporucznika. Potem dowiedziałem
się, że jednym z nich był Stefan Michnik, mój równolatek.                                   
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• Dyktatura proletariatu

W 1969 r. Stefan Michnik wyjechał do Szwecji. Chciał uciec do USA (w Nowym 
Jorku od 1956 r. mieszkał jego brat Jerzy), ale ze względu na swoją komunistyczną 
przeszłość nie dostał wizy. Oprócz pracy bibliotekarza na uniwersytecie w Uppsali 
szybko zyskał uznanie polskiej emigracji: współpracował z Wolną Europą, 
publikował – pod pseudonimem Karol Szwedowicz – w paryskiej „Kulturze”. Tak 
jak Helena Wolińska manifestował swoje poparcie dla „Solidarności”. I jak tu dziś 
ścigać takiego opozycjonistę? Rozumie to najwyraźniej wojskowy sąd w Warszawie, 
który w sierpniu 2009 r. stwierdził, że Michnika nadal chroni sędziowski immunitet! 
Później Szwecja odmówiła ekstradycji stalinowskiego zbrodniarza, uzasadniając, że 
zarzuty się przedawniły.Stefan Michnik nigdy nie przyznał się do winy, nigdy nie 
przeprosił swoich ofiar i ich rodzin. Dziś ma czelność twierdzić, że przeszłość jest 
jego prywatną sprawą. Wydawał wyroki, bo „takie były rozkazy przełożonych” (to 
ograna śpiewka większości komunistycznych zbrodniarzy). Szwedzkiemu 
dziennikowi „Dagens Nyheter” powiedział kiedyś: „Wierzyłem, że służę swojemu 
krajowi. Dziś widzę, że zostałem oszukany”. W 1956 r., podczas narady partyjnej, 
Michnik mówił trochę inaczej: „Nam wtedy imponowało powiedzenie o zaostrzającej
się walce klasowej i nieprawdę powie ten, kto by twierdził, że wtedy z niechęcią 
rozpatrywał te sprawy. [...] Muszę przyznać, że kiedy dostałem pierwszy raz 
poważną sprawę, to nosiłem ją przy sobie i starałem się, żeby mi tej sprawy nie 
odebrano”. Wcześniej, w 1949 r. w podaniu o przyjęcie do Oficerskiej Szkoły 
Prawniczej im. Teodora Duracza w Jeleniej Górze Michnik napisał: „Do OSP chcę 
wstąpić dlatego, że szkoła ta kształci tych, którzy będą realizować dyktaturę 
proletariatu w praktyce”.

Zaszkodzić Adamowi

Istnieje jedna rzecz, której Stefan Michnik jest pewien – jego ściganie ma zaszkodzić
naczelnemu „Wyborczej”. To oczywiście przekonało szwedzkie media i sąd. I drugi 
argument – o polskim antysemityzmie – dlatego Polska „przyczepiła się” też do 
Heleny Wolińskiej i komendanta powojennych komunistycznych obozów – 
Salomona Morela. Michnika broni oczywiście drugi Michnik. Swego czasu „GW” 
napisała: „Zaliczono go [Stefana – T.P.] do sędziów, których należy ukarać jedynie 
służbowo [...] i nie wszczynać przeciw nim postępowania karnego”. Chodzi o raport 
tzw. komisji Mariana Mazura, powołanej w 1956 r. do „zbadania przejawów łamania 
socjalistycznej praworządności”. Wszystko fajnie, ale Adam zapomniał wyjaśnić, że 
komuniści z rzeczonej komisji nie chcieli wsadzać innych komunistów do więzień. 
Taka była gomułkowska „odwilż”. A ponadto raport Mazura stworzono na podstawie 
ubeckich papierów, a podobno Adam Michnik nigdy ich nie uznawał. Ale gdy chodzi 
o brata…

Autor jest publicystą, szefem działu opinie „Super Expressu”, autorem książek o 
zbrodniach komunistycznych: „Bestie”, „Bestie 2”, „Oprawcy. Zbrodnie bez kary”
Tadeusz Płużański     Żródło: Gazeta Polska Codziennie 
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              ODWET  ZA  FASZYSTÓW   i represje  czyli  
           jak NIE  DAĆ  SIĘ   ŁACHUDRAKOM   
                           i    SMOLUCHOM

(…)  ' Tułecki  znał  dobrze  generała  Maczka. W  związku z  tym  generał  odwiedzał  go
kilka  razy w kasynie  i grał z    nami w  brydża.  Któregoś  dnia  przyjechał i opowiedział
następującą  historię.  Wrócił  właśnie z  rozprawy w  sądzie  cywilnym  , gdzie  zeznawał
jako   świadek.    Sądzono   czterech   żołnierzy     brygady   za   zakłócenie   spokoju
publicznego   ,  wywołanie   awantury,  pobicie   cywilów,marynarzy   i  co   najgorsze
policjantów.   Rzecz   działa   się  w   Arbroath   i   była   bardzo   charakterystycznym
przykładem  dla   panujących w Szkocji stosunków.  

BYŁO    TAK:

 W  knajpce w pobliżu portu, na pierwszym piętrze,  na  które  wiodły dość  strome  schody,
zebrało się  czterech ułanów, w tym jeden  podoficer.  Właściciel  knajpy  twierdził  na
rozprawie,  że  do  awantury   zachowywali  się   bardzo  przyzwoicie.   W pewnej  chwili
weszło  czterech  marynarzy  brytyjskich,  byli  już dobrze  podpici  i zaczęli  śpiewać
jakieś  piosenki w  narzeczu walijskim czy  irlandzkim.  Nasi  ułani  śpiewali  swoje.   Nie
wiadomo, kiedy i jak  doszło  do  kłótni.  Marynarze    byli  dość  agresywni.  Któryś z  nich
powiedział:”   facken  Polish   '.   Bardzo  pospolite   słowo  i  często   używane   przez
Anglików.  Nasi  żołnierze  szybko  je opanowali , ale  nie  lubili,    gdy  było adresowane
do nich.   Sytuacja   stawała   się   coraz   bardziej  drażliwa.   Polacy   za   słabo władali
językiem  angielskim  aby  się  kłócić. W  każdym  razie   do słowa, marynarz  zakasał
rękawy  i zamierzył  się  na ułana.                                                                                   
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 Na to najstarszy z  ułanów  objął    komendę    okrzykiem  :

-  '  Feluś, nie dawaj  się  smoluchowi. Chłopaki , rozbierać  stołeczki  i w  nich!
W  ciągu  niespełna  minuty  stołeczni zostały rozebrane, Anglicy   którzy  bronili   się
butelkami, zostali rozgromieniu  i zrzuceni  na łeb  ze  schodów.  Jako  piąty wyleciał  za
drzwi  gospodarz   lokalu, który  próbował  bronić  swych  ziomków.
W  czasie  składania  zeznań  przez  obie  strony,  sala  rozpraw  miejscowego sądu  była
wypełniona  po  brzegi  przez  miejscową  ludność.  Sędzia w  peruce z pedantycznością
Anglika  kazał  sobie  dokładnie  tłumaczyć   zeznania  naszych żołnierzy.   Najwięcej
trudności  sprawiało  tłumaczowi wyjaśnienie   sensu  niektórych  powiedzonek z  gwary
żołnierskiej.  To jeszcze nie koniec  całej  historii.  Gdy zadyszani  wrócili  do  swojego
stołu,    kapral   powiedział :
'-  Tera  musimy  odsiedzieć,   żeby  łachudraki  nie  myśleli, że  się  boim.'

Niedługo dane  im  było siedzieć.  Wkrótce  wrócił  posiniaczony  gospodarz z  trzema
policjantami.  Jeden z policjantów  pokazał  na potłuczone    meble  i nakrycia  i powiedział,
że  musi  ich  zaprowadzić  na posterunek.  Autorytet  przedstawiciela porządku w  Wielkiej
Brytanii  jest  tak wielki  i uświęcony tak  długą tradycją, że  choć policjantowi  nie wolno
chodzić z bronią  ( w roku  1943 )   nikomu z obywateli tego  kraju  nie  mieści  się w
głowie  ,  aby   można  było  policjanta   nie  posłuchać.   Wystarczy   krótkie   polecenie
policjanta   zwrócone,  obojętnie,  czy    to   do  cywila,  czy  żołnierza   lub  oficera,   aby
natychmiast  było  bez  dyskusji  wykonane.

  Ułani  byli zbyt  długo w  Szkocji  ,  by ten  zwyczaj  nie wywarł  na nich  wpływu  i 
gotowi  byli  pójść z  przedstawicielem  władzy.
Na  nieszczęście  któryś z  policjantów   wyciągnął  kajdanki  i zaczął  iść w  kierunku
kaprala.    Ten skoczył  jak  oparzony   i wrzasnął  :
-'   Jezus  Maria,  to ty -  pieprzony  dżemojadzie – chcesz  polskiego  ułana w kajdanki
ubrać !  Ja  ci pokaże psia  waro, gdzie  raki zimują !
  Tu  nie trzeba  było  żadnych  rozkazów.  Trzech  olbrzymich  sześciostopowych  chłopów,
a  wraz z  nimi  gospodarz  po  raz  drugi polecieli głowami w  dół  po schodach. Nasi
chłopcy się rozjedli.  Kapral  zawołał  :
  -'  No, chłopaki, tera  już  na  całego, żebyśmy mieli  całą  tę  budę  rozstrząść i dać  się
pozabijać,    to do hańby  nie dopuścim,żeby nas  takie  gnioty  i fackeny  miały  niewinnie
nami poniewierać.'
Stolikami  i  marmurowymi  blatami  zabarydakowali  wejście   i   postanowili  się  bronić  .
Przyszedł  starszy constable  z  dalszymi  policjantami  i czterema  robotnikami z  doków,
którzy   na   ochotnika  przyszli   pomagać   policji.   Wszystkie   szturmy zostały  jednak
odparte. Osiemnastu  Szkotów  opatrzyło  pogotowie , część z  nich  poszła  do szpitala,  a
ułani  pozostali  panami  placu.   Zebrali  wszystkie  pieniądze  jakie  mieli  przy  sobie,
położyli  honorowo  na kontuarze   jako zapłatę  za  wyrządzone  szkody, po czym  zeszli
na  dół   nie  zatrzymywani  przez  nikogo.   W  koszarach zameldowali   o wszystkim
polskiemu oficerowi  służbowemu  .(...)

Adam Majewski ' WOJNA LUDZIE  MEDYCYNA.'                                                            
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                  SZKALOWANIE  RUCHU  NARODOWEGO 
                      Roman Dmowski i Ruch Narodowy w  Polsce w  propagandzie III RP

                                                 oraz  po    roku  1990
                               Publikacja: 07-03-2007      www.endecja.pl

Mówiąc o Romanie Dmowskim narodowcy postrzegają go przez pryzmat idei, którą
stworzył i myśli politycznej prowadzącej do odbudowy niepodległości Polski po roku
1918  roku. Można  się  zastanawiać  dlaczego  w  tytule  mojej  pracy  umieściłem  słowo
„propaganda”  skoro  żyjemy  w  wolnym  kraju  i  każdy  przecież  może  pisać  co  chce.
Propaganda  jest  komunikowaniem  jednego  punktu  widzenia,  jest  przekonywaniem  do
jakiegoś  rozwiązania  (...)  niż  formą  informowania.  Obejmuje  zręczne  posługiwanie  się
obrazami, symbolami, stereotypami; odwołuje się do naszych uprzedzeń i emocji. Zawsze
jest  jednokierunkowa:  sugestie  co  robić  i  jak  myśleć  płyną  od  źródła  wpływu  (często
będącego autorytet lub przynajmniej przedstawiającego się w ten sposób) do mas (a nie
odwrotnie). Uważam,  że  dziś  postać  tego  wybitnego  Polaka  w powszechnym poczuciu
budzi  negatywne  emocje  właśnie  z  powodu  propagandy.  To  właśnie  propaganda
formułowana na podstawie negatywnych  stereotypów, jednostronnego przekazu bazującego
na  złych  emocjach,  ukształtowała  w  powszechnej  świadomości  obraz  Romana
Dmowskiego. To, że propaganda panuje i w III RP i na pewne tematy pisać nie wolno, mógł
przekonać się choćby Stanisław Remuszko wyrzucony z „Gazety Wyborczej” za poruszanie
niewygodnych tematów, którego teksty wielokrotnie redakcja odrzucała .                         
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Z drugiej strony propagowano określoną linię ideologiczną jeśli chodzi o Dmowskiego i
Ruch  Narodowy,  aby  nie  być  gołosłownym przytaczam poniżej  znalezione  z  łatwością
cytaty: 

Nie mam żadnej wątpliwości, że Roman Dmowski był ideologicznym łobuzem i stworzył to
wszystko co jest najgorsze w polskiej tradycji. Dlatego jestem przeciwny nadawaniu imienia
Dmowskiego nawet najmniejszemu placykowi, na którym sikałyby psy z całej okolicy. 

Dziw  bierze,  że  takie  zdanie  wypowiada  historyk  idei,  osoba,  która  powinna  być
zorientowana w myśli politycznej Romana Dmowskiego. Wyraża on swoje zdanie w sposób
bezkrytyczny  i  nieznoszący  sprzeciwu.  Inne  osoby  publiczne  wyraziły  protest  wobec
budowy pomnika Romana Dmowskiego w Warszawie w sposób następujący:

Nie zgadzamy się  na wprowadzenie  do polskiego panteonu człowieka,  którego program
polityczny opierał się na nienawiści. Nazwisko Dmowskiego nierozerwalnie wiąże się z ideą
rasizmu, szowinizmu, "egoizmu narodowego", a przede wszystkim antysemityzmu. (...) Nie
widzimy różnicy między stawianiem pomnika Dmowskiemu a propagowaniem faszyzmu. Nie
zgadzamy  się  na  finansowanie  pomnika  z  publicznych  pieniędzy.  Wnosimy  obywatelski
wniosek, aby władze Warszawy cofnęły zgodę na ten pomnik, a pieniądze na jego budowę
przeznaczyły na rzeczywiste potrzeby miasta. Tym bardziej nie może dziwić taka kwestia
wypowiedziana później przez przedstawiciela młodego pokolenia - na jednym z portali –
który recenzując książkę Rafała Ziemkiewicza podkreśla,  że zgadza się we wszystkim z
autorem, ale razi go jego stosunek do postaci Dmowskiego:

Dla mnie człowiek taki  jak  Dmowski nie może być żadnym wzorem. Jak,  jako przykład
dobrego Polaka można podawać kogoś, kto był antysemitą i skrajnym nacjonalistą gotowym
do szykanowania wszelkich innych narodowości? Jak można pisać o kimś takim teraz, gdy
potrzebujemy przykładów tolerancji, a nie wrogości?                                                      
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Może i faktycznie Dmowski dał podwaliny pod kształtowanie się polskiej sceny politycznej,
może  i  faktycznie  robił  coś  pożytecznego  dla  Polaków  znajdujących  się  w  zaborze
rosyjskim... ale to już minęło. Nie można, moim zdaniem, w XXI wieku stawiać za wzór do
naśladowania  człowieka  wywodzącego  się  -  pozwolę  sobie  na  użycie  sformułowania
ukutego przez Michnika - z "endeckiego ciemnogrodu”. 

Są i tacy, którzy odbierają Dmowskiemu wszelką cześć i wiarę przypisując mu wszystkie
jak najgorsze cechy jak choćby pisarz i agent służb PRL Henryk Grynberg: 

Roman Dmowski w 1905 r. współdziałał z rosyjskim zaborcą w tłumieniu rewolucji, która w
Królestwie Polskim miała charakter  narodowowyzwoleńczy,  i  w nagrodę za kolaborację
otrzymał krzesło poselskie w Dumie. Na konferencji pokojowej w Wersalu znalazł się na
czele polskiej delegacji, ponieważ reprezentował orientację prorosyjską, a Rosja formalnie
należała  do  państw,  które  zwyciężyły.  O  co  się  tam  targował?  O  ograniczenie  praw
obywatelskich dla polskich Żydów.

Ale to nie koniec bzdur, bo Grynberg dodaje:

(...) po marcu 1968 r. dorwali się wreszcie do władzy i sprawowali ją aż do niesławnego
końca  PRL.  Tak,  komunistyczną  władzę  w  Polsce  najdłużej  sprawowała  służalczo
prorosyjska i obłędnie antyżydowska czerwona endecja, a jedyne, co Polska zawdzięcza tym
potomkom Dmowskiego, jest to, że ich prymitywizm przyspieszył rozkład i rozpad systemu.
Powiedz mi,  kogo czcisz,  a powiem ci,  kim jesteś.  Dlatego cień Dmowskiego padnie na
Polskę i Polaków.

Dodatkowo postanawia obrazić Dmowskiego i Polaków pisząc następującą rzecz:

Zwolennicy chcą koniecznie nazywać Dmowskiego myślicielem. Pewnie dlatego że napisał
książkę pod tytułem "Myśli nowoczesnego Polaka", tytułem bardzo mylącym, bo to płody
zacofanego,  prymitywnego  umysłu,  którego  jedyną  "nowoczesnością"  były  demagogia  i
cynizm. 
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"Dmowski był jedną z najbardziej negatywnych postaci w historii Polski (...). Jak mało kto
umiał wyczuwać nastroje historycznie niedojrzałych mas polskich, umiał grać na ich lękach,
umiał trafiać do tego, co w Polsce było najprymitywniejsze" - pisał o nim naoczny świadek
tamtych lat Aleksander Hertz ("Wyznania starego człowieka", Londyn 1979) 

Jak  widać z powyższego  Grynberg  ma  Polaków  za  ludzi  schlebiających  zacofaniu,
prymitywizmowi   i  demagogii.  Dodatkowo  cytuje  jako  autorytet  w  sprawach  polskich
emigranta żydowskiego pochodzenia o poglądach marksistowskich Aleksandra Hertza . Jak
wiemy marksizm, to ideologia, która z gruntu kłóciła się z ideą narodową stąd sąd tego
człowieka nie może być traktowany jako obiektywny. Dmowski będzie krytykowany przez
ludzi poglądów lewicowych, którzy będą go oskarżać o antysemityzm i niemal obciążać
winą za cały holocaust. Tak pisze o tym w swoich „Dziennikach” Stefan Kisielewski:

Histeryczne żydowskie  wymyślanie  na endeków, jakby to  oni,  a nie  Hitler  wymordowali
Żydów. Zrugałem autora, ale nie przekonałem. 

Różnice poglądów w dwudziestoleciu 

Celem owej pracy nie jest jednak polemika z tymi poglądami, ale raczej prześledzenie tego
wachlarzu  twierdzeń-dogmatów,  środowisk,  które  takie  poglądy  prezentują,  a  także
zastanowienie  skąd  takie  postrzeganie  osoby  Romana  Dmowskiego  wynika  w  III  RP.
Dlaczego? Bo...Gazety piszą nieprawdę, ale tak daleko posuniętą i wykorzenioną, że aby
udowodnić nieprawdziwość jednego zdania, trzeba by takich zdań powiedzieć dziesięć (...)
„Udowodnij  żeś  nie  wielbłąd”  –  taki  wywód  musi  być  długi,  podczas  gdy  twierdzenie
„jesteś wielbłąd” brzmi krótko i jasno. 
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Należy  jednak  stwierdzić  tyle,  że  twórca  Narodowej  Demokracji  od  samego  początku
swojej  działalności  miał  wielu  wrogów  ideowych  od  konserwatystów  galicyjskich  i
ludowców  poprzez  socjalistów  z  PPS  aż  do  komunistów  spod  znaku  sierpa  i  młota.
Wszyscy  oni  mieli  inną  wizję  Polski  niepodległej  bądź  nie  mieli  jej  wcale.  Jednak  to
koncepcja  polski  wielkiej,  trójzaborowej  zwyciężyła.  Program Dmowskiego  nie  był  ani
proniemiecki, ani prorosyjski (co dziś wielu próbuje mu przypisać), ale propolski.

Bo Dmowski jako pierwszy postawił na polski interes narodowy jako główny cel, którym
powinniśmy się kierować przy podejmowaniu ważnych dla kraju decyzji. Interes narodowy
będzie dla Dmowskiego najważniejszym motorem działania czego wielu nie będzie w stanie
pojąć.  W  1912  obieca  Żydom  wycofanie  się  z  bojkotu  ich  handlu  w  zamian  za
nieprzeszkadzanie  w  sprawach  polskich  na  polu  międzynarodowym  .  Po  zakończeniu
pierwszej wojny światowej nie powróci szybko do kraju - mimo, że Piłsudski postanowił iść
do władzy ręka w rękę z lewicą – ponieważ chce walczyć nad Sekwaną dyplomatycznie o
uzyskanie dla Polski jak najlepszych warunków pokojowych, a w kraju nie doprowadzać do
niepotrzebnych  wówczas  walk  politycznych,  które  mogłyby  zachwiać  nową
państwowością  .  O ile  jednak  w dwudziestoleciu  Dmowski  miał  wielu  przeciwników -
głównie wśród mniejszości narodowych (które chciał traktować jak gości, zaś Polaków jak
gospodarzy), lewicy której z kolei obce było przywiązania do nauk Kościoła Katolickiego, a
także komunistów przeciwnych bytowi narodowemu jako takiemu – to wówczas nikt nie
ośmieliłby się jak dziś odbierać Romanowi Dmowskiemu szacunku za doprowadzenie do
budowy Polski w takim kształcie w jakim powstała ona w 1918 roku. Wychodziło także
sporo  prasy  narodowej,  a  Narodowa  Demokracja  aż  do  czasu  zamachu  majowego
otrzymywała wysokie wyniki w wyborach parlamentarnych . 

Jeśli  chodzi o zagrożenie ze strony lobby żydowskiego obaw Romana Dmowskiego nie
można traktować jak fobii zdziwaczałego antysemity, bowiem:

Idea budowy własnego państwa żydowskiego w Palestynie wydawała się jeszcze bardzo
odległa  i  mało  realna.  W związku z  tym syjoniści  w  Polsce  wystąpili  z  propozycją,  by
odbudowujące  się  państwo  polskie  przekształcić  w  państwo  dwunarodowe  –  polsko-
żydowskie (Judeo-Polonia). Żydzi byliby w nim, obok Polaków, narodem współrządzącym.
Ideę takiego państwa gotowi byli poprzeć, gwarantując poprzez swoje wpływy w Londynie i
Stanach  Zjednoczonych  przesunięcie  jego  granic  daleko  na  wschód.  W  przypadku
odrzucenia przez przywódców polskich tej idei grożono obcięciem Polski na wschodzie do
linii etnicznej tj. linii Bugu. 

Na szczęście udało się zapobiec temu zagrożeniu. Spowodowało to jednak wielką niechęć
środowisk żydowskich do Romana Dmowskiego i endecji, która to niechęć będzie trwać aż
do obecnych czasów. Nie mogą więc dziwić ataki Marka Edelmana, Henryka Grynberga,
Jacka  Kuronia,  Seweryna  Blumsztajna  czy  Adama  Michnika  oraz  innych  osób
odwołujących się do swojego żydowskiego pochodzenia na Romana Dmowskiego. 

Podobnie  sprawa  będzie  musiała  się  mieć  z  komunistami,  którzy  występują  przeciwko
niepodległości  państwa  polskiego.  Ze  swojego  założenia  komunizm  bowiem  to  ruch
internacjonalistyczny, nie uznający więzi narodowych, a jedynie klasowe. Tak pisał o tym
komunista Adolf Warski:

Hasło  niepodległości  nie  da  się  pogodzić  ze  wspólną  walką  proletariatu  polskiego  i
rosyjskiego o zburzenie caratu i rewolucję socjalistyczną. 

                                                            50.



Nie można zapomnieć o ataku bolszewików na tworzącą się dopiero Polskę w roku 1920.
Nawoływali  wówczas  komuniści  do  walki  z  „rządami  panów  –  gnębicieli  robotnika  i
chłopa” . Jednak plan z roku 1920 nie wypalił. W późniejszych latach komuniści chcieli
rozbicia Polski przez mniejszości narodowe żyjące na jej terytorium domagając się dla nich
więcej autonomii i oddzielenia od Rzeczpospolitej. Tak pisano w uchwale na VI Zjeździe
Komunistycznej Partii Polski w 1932 roku w sprawie powrotu Górnego Śląska, Pomorza i
Gdańska do Niemiec:

                    KPP walczy o prawo każdego narodu ujarzmionego przez imperializm polski
do całkowitego samookreślania, aż do oderwania się od państwa polskiego. 

Abstrahując od słuszności czy nie ideologii komunistycznej zaznaczyć trzeba, że osoby o
tych poglądach stoją w odwrotności do Narodowej Demokracji, a w szczególności do jej
twórcy Romana Dmowskiego. Z kolei różnice między socjalistami, a ruchem narodowym
ukazuje swojej książce „Z nadzieją w przyszłość” prof. Maciej Giertych, który przytacza
wspomnienia swojego ojca Jędrzeja:

W roku 1907 był świadkiem skutecznego napadu bojówki PPS na kasę fabryki „Poręba”
pod Zawierciem. Było to w dniu wypłacania pensji pracownikom, w większości  prostym
robotnikom,  których  interesów  rzekomo  bronili  socjaliści(...)  Jacek  Kuroń  z  aprobatą
opisuje („Wiara i wina, do i od komunizmu”, 1990, str. 6-7) jak to jego stryjeczny dziadek,
Władysław  Kuroń,  pseudonim  partyjny  „Julek”,  działając  w  okolicach  Zawiercia,  w
ramach  rewolucji  1905r.,  dzielnie  zdobywał  pieniądze  na  potrzeby  organizacyjne  PPS,
dokonując  tzw.  ekspropriacji  na  burżujach.  (...)  To,  co  dla  Kuronia  było  dowodem
patriotycznego  bohaterstwa,  dla  mojej  rodziny  było  przejawem pospolitego  bandytyzmu
(...)Socjaliści uważają, że trzeba zabrać bogatym, by mieć na swoja działalność polityczną.
Narodowcy zaś uważają, że trzeba sumienną pracą zarabiać na chleb i opodatkowywać się
na cele patriotyczne. Można więc zauważyć sporo różnic między Dmowskim, endecją a
innymi znaczącymi wówczas lub w przyszłości nurtami politycznymi. 

Później  dojdą  także  antyklerykałowie  czy  anarchiści,  którzy  w  dwudziestoleciu  nie
odgrywali w Polsce większego znaczenia, a którzy z ruchem narodowym zaczną walczyć
głównie  z  powodu  jego  silnych  związków  z  katolicyzmem.  Innym  ważnym  nurtem
przeciwnym Dmowskiemu będzie z pewnością masoneria,  której niebezpieczne działanie
zauważał wówczas twórca Narodowej Demokracji. 

U progu PRL

Sądzę, że najsilniejszy stereotyp związany z postacią Romana Dmowskiego ukształtował się
za czasów PRL i ma odbicie po dziś dzień w propagandzie III RP. Ma to ścisły związek z
powstaniem Polskiej Partii Robotniczej w 1942 roku oraz działaniem budowanych przez nią
organizacji zbrojnych czyli Gwardii Ludowej przekształconej następnie w Armię Ludową. 

Polska Partia Robotnicza została założona już po tym jak Adolf Hitler zaatakował Związek
Radziecki.  Wcześniej  komuniści  aktywnie  zwalczali  rząd  polski  na  wychodźstwie
nazywając go „agenturą”, z czasem tylko dla niepoznaki zaczęto odwoływać się do haseł
niepodległościowych  i  narodowowyzwoleńczych  .  Uznano  wówczas  słusznie,  że  hasła
rewolucji  proletariatu  nie  znajdą  uznania  w  społeczeństwie  polskim.  Zamierzeniem
komunistów  pochodzenia  polskiego  było  przekształcenie  polski  w  jedną  z  republik
radzieckich,  zbudowanie  państwa  dyktatury  proletariatu,  czyli  tak  naprawdę  aparatu
komunistycznego                                                                                                            
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 Nawet  sama nazwa „Polska Partia  Robotnicza”,  a  nie  „Komunistyczna” miała  być dla
społeczeństwa  myląca.  Nazwę  „Polska  Partia  Robotnicza”  wymyślił  sam  Stalin,  który
stwierdził wówczas:

Będzie  lepiej  założyć  Polską  Partię  Robotniczą  z  komunistycznym  programem.  Partia
komunistyczna  odstrasza  nie  tylko  obcych,  lecz  także  niektórych  z  tych,  którzy  z  nami
sympatyzują. Na aktualnym etapie walka o wyzwolenie narodowe. Jednak samo przez się
jest zrozumiałe, że to nie będzie partia typu Labour Party. 

W narodzie, którzy w 1920 odparł bolszewików ideologia komunistyczna nie mogła znaleźć
posłuchu. Stefan Kisielewski zauważy po latach: 

(...)  powiedziałem  Ważykowi,  że  to,  co  robią  Żydzi,  zemści  się  kiedyś  na  nich  srodze.
Wprowadzili do Polski komunizm w okresie stalinowskim, kiedy mało kto chciał się tego
podjąć  z  „gojów”  (poza  gorliwcem  Gomułką).  Społeczeństwo  było  wtedy  jednolicie
antykomunistyczne,  więc  nienawidzono  ich. Serwowano  tylko  propagandę,  która  miała
przekonać Polaków, że PPR także walczy o niepodległość. Wszyscy jednak zdawali sobie
sprawę, że komuniści to tylko ludzie podporządkowani reżimowi Józefa Stalina. Głównym
wrogiem, którym stał na przeszkodzie komunistom do przejęcia wpływów stało podziemie
niepodległościowe, a w jego ramach Armia Krajowa i Narodowe Siły Zbrojne. Stąd często
zdarzała się współpraca komuniści-gestapo, denuncjowano żołnierzy podziemia, by w ten
sposób pozbyć się konkurenta do władzy.  Znany jest  przypadek kolaboracji  z  nazistami
przedwojennych działaczy KPP Wacława Kwiatkowskiego i  Stefana  Majchrzaka  Jest  to
ohydne, szczególnie zważywszy na to, że po wojnie komuniści to właśnie AK i rządowi
londyńskiemu  zarzucali  współpracę  z  Hitlerem.  Komuniści  także  cały  czas  przybierali
maskę walczących z „faszyzmem” bojowników o wolność. Instrukcje dla działaczy PPR
informowały:  Idzie  o  rozbicie  faszyzmu,  który  zniewolił  wiele  narodów  i  dąży  do
zniewolenia innych.

Propagandowe  gazetki  komunistów  nakazywały  zapomnieć  kto  zaatakował  Polskę  we
wrześniu  1939r.,  że  było  wówczas  dwóch  najeźdźców,  a  nie  tylko  jeden.  Tymczasem
dowództwo Polskiego Państwa Podziemnego nakazało nie występować po stronie żadnego
z wrogów. Chciano, aby III Rzesza i Związek Radziecki wzajemnie się wykrwawili.  Po
wojnie posłużyło to komunistycznej propagandzie do udowadniania jakoby rząd londyński i
władze  Polskiego  Państwa  Podziemnego współpracowali  z  Hitlerem.  Inną  rzeczą,  która
przepełniła czary goryczy było rozprawianie się z komunistycznymi bandami leśnymi w
czasie wojny. Armia Krajowa i Narodowe Siły Zbrojne wielokrotnie musiały pacyfikować
zbrodnicze działania Gwardii Ludowej i Armii Ludowej przeciwko ludności polskiej. To
jeszcze  bardziej  wzmagało  wrogość  PPR  przeciwko  patriotom  i  narodowcom  po
zakończeniu okupacji.  Na ulicach Warszawy komunistyczne władze rozlepiały plakaty o
takiej treści:

POD SĄD SKRYTOBÓJCÓW z A.K. i N.S.Z. POMOCNIKÓW HITLERA! 

Rozpoczęła się masowa eksterminacja bohaterów podziemia. Komuniści bardzo obawiali 
się tej siły, która mogła się odrodzić, gdyby Europa Zachodnia zdecydowała się udzielić 
Polsce pomocy. Ostateczny spokój uzyskali PPR- owcy dzięki układom zdrady  politycznej 
aliantów w Jałcie i Poczdamie, a polscy patrioci mogli przestać się łudzić, że uda im się 
odzyskać wpływy w Polsce.  W czasie negocjacji na temat wschodnich granic Polski 
premier Wielkiej Brytanii - której nieba bronili nasi lotnicy - Winston Churchill powiedział 
szefowi rządu londyńskiego Stanisławowi Mikołajczykowi:                                             52.  



 Nie macie poczucia odpowiedzialności (...) Nie myślicie o przyszłości Europy, macie na 
myśli tylko swój własny, pożałowania godny interes!

     STANISŁAW  SKALSKI  AS  LOTNICTWA  POLSKIEGO w  II  wojnie  światowej 

                              TWÓRCA  SŁYNNEGO   CYRKU SKALSKIEGO

Po wojnie – okres zakłamania

Po  tych  wydarzeniach  władze  w  kraju  pełni  przejęli  komuniści,  którzy  przystąpili  do
budowy ustroju represyjnego, ale także zakłamanego stworzonego na fałszu i opartego na
terrorze. W procesach politycznych skazano na wieloletnie więzienie wielu bohaterskich
narodowców.  Utworzono szkoły partyjne,  w których nakazywano uczyć fałszywej  wizji
historii:   W  roku  1944  i  następnych  CSP  (Centralna  Szkoła  Partyjna)  i  propaganda
komunistyczna poświęcały szczególnie wiele energii  na ukształtowanie wizerunku okresu
dwudziestolecia międzywojennego ze względu na to, że większość społeczeństwa pamiętała
te lata z własnego doświadczenia, należało się więc liczyć z pozytywnymi wspomnieniami,
przywiązaniem  do  Piłsudskiego  i  Dmowskiego. O  ile  jednak  postać  Piłsudskiego
opromieniała  przez  ostanie  lata  II  Rzeczpospolitej  propaganda  sanacyjna  o  tyle  Roman
Dmowski mógł sobie liczyć na życzliwość społeczeństwa ze względu na liczne zasługi jakie
miał dla Polski. Później propaganda komunistyczna misternie budowała obraz Dmowskiego
jako  faszysty  i  antysemity.  W  „Małej  Encyklopedii  Powszechnej  PWN”  pod  hasłem
„DMOWSKI  Roman”  napisano:„1905-07  zwalczał  ruch  rewolucyjny;  nacjonalista;
propagator antysemityzmu” Ciekawe, zważywszy, że było to już po wydarzeniach marca
1968,  kiedy  to  partia  położyła  „ogromne  zasługi”  w  propagowaniu  antysemityzmu.
Podstawową  cechą  tego  systemu  stawało  się  zakłamywanie  rzeczywistości.
Szczególnie  próbowano  doprowadzić  do  amnezji  historycznej,  by  samu  wyjść  na
niewinnego i obciążyć innych swoimi grzechami.                                                            
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Trzeba było wmówić społeczeństwu pewne tezy dlatego zakładano szkoły partyjne, które
zakładały,  że:(...)  nie  wiedza  sama  w  sobie  była  najważniejsza,  ale  ideologiczne
zindoktrynowanie  słuchacza,  ukształtowanie  go  na  oddanego  i  wiernego  członka partii.
(...)”Nowy człowiek partii” był kształtowany według dokładnie opracowanego schematu, a
wiedza  jaką  miał  posiąść,  nie  była  przypadkowa.  (...)  System  komunistyczny  jest
reprezentantem  wszystkiego  co  postępowe  w  historii  Polski  (...)  Walka  o  niepodległość
Polski jest dobra, ale należy zwrócić uwagę kto ją prowadzi – „lud polski”, nie naród 

Próbowano urobić Polaków tak, by zapomnieli o swojej przeszłości. A jak wiadomo naród,
który zapomina o swojej historii ginie, kto nie zna historii jest skazany na jej repetowanie.
Komuniści  bowiem bali  się  prawdy,  tak jak boją  się  jej  elity  III  RP.  A prawdy boi  się
właśnie ten, który ma coś na sumieniu. Polscy komuniści mieli na sumieniu bardzo wiele.
Kilka tysięcy skazanych na śmierć bohaterów, a wśród nich Adam Doboszyński czy August
Fieldorf – „Nil”. 

Doboszyński, przedwojenny działacz narodowy, został skazany za „szpiegostwo na rzecz
Niemiec” w jednym z najgłośniejszych procesów pokazowych w PRL i stracony 29 sierpnia
1949 roku. Także i dziś Adam Doboszyński jest atakowany za faszyzm i antysemityzm.
Pytanie czy coś od tych czasów PRL się zmieniło? W uzasadnieniu trzech wyroków śmierci
w  tzw.  procesie  kurii  krakowskiej  skład   (żydowski)  orzekający  Mieczysław  Widaj
(przewodniczący), Roman Waląg i Bazyli Mielnik stwierdził: Mając na uwadze, że wszyscy
trzej  skazani  podjęli  działalność  szpiegowską  na  bazie  swych  poprzednich  powiązań  w
faszystowskiej  organizacji  NOW  [...]  Sąd  wyrażą  opinię,  że  żaden  ze  skazanych  nie
zasługuje na ułaskawienie.

Już wówczas szermowano posądzeniami o faszyzm, którymi będzie się uderzać w patriotów
walczących o niepodległość  Polski.  Tak wspomina to senior  ruchu narodowego Edward
Węgierski:

(...)  Obóz Narodowy wszedł w okres  powojenny z  bardzo dużymi stratami.  Tępiono nas
zajadle,  a  dalecy  byliśmy ideologicznie  od niemieckiego hitleryzmu.(..)Wśród sądzonych
grup  byli  członkowie  Młodzieży  Wszechpolskiej  czy  Młodzieży  Wielkiej  Polski,  które
współpracowały z SN. 

Ci  młodzi  narodowcy,  nieraz  prawie dzieci,  byli  niszczeni  jak  ich starsi  koledzy (...)  W
orzeczeniach sądowych były kary śmierci czy wieloletnie więzienia. 

W więzieniu znalazł  się  m.in.  Władysław Gędłek,  żołnierz  Armii  Krajowej,  jej  szef  na
powiat  krakowski,  jeden  z  najmłodszych  w  kraju  dowódców,  przed  wojną  działacz
Narodowej Organizacji Gimnazjalnej. Był okrutnie torturowany w śledztwie i zmuszany do
składania  fałszywych  zeznań.  Nie  ugiął  się,  jednak  i  przesiedział  sześć  lat  w
komunistycznym  więzieniu  .  Poza  Władysławem  Gędłkiem  na  śmierć  i  więzienie
skazywano  także  wielu  innych  narodowców:  Władysława  Furkę,  Tadeusza  Radwana,
Stanisława Kasznicę, Lecha Haydukiewicza, Leona Dziubeckiego i wieli innych.
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Zdarzało się i tak, że:

(..)  w  śledztwie  człowiek  aresztowany  tajnie  umierał,  grzebano  go  gdziekolwiek,  nie
zawiadamiając o tym nikogo, nawet organów prokuratorskich. W ten sposób wielu ludzi
przepadało bez  wieści.  (...)  Każda aresztowana osoba była traktowana jak  wyjęta spod
prawa 

W aparacie bezpieczeństwa pracowali m.in. Jakub Berman – wuj Marka Borowskiego, zaś
sędzią  stalinowskim  był  Stefan  Michnik  –  brat  Adama,  redaktora  naczelnego  „Gazety
Wyborczej”. Rodziny wielu osób z obecnego świata polityki i mediów było związanych z
KPP jak choćby ojciec Adama Michnika – Ozjasz Szechter, a także jego matka (pisząca
ohydne  podręczniki  szkolne  sławiące  Stalina  i  Lenina),  podobnie  było  z  Sewerynem
Blumsztajnem,  Dawidem  Warszawskim  czy  Heleną  Łuczywo  (wszyscy  z  „Gazety
Wyborczej”). Rodzina Włodzimierza Cimoszewicza, Moniki Olejnik, Jerzego Owsiaka czy
Roberta  Kwiatkowskiego  była  powiązana  z  wysokim  aparatem  bezpieczeństwa  PZPR.
Wszyscy oni po roku 1989 stanowili chyba najważniejsze środowisko opiniotwórcze. Stali
się swego rodzaju autorytetami czy wyroczniami. Kreowanymi zresztą byli na takich przez
media czy sami bezpośrednio te media kształtowali i kierowali nimi. Dużą rolę środków
masowego przekazu zauważył już w 1959 Władysław Gomułka:

Najpotężniejszym środkiem kształtowania  opinii  mas  i  popularyzacji  naszej  polityki  jest
prasa i radio, stała się również telewizja 
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Tego  zdania  będą  wszyscy  w  PRL  wszyscy  komunistyczni  przywódcy,  a  także  inni
przeciwnicy  Ruchu  Narodowego  przejmując  media,  w  których  kształtowano  kłamstwo.
Trudno, by dzieci działaczy partyjnych szkalowały swoją rodzinę, mimo że jej przeszłość
była  niegodna.  Starano  się  raczej  usprawiedliwiać  tamte  czasy  i  lekceważyć  zło,  które
działo się w przeszłości. 

Zresztą zbrodnie popełnione „przy budowie socjalizmu” nie są zbrodniami .

Ironizował Stefan Kisielewski. Opierano się na patrzeniu w przyszłość:

Komuchy bazują na ludzkim braku pamięci – oto co w tym wszystkim najgłupsze 

Zresztą te osoby były bezpośrednio powiązane z myślą marksistowską jak Jacek Kuroń,
Karol  Modzelewski,  Adam  Michnik,  Seweryn  Blumsztajn.  Tak  pisze  o  nich  Stefan
Kisielewski:(...) przemówienia przed sądem Kuronia i Modzelewskiego. Piękne nawet, ale
to głosy wołające na puszczy, obce mi w dodatku, bo powołujące się wciąż na „socjalizm”.
„Ci  dopiero  daliby  nam  w  dupę”  –  Powiedział  Paweł  (...) A poza  tym:    Wykładnie
rewizjonizmu dali Kuroń i Modzelewski w „Liście otwartym do partii”, stawiając tezę o
konflikcie  pomiędzy  nomenklaturą  a  klasą  robotniczą  i  domagając  się  demokratyzacji
komunizmu w duchu marksistowskim .                                         

                                                              56.



                                                                                                                                             

Oni później emanowali na młodych, którzy chłonęli od nich ideologię:

Bohater  nasz  [Adam  Michnik]  cacka  się  ogromnie  ze  swoim  ciągle  podkreślanym
marksizmem i  „socjalizmem”,  dużo  też  mówi  o  Kuroniu  i  Modzelewskim,  drobiazgowo
analizując  swoje  z  nimi  różnice.  Przypomina  mi  to  rabiniczne  dyskusje  między
Plechanowem, a Leninem – znów jakieś marksistyczne szakale przygotowują się, aby nami
rządzić  (...)  Nie  żal  mi  tych  maniaków,  wszystkich  dyskutujących  o  „dyktaturze
proletariatu” do ciupy i kwita!   W nimbie opozycjonistów budowali oni wszyscy zgodnie
Komitet  Obrony  Robotników  marginalizując  w  nim  ludzi  o  poglądach  bardziej
konserwatywnych jak Antoni Macierewicz i Piotr Naimski. Widać w środowisku Komitetu
Obrony Robotników wyraźną fobię przed ideą narodową:

(...)  przykładem  może  tu  być  problem  ideologii  RMP  [Ruch  Młodej  Polski].  Była  to
zasadniczo ideologia neonacjonalistyczna, ale dodatek „neo” ma duże znaczenie. Grupa ta,
akcentując  zarazem  swój  katolicyzm,  zmodyfikowała  znaczenie  tradycyjnej  treści
nacjonalizmu  polskiego  w  duchu  posoborowych  tendencji  Kościoła.  Problem
podporządkowania  jednostki  narodowi  daleki  był  już  od  charakterystycznego  w  latach
międzywojennych ujęcia zmierzającego do rozwiązań totalitarnych, był stawiany bardziej w
duchu, powiedzmy prymasa Wyszyńskiego niż ideologów nacjonalizmu polskiego, Romana
Dmowskiego i  Zygmunta Balickiego.  Ciekawe,  że  publicyści  organu RMP „Bratniaka”,
często i  z  upodobaniem cytowali  Romana Dmowskiego,  ale w sposób charakterystyczny
wymijając  tendencje  faszyzujące  i  szowinistyczne Było  więc  w  tym  środowisku
rozdrażnienie do wszystkiego co polskie, co narodowe. Sam Dmowski był dla KOR nie do
przełknięcia. Dziwiło Jana Józefa, że ktoś może czerpać z Dmowskiego coś cennego, że
może się  na  nim wzorować jakoś  tam czy inspirować nim.  Ten atak na ideę narodową
będzie trwał cały czas.                                     57.



 Zastanawia czy wynika to z niezrozumienia czy ze złej woli, albo z negacji wszystkiego co
nie  jest  myślą  lewicową.  Tak  czy  inaczej  mamy  tu  do  czynienia  z  pewną  ciasnotą
horyzontów, ograniczeniem szerszego spojrzenia na myśl polityczną, ze swoistą ksenofobią
i  nietolerancją  wobec  odmiennych poglądów.  Gdy ktoś  odwoływał  się  do  Dmowskiego
drażniło to niesłychanie ludzi KOR, próbowali dla wytłumaczenia sobie tego rozmiękczać
to  prymasem  Wyszyńskim,  do  którego  i  tak  istniała  pewna  niechęć  za  schlebianie
„katolicyzmowi ludowemu” i „hamowanie przemian soborowych”. 

Nie sposób było tej postaci podważać wprost, ale atakowano sam Kościół:

oskarżaliśmy Kościół o reakcyjność i wszystkie inne grzechy główne, nie bacząc na to, że w
atmosferze totalitarnego zniewolenia Kościół bronił prawdy, godności i wolności człowieka
(...). Tradycyjnie przywykliśmy sądzić, że religijność i Kościół to synonimy wstecznictwa i
tępego Ciemnogrodu. Z tej perspektywy wzrost indyferentyzmu religijnego traktowany był
przez nas jako naturalny sojusznik umysłowego i moralnego postępu 

Więc z  jednej  strony niechęć do Ruchu Narodowego i  Romana Dmowskiego ze  strony
aparatu PZPR i komunistów, a z drugiej strony ze strony tzw. opozycji demokratycznej,
która najpierw działała w KOR, a kilka lat potem zasiądzie przy okrągłym stole. Inni byli
odsuwani. Pisze się nawet o współpracy tych środowisk z ZSRR:

Uprawniona wydaje się w świetle tych sformułowań hipoteza, że Moskwa nie wycofując
poparcia  dla  PZPR  prowadziła  już  wówczas  ściśle  poufne  rozmowy  z  wybranymi
działaczami opozycji na temat ewentualnego przejęcia przez nich władzy w Polsce. 

I dalej:

12 lipca przebywający w Moskwie Adam Michnik i Andrzej Wajda przeprowadzili rozmowy
w  Wydziale  Zagranicznym  KPZR  Zastanawiano  się  nad  wpływem  myśli  Romana
Dmowskiego  na  Ruch  Młodej  Polski  działający  na  przełomie  lat  siedemdziesiątych  i
osiemdziesiątych  w  Gdańsku.  Także  pierwszy  solidarnościowy  premier  Tadeusz
Mazowiecki nawiązywał do myśli komunistyczną.
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Uzupełniali  poglądy  ekonomiczne  Marksa  etyką  chrześcijańską,  nawołując  do
przekształcenia  zastanego  świata,  bowiem  źródłem  zła  jest  własność  prywatna.  Warto
przypomnieć, że poglądy te głosiła w Polsce grupa świeckich chrześcijan utworzona w 1956
roku przez Tadeusza Mazowieckiego, po jego odejściu z PAX-u .Także krakowski „Tygodnik
Powszechny”  wydawany  jako  jedyne  niemarksistowskie  pismo  w  PRL  daleki  był  od
przywiązania do Ruchu Narodowego:

Temu  prześladowaniu  towarzyszyło  później  nieprzychylne  dla  narodowców  stanowisko,
krakowskiego i rzekomo „katolickiego” „Tygodnika Powszechnego” 

Nie  wykorzystanie  swojej  roli  przez  „Tygodnik  Powszechny”  podkreśla  wielokrotnie  w
swoich „Dziennikach” Stefan Kisielewski:

Jedyny  prywatny  tygodnik  na  32  miliony  ludzi,  który,  mimo  cenzury  miałby  szansę
zaznaczyć jakoś, że są w tym kraju nie marksiści, którzy coś myślą i robią, stał się dzięki
maniakalnemu skupieniu na sprawach reformy Kościoła, czymś niemal dywersyjnym wobec
prymasa i rozbijającym zainteresowanie katolicyzmem u wielu laickich środowisk, mania
reform(...) Sumienia ludzi są tu codziennie gwałcone, co dzień, na wszystkich zebraniach, w
szkole, w pracy głosić trzeba marksistowskie kłamstwa, a „Tygodnik” jakby drukowany na
bezludnej wyspie, zajmuje się synodem czy soborem oraz drażnieniem prymasa 

Natomiast paryska „Kultura” uznawana obecnie za pismo opozycji wobec władz PRL:

Ale  jak  na  razie  Mieroszewski  i  Giedroyć  wolą  reformować  socjalizm  niż  uzasadniać
kapitalizm 

Na scenie politycznej pojawił się w 1980 roku także Bronisław Geremek, który w jednym z
wywiadów do dla Hanny Krall powiedział wprost o Polakach:

Niezbyt  lubię?  Takie  określenie  jest  niezbyt  ścisłe!  Ja  ich  po  prostu  nienawidzę.  Tak
nienawidzę, ze nie wiem jak to wyrazić słowami. 

Świadczyć  o  tym  będą  późniejsze  działania  Bronisława  Geremka  jako  szefa
Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego i liderów OKP wywodzących się z KOR, którzy
będą starali się za wszelką cenę przeforsować Wojciech Jaruzelskiego na prezydenta Polski
w lipcu 1989 roku. Już po wyborach czerwcowych, kiedy okazało się, że jest możliwość
wyłonienia zupełnie innych władz. Bronisław Geremek będzie namawiał swoich posłów do
wstrzymania się od głosu, nie brania udziału w tym głosowaniu czy nawet poparciu go . 

A nawet:

Geremek zapewnił, że dopilnuje, aby w Klubie nie zadawano generałowi kłopotliwych pytań

Działo się tak pomimo ogromnego sprzeciwu społeczeństwa, demonstracji i pikiet w całym
kraju. Poparcia tej kandydaturze odmawiały wówczas nawet stronnictwa satelickie ZSL i
SD. Już wówczas Gorbaczow – przywódca ZSRR - mówił,  że nie będzie się wtrącał w
politykę wewnętrzną Polski.  

Udało się Geremkowi i Jaruzelskiemu...jednym głosem. Dlaczego o tym wszystkim piszę?
Świadczy to jednoznacznie o nieprzychylności wobec Polaków, o tym, że elity miały ich za
nic, że chcą realizować tylko swoje partykularne interesy.
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 Piszę  to,  by  udowodnić,  że  wszystko  co  działo  się  potem  w  propagandzie  nie  było
przypadkiem lecz  miało  na  celu  pozostawianie  ludzi  w  błogiej  nieświadomości.  A jak
wiadomo  istotami  głupimi  łatwiej  się  rządzi  niż  tymi,  które  wykazują  samodzielność
myślenia.

W III Rzeczpospolitej

Nie może więc dziwić, że stosunek do Ruchu Narodowego po roku 1989 nie uległ zmianie.
Środowiska myślące inaczej zostały zmarginalizowane,  a  postacie takie  jak związany w
czasie wojny z Młodzieżą Wszechpolską prof. Wiesław Chrzanowski uznały, że endecja to
przeżytek, że trzeba iść nową drogą. Z każdego nawiązania do Ruchu Narodowego trzeba
się było tłumaczyć jak z trądu, by czasem nie być posądzonym o nacjonalizm co równać się
miało antysemityzmowi, zaściankowości itd.:Potępialiśmy wielokrotnie wybryki „Falangi”,
krytykowaliśmy późne (lata trzydzieste) pisma Dmowskiego,  przypominaliśmy,  że pojęcie
polskości obejmuje również poezję Leśmiana, Tuwima, sztukę pianistyczną Rubinsteina .

Po roku 1989 wspomniane wyżej środowiska przejęły władzę i ściśle - wbrew temu co się
oficjalnie  mówiło  -  współpracowały.  Działacze  narodowi  byli  marginalizowani.  Poza
wąskimi środowiskami propagowano kłamliwą wiedzę o Romanie Dmowskim, a jego dzieła
znały tylko wąskie środowiska. Oto fragment wywiadu redaktora Jerzego Sosnowskiego z
arcybiskupem gdańskim Tadeuszem Gocłowskim z „Gazety Wyborczej”:                       
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(...) to co niepokoi wielu ludzi chcących czuć się katolikami, to istnienie partii, które
deklarują swój katolicyzm, jednocześnie próbują go łączyć z tzw. nurtem narodowym.
To nie to samo co chadecja!

Czy ma się wstydzić, że jest się synem swego narodu? Czy ma wykreślić pojęcie „naród” ze
swego słownika? Czy nie macie dziś na ten temat jakichś alergicznych odczuć w waszej
gazecie? 

Nie jest to oczywiście wykluczone, chociaż z drugiej strony sądzę, że między wstydzeniem się
własnego narodu (czego ja nie  odczuwam i  nie  sądzę żeby odczuwali  to  moi  koledzy z
„Gazety”),  a  powoływaniem się  przez  polityków ZChN na pisma Romana Dmowskiego
istnieje przepaść. 

(...) Hall, który dużo pisze o Dmowskim i widzi ogromną rolę, jaką Dmowski odegrał w
historii naszego narodu (...) zależy kto mówi o Dmowskim i co chce znaleźć w Dmowskim.
Dlaczego mamy niżej cenić Dmowskiego niż innych polityków, którzy w początkach naszego
(wówczas dwudziestego wieku) odegrali tak znakomitą rolę?

I sądzi ksiądz biskup, że wątek antysemicki nie jest charakterystyczny dla postawy
Dmowskiego?

Nie  powinien  być  SN [Stronnictwo  Narodowe] było  brutalnie  atakowane  o  rasizm,
antysemityzm  i  tym  podobne  bzdury.  Grożono  nam  sprawą  sądową  i  delegalizacją.  O
bezgranicznej nienawiści do narodowców, którą kierowały się środki masowego przekazu
świadczyły  np.  pytania  redaktorów  telewizyjnych,  kierowanych  do  przedstawicieli  SN
podczas programów wyborczych:

„Czy jesteście rasistami?” albo
„Czy nie uważają panowie, że pojawienie się Stronnictwa Narodowego na scenie 
politycznej, to reanimacja historycznego trupa?” - wspomina to senior ruchu narodowego 
Edward Węgierski:
Z powodu takich ataków Ruch Narodowy, który politycznie reprezentowało na początku lat 
90tych Stronnictwo Narodowe, nie odniósł sukcesu w wyborach parlamentarnych . „Gazeta 
Wyborcza” i media liberalne wielokrotnie w III RP uderzały w Romana Dmowskiego. 
Pojawiają się też różne publikacje, które propagują wyssane z palca fakty np. w postaci 
tekstu Ireneusza Krzemińskiego:                                 61.                                                                 



W  Polsce  ideologię  tę  (antysemityzm)  reprezentuje  tradycja  Narodowej  Demokracji,  w
skrócie – endecji (...) obecne ukształtowanie się reprezentacji politycznych dawnej tradycji
endeckiej – to jeden z czynników, które przyczyniły się do wzrostu postaw antysemickich

Jednak mimo tego ataku udało się po 2001 spotkać na polskiej scenie politycznej ludzi,
którzy czerpali swoje inspiracje ideowe z myśli Romana Dmowskiego. Wspominałem już o
środowisku Ruchu Młodej Polski, ale także większości posłów Ligi Polskich Rodzin oraz
część posłów Prawa i Sprawiedliwości jak Artur Zawisza, który był na odsłonięciu pomnika
Romana Dmowskiego w Warszawie oraz Marek Jurek, który uczestniczył w 1992 roku w
Światowym  Zjeździe  Młodzieży  Wszechpolskiej.  Do  inspiracji  książką  „Polityka  i
odbudowanie państwa Polskiego” przyznaje się też premier Jarosław Kaczyński.

Wtedy czytałem Romana Dmowskiego, byłem zafascynowany „Polityką polską i odbudową
państwa. Gdybym wtedy spotkał młodych narodowców związek mógłby być silniejszy 

Może  to  znak  odbudowy  przedwojennej  elity.  Wiele  odkłamywaniu  historii  pomogło
powstanie  w 1999  roku  Instytutu  Pamięci  Narodowej,  który  zgromadził  wiele  cennych
dokumentów,  publikuje  prawdę  historyczną  która  sprzyja  narodowcom,  którzy  dobrze
przysłużyli się swojej Ojczyźnie.

Przez wiele lat trudno było przyznać się do pięknej spuścizny Romana Dmowskiego. Mogło
to nie dziwić w czasach PRLu kiedy cała historia ulegała zafałszowaniu, a rządziły osoby o
poglądach  zdecydowanie  odmiennych  niż  narodowcy.  Zastanawiać  mogło  to  zjawisko
jednak w wolnym kraju jakim mieni się być III RP, kiedy na ostracyzm i ciężkie oskarżenia
narażała  się  osoba  odwołująca  się  do  tego  wielkiego  Polaka.  Odpowiedź  na  pytanie
dlaczego tak jest  jeszcze kilka  lat  temu wydawała  się trudna.  Dziś  środowisko „Gazety
Wyborczej” zawarło „historyczny kompromis” z postkomunistyczną lewicą do czego już
dawno  dążyło.  Jak  przedstawiłem  powyżej,  ochraniano  kłamców  i  zbrodniarzy,  a
szkalowano pamięć bohaterów. Można powiedzieć, ze lata 90te to monopol tych środowisk
na kształtowanie opinii publicznej, na posiadanie rządu dusz:W innym układzie, w państwie
lustrującym i dekomunizującym jego gazeta („Gazeta Wyborcza”) nie byłaby tak znacząca.
Do polskiej inteligencji dotarłaby inna prawda, która stałby się politycznie poprawną. A
„Wyborcza” stoczyłaby się do roli  „Trybuny”,  choć może inaczej  robionej.  Michnik nie
byłby tak potężny, żeby układać w 1996 roku rząd Cimoszewicza 

Ja  myślę,  że  należało  jej  jednak  szukać  głębiej  u  samych  korzeni  ideowych  i
środowiskowych  ludzi  związanych  z  opozycją  okrągłostołową  i  późniejszą  Unią
Demokratyczną, Unią Wolności czy Partią Demokratyczną, która w 2004 roku przejęła rząd
nie wchodząc nawet do Sejmu. Rzecz niebywała na skalę światową i na pewno butna w
jakiś sposób.  

 Niektórzy [komuniści] nadal pracowali w gazetach, pisali komentarze, tym razem już nie
pod  dyktando  PZPR,  ale  „Gazety  Wyborczej”,  rozprawiając  się  z  „rozpolitykowanym
Kościołem”  czy  zwolennikami  dekomunizacji  i  lustracji,  ale  omijając  z  daleka  tematy
krytyczne  dla  lewicy  (...)  Po  1989  roku  komuniści  zachowali  duże  wpływy  w  telewizji
publicznej .

Coraz większe wpływy ideowe zyskiwały środowiska walczące z Kościołem Katolickim,
feministyczne  i  organizacje  mniejszości  homoseksualnych  domagające  się  stanowczo
zmniejszenia wpływu religii na życie społeczne przypisując jej negatywne cechy:
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Ostatnio byliśmy świadkami wyegzekwowania we Francji zdobyczy rewolucji 1789 roku. Z
wielkim oporem przeprowadzono w tym kraju oddzielenie  życia publicznego od symboli
religijnych. Zmieniłoby się korzystnie życie publiczne w Polsce, gdyby analogiczny proces
miał miejsce u nas.

Zupełnie inaczej niż u Romana Dmowskiego, który uznawał, że katolicyzm nie jest tylko
dodatkiem do polskości, ale tkwi w samej jej istocie. Roman Dmowski uznawał w pełni
wolność  religijną  obywateli  Rzeczpospolitej,  ale  katolicyzm  sam  stanowi  coś
wewnętrznego. Stał on u początków Polski, której powstanie ściśle łączyło się z chrztem.
Przedstawiciele innych religii ze względu na szacunek powinni uznawać wartości niesione
przez religię wyznawaną przez większość społeczeństwa. Nie sposób być bowiem Polakiem
i nie szanować wartości etyki katolickiej, atakować ją i niszczyć. 

Tymczasem pisano:

Należy tu wspomnieć, że Kościół rzymskokatolicki, który od wieków miał silną pozycję w
polskim  społeczeństwie,  przysłużył  się  zatruwaniu  umysłów  Polaków  wirusem
antysemityzmu 
Kto  niszczy  i  walczy  z  religią  katolicką  nie  jest  w  pełni  Polakiem.  Nie  ma  w  tym
stwierdzeniu  Dmowskiego  jakiejś  wrogości  wobec  przedstawicieli  innych  wyznań,  ale
domaganie się szacunku zasad etyki katolickiej jako dominującej wśród Polaków. Jak pisze
Roman Giertych w „Kontrrewolucji młodych”:
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Naród  nasz  powstał  w  wyniku  procesu.  w  którym wychowawczą  rolę  odegrał  Kościół.
Zrozumienie  tej  rzeczywistości  prezentowali  w  przeszłości  nawet  ateusze.  Wielu  z  nich,
mimo że wątpiło w Boga bądź nie uznawało Kościoła katolickiego, zauważało, że polskość
jest nierozerwalnie związana z katolicyzmem. 

Tymczasem wartości te tkwiące przez ponad tysiąc lat w narodzie polskim będą ośmieszane
przez nasze media i tzw. elity intelektualne, które uznawać będą ów pogląd za zaściankowy
i ksenofobiczny: Dzisiaj można obserwować tego skutki w postaci upadku dumy narodowej.
Ludzie nieomal wstydzą się, że są Polakami. Dziś jedno z najważniejszych zadań Ruchu
Narodowego to ukazanie historii prawdziwej taką jaka ona była, nie rewizji czy budowania
jej na naszą modłę - jak pewnie chcieliby odczytać to nasi wrogowie, o których wcześniej
pisałem  -  ale  przede  wszystkim  pokazanie  historii  prawdziwej  takiej  jaka  ona  była.
Zafałszowanie  historii  powoduje,  że  przyszłość  będziemy  budować  na  kłamstwie,  a
kłamstwo do nikąd nas nie zaprowadzi. 

Wychować ludzi nie znających przeszłości, ani dawnych pojęć – oto sztuka. Przeszłość jest
największym wrogiem ustroju 

Tym samym godzimy się  na  zakłamywanie  pamięci  ludzi  oddający  życie  za  Polskę  na
korzyść zbrodniarzy, zdrajców i ludzi chwiejnych bez jasnej postawy moralnej. Zapomina
się  o  tych  co  powinni  stać  się  wzorem  dla  młodego  pokolenia.  Zapomina  się  o  nich,
wyśmiewa  się  ich  idee  i  szkaluje  pamięć.  Tym  samym zyskują  małość,  konformizm  i
kunktatorstwo.  Gdy  w  sierpniu  2006  roku  wyszły  na  jaw  dokumenty  IPN  w  sprawie
rozmów Jacka Kuronia z SB dwóch posłów LPR Bogusław Sobczak i Arnold Masin złożyło
wniosek  o  odebranie  mu Orderu  Orła  Białego,  który  ten  otrzymał  w 1998  roku  z  rąk
prezydenta  Kwaśniewskiego  .  Nie  mogą  być  uznawane  za  bohaterskie  postacie  o  tak
wątpliwej przeszłości, podczas gdy ludzie zasłużeni pozostają w cieniu. Roman Giertych
powiedział wówczas:                                                 64.



Okrągły  Stół  był  po  prostu  spiskiem  pomiędzy  przedstawicielami  opcji  komunistycznej,
jakim  bez  wątpienia  był  Jacek  Kuroń,  zakładający  czerwone  harcerstwo,  ze  Służbą
Bezpieczeństwa i decydentami peerelowskimi (...) Polakom należy się prawda o ich własnej
historii i nie wolno tej prawdy sprzedawać z powodu tego, że ktoś wyznaje jakiś mit, albo
jest  to  dla  kogoś  wygodne  politycznie  . Kreowanie  fałszywych  autorytetów  sięgnęło
apogeum w III Rzeczpospolitej. Podczas, gdy prawdziwi bohaterowie mieszani są z błotem,
ludzie  mali  tryumfują.  Na  to  już  nigdy  pozwolić  nie  możemy.  Dlatego  zadaniem
najważniejszym w Ruchu Narodowym jest poszukiwanie prawdy i tej prawdy pokazywanie,
szerzenie jej, tak by w przyszłości nie trzeba się już było wstydzić bycia narodowcem, bo
nie ma czego się wstydzić. Gdy wielu ludzi pozostaje w jakimś nurcie to staje się on w jakiś
sposób modny.

 Tak się dzieje ze schlebianiem nurtom lewicowym w środowiskach opiniotwórczych, które
przyjmują libertyński „system wartości” jako jedyny możliwy do akceptacji:

(...) snobizm na magiczne rzekomo, a wieloznaczne i szantażowe słowo „socjalizm” jest
rzeczą nieznośną. Wszyscy tzw. intelektualiści w Ameryce się na to snobują, a pojęcia nie
mają  o  co  chodzi Dziś  nie  tylko  w Ameryce,  a  także  i  u  nas.  Jakże  modnie  jest  być
lewicowym, a jakie  to zaściankowe być konserwatywnym. Panuje wręcz swego rodzaju
terror  intelektualny  czy  też  terror  politycznej  poprawności  nakazujący  wyznawać  te
wartości. Ci, którzy mają inne przekonania muszą pozostać poza nawiasem tego światka
opiniotwórczego, salonowego, który rości sobie prawo bycia autorytetem.

Bo „Słowacki  wielkim poetą  był”  jak  powiedział  Gombrowicz  w „Ferdydurke”,  a  dziś
„Balcerowicz  wielkim  Polakiem  jest”  .  Tworzy  się  dogmatologia  tego  co  uważać  za
właściwe do myślenia,  a  co nie.  Szanowanie  Dmowskiego jako wielkiej  postaci  i  męża
stanu w tych kategoriach dla owego światka się nie mieści. Stąd zapiekle zwalczani będą ci
odważni, którzy głoszą inna zdanie. Dziś do głośnego wyznawania poglądów narodowych
potrzeba odwagi. Niestety... Musimy do tego dążyć, by w przyszłości nie trzeba się było
wstydzić  bycia  Polakiem,  bo  nie  ma  czego  się  wstydzić!  Niech  wstydzą  się  ci,  którzy
propagowali komunizm, zbrodnię i fałsz. 

Nie będzie to droga łatwa, ale dziś wiedzie ona ku zwycięstwu, pięknu, dobru i prawdzie.
Idziemy pod prąd, bo z prądem płyną tylko śmieci.

O historię prawdziwą!

Obecnie należy przede wszystkim zadbać o wychowanie młodego pokolenia. Pokazać im
historię prawdziwą. Fundamentem, na którym młode pokolenie kształtuje swoją wiedzę o
świecie, o przeszłości jest szkoła. Na tym czego młodzi ludzie dowiedzą się w szkole będzie
potem budowany pogląd pokolenia na sprawy przyszłości. To z tego punktu widzenia będą
młodzi ludzie oceniać czasy obecne, to na tych podstawach będą budować koncepcje na
przyszłość, część rzeczy z gruntu odrzucą jako złe. Tak z pewnością zostanie odrzucony
Roman Dmowski jeśli nic nie zrobimy, by przywrócić prawdę o nim. 
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Nie jest tak i nigdy nie było, że przyszłość można budować w oderwaniu od tego co było,
niejako od zera. Trzeba budować przyszłość, ale fundamentem dla tej budowy musi być
prawda,  prawda  historyczna.  Stąd  podstawowym  i  najważniejszym  obecnie  zadaniem
Ruchu Narodowego jest zmienić tę podstawę ideową. Pokazać, gdzie ukryta jest prawda,
pokazać zaprzeszły fałsz, bo:

(...) młodzież nabywa od dziecka zafałszowaną wiedzie historyczną, skądże ma bowiem znać
minione fakty, jeśli jej o nich nikt nie mówi 

Bo o Dmowskim w istocie niewiele się mówi rzeczy prawdziwych. Pełno jest w naszej
historii spraw niejasnych, źle przekazywanych, przeinaczonych, przeinterpretowanych. Do
takich  elementów  historii,  wątków  zmienionych  należy  z  pewnością  postać  Romana
Dmowskiego.  Pierwszą  książką,  która  wzbudziła  moje  zainteresowanie  historią  jako
dziecko  była  „Historia  Polski  dla  Piotrka”  autorstwa  Stanisława  Marciniaka.  Dla
dziesięcioletniego  chłopca  była  wykładnią  nieomylna,  bo  brak  dziecku  spojrzenia
krytycznego, brak stwierdzenia, że można historię pokazywać w sposób różnoraki. Kiedy
przygotowywałem ów referat  zacząłem sięgać po ten katalog lektur,  który był dla mnie
podstawą przy zdobywaniu wiedzy nt. dwudziestowiecznej historii naszego kraju. Pisze się
tam  o  powstaniu  socjalizmu  związanego  z  uciskiem  robotników  w  fabrykach,  ale  nie
wspomina o narodowej demokracji, pisze się jakoby rewolucja 1905 rozgorzała w Polsce
mocniej niż w Rosji. Czyżby te kilka strzałów na Placu Grzybowskim stanowiło ten taran
rewolucji? Tymczasem o endecji nadal cisza. Pada więc takie zdanie:

Niektórzy byli zdania, że Niemcy są najgroźniejszym wrogiem narodu polskiego i sądzili, że
Rosja zwycięży w przyszłej wojnie. Uważali, że wszystkie ziemie polskie powinny zjednoczyć
się pod panowaniem cara rosyjskiego. Większość Polaków jednak sądziła,  że o wolność
należy walczyć w sojuszu z Austrią, bo pozostawia ona Polakom wiele swobody, a Rosja
najbardziej  zagraża istnieniu narodu polskiego. Kim są owi „niektórzy”? Endecja,  jacyś
rosyjscy rojaliści, których rzeczywiście był margines? Bo jeśli narodowcy to na pewno nie
„pod berłem cara”. Kim była owa większość?                                                                      66.



                                                                                                                                              

Czy tych 144 powstańców odprawionych z kwitkiem przez biskupa kieleckiego i Henryka
Sienkiewicza?  Pisząc  o  pierwszej  wojnie  światowej  autor  nawet  nie  zająknął  się  o
Dmowskim. Jest wielki obrazek z Piłsudskim, ale nawet małego obrazka z Dmowskim.

O piłsudczykach autor pisze: 

Po wybuchu wojny polscy działacze narodowi uzyskali zgodę od władz austriackich zgodę
na utworzenie oddziałów wojskowych pod nazwą Legiony Polskie.

Czy to nie mylenie pojęć? Dalej autor pisze o tym jak to Piłsudski poszedł siedzieć, bo
jednak Austria i Niemcy nic dla Polski nie zrobili. Na koniec okazuje się, że odrodzona
Polska to tylko czysty zbieg okoliczności spowodowany dobrym humorem prezydenta USA
Thomasa Woodrowa Wilsona i rewolucji w Rosji, która spowodowała dojście do władzy
Rządu Tymczasowego, który też ze względu na dobre samopoczucie dał nam niepodległość.
Ot  zbieg  okoliczności.  I  tak  do końca  wojny,  ani  pół  słówka o  Komitecie  Narodowym
Polskim i Romanie Dmowskim. Występuje co prawda postać Hallera, ale ten pojawia się
znikąd.   W dwudziestoleciu  też  nie  istnieje  Dmowski  i  endecja.  Jest  tylko  Piłsudski,
Piłsudski i Piłsudski. Nie dziwi, więc kult Piłsudskiego i uznanie do za jedynego architekta
niepodległości Polski. Jako mały chłopiec też tak myślałem. Więc jedną z taktyk jest po
prostu  przemilczenie.  Sieczka.  Inna  popularna  książka  historyczna,  która  każe  nam
przedstawiać  obraz  tej  historii  to  choćby  „Europa”  Normana  Davisa.  Pisze  on  tyle  o
Dmowskim:
Nacjonalizm integracyjny (...) okresu sin de siecle (...) znalazł żywy oddźwięk w Polsce,
gdzie  Narodowa  Demokracja  Romana  Dmowskiego  (1864-1939)  była  ruchem  bardzo
charakterystycznym dla ogólnych tendencji.                                                                        67.



Polscy  nacjonaliści  Dmowskiego gwałtownie  występowali  przeciwko  polskiemu ruchowi
wyzwoleńczemu Piłsudskiego. Ich slogany domagające się „Polski dla Polaków” ujawniły
głębokie kompleksy antyniemieckie, antyukraińskie i antysemickie. 

(...) czołowy polski polityk imperium, Roman Dmowski, raz na zawsze odwrócił się od Rosji.
Odtąd miał działać na rzecz niepodległości Polski, pod auspicjami zachodnich mocarstw. W
sierpniu 1916 powstał w Paryżu Komitet Narodowy Polski z Dmowskim na czele. 

Tyle o Dmowskim. Ktoś może zarzucić,  że książka zajmująca się dziejami całej historii
Europy nie może powiedzieć więcej i musi sprowadzać się do ogólnych ogólników, które
niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. Może i racja zważywszy, że wiele podobnych
książek na zachodzie ogranicza się tylko do kilku krajów jak Wielka Brytania, Hiszpania,
Francja, Niemcy i Włochy pozostawiając resztę nietknięta. Jednak o Piłsudskim autor pisze
kilkakrotnie więcej. Wychodzi na to, że rola Romana Dmowskiego była dość marginalna
przy budowie niepodległej Polski...

Podobnie sprawa ma się niestety w większości obowiązujących podręczników do historii
dla młodzieży szkolnej. Rola Romana Dmowskiego najczęściej bywa tam marginalizowana
do  złożenia  podpisu  pod  traktatem  wersalskim.  Czasem  też  podkreśla  się  jego
antysemityzm. Oczywiście część młodych osób, które podejmą studia historyczne lub są
pasjonatami historii poznają prawdę, ale tych będzie niestety mniejszość. 

Podsumowanie

Ta propaganda, o której pisałem, a która płynie z różnych stron wskazuje jak trudno przebić
się do powszechnej świadomości społecznej z prawdą historyczną i ukazać rzeczywistość w
prawdziwym świetle. Jeden z seniorów Ruchu Narodowego zauważa z bólem:

Stanowisko paryskiej „Kultury” czy „Tygodnika Powszechnego” jest takie, że trzeba być
wyrozumiałym dla Niemców, Żydów czy Ukraińców – dla Polaków, szczególnie dla endeków
nie ma miłości i wyrozumienia czy prostej ludzkiej litości!(...) Epitety w rodzaju: zaścianek,
średniowiecze, ciemnogród itd., sypią się pod naszym adresem przy każdej okazji. Lewicę
laicką,  katolicką,  skrajnych  liberałów,  a  nawet  drobną  część  duchowieństwa  mamy
przeciwko sobie .

Iskierką  nadziei  jest  działanie  niezależnych  takich  placówek  naukowych  jak  Instytut
Pamięci  Narodowej,  który  nie  grzęźnie  swoimi  korzeniami  w poprzedniej  epoce,  który
pomimo  oskarżeń  ze  strony  naszej  „światłej  elity”  prowadzi  prace  niezależnie  od
wypracowanej czasach PRL dogmatyki na rolę narodowców i Romana Dmowskiego. Szef
Biura Edukacji Publicznej INP – prof. Jan Żaryn zauważa, że próbuje się doprowadzić do
wyrugowania Dmowskiego z pamięci zbiorowej Polaków:

(...)Dla  dzisiejszych  przeciwników  Dmowskiego  jest  on  jedynie  "antysemitą"  i
"nacjonalistą",  co  "oczywiście  ma  brzmieć  hańbiąco.  Tyle  z  niego  zrozumieli,  to  ich
problem. 

Narodowcy  nie  muszą  się  bać  prawdy  historycznej,  boją  się  jej  natomiast  środowiska
załgane,  które  swoją  renomę budowały na kłamstwie  i  propagandzie.  Myślę,  że  czas  w
Polsce  na  swoiste  przebudzenie.  Druga  rzecz,  która  cieszy  to  to,  że  coraz  więcej
wydawnictw przypomina stare działa Romana Dmowskiego, które do dziś nie straciły na
aktualności, a które udzielają Polakom wielu cennych wskazówek na przyszłość. 
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Wiele tracimy, że nie są one tak powszechne jak domorosłe dogmaty środowiska „Gazety
Wyborczej”, które poza niejasnymi wewnętrznie sprzecznymi i relatywnymi wskazaniami,
które - poza tym, że są pożywką dla półinteligentów mogących się chwalić ich znajomością
- nic nam nie dają. 

Założenia  bowiem  i  cele  polityki  polskiej  wytknięte  przez  Dmowskiego  są  niezmienne,
natomiast środki działania – zmienne, zależne od naszego położenia w świecie i w Polsce.
Znajomość i zrozumienie zasad polityki Dmowskiego mogą ułatwić orientację w dzisiejszej
rzeczywistości i znalezienie drogi, która nas wyprowadzi spod obcej zależności krępującej
pełny  rozwój  twórczych  sił  narodu Dzięki  znajomości  spuścizny  Romana  Dmowskiego
ludzie będą mogli przejrzeć na oczy. To w oparciu o te dzieła będzie mogła kształtować się
nowa elita, która już nie będzie musiała być brana w cudzysłów. Będą to ludzie otwarci,
nowocześni, autentyczni i myślący, różniący się od bezwolnej masy, którą można kierować
w  dowolnym  kierunku  jak  stado  baranów  prowadzonych  rzeź.  Ludzie  wychowani  na
spuściźnie  Dmowskiego  są  twardzi,  zahartowani,  nie  skusi  ich  podszept  wroga  czy
gratyfikacja finansowa.                                                                                                       69.



 Bo ludzie wychowani na Dmowskim chcą być wierni idei, a co za tym idzie czynić będą
tylko to co jest korzystne dla narodu opierając się przy tym na zasadach wiary katolickiej.
Nie znaczy to, że będą to ludzie doskonali i bez zmazy, ale na pewno zmienią oni oblicze
Polski na lepsze, odkłamią rzeczywistość i skierują ku prawdzie. By jednak tak się stało
idea narodowa musi  stać  się  powszechna,  a  Dmowski  wejść  do kanonu lektur  każdego
młodego Polaka. Brak dzieł Dmowskiego oznacza pustkę, a tak było przez dziesięciolecia:
(...) nie odważyłem się (a raczej może nie przyszło mi do głowy) upomnieć się o dzieła
Dmowskiego (...) Nie mamy tych dzieł, a więc nie mamy kilkudziesięciu lat polskiej historii
–  a  ja  uznałem  to  za  rzecz  niemal  naturalną.Ma  to  szansę  nastąpić  wówczas,  gdy
odejdziemy od drętwej dogmatyki rodem z zebrań partyjnych i wzniecimy na nowo płomień
żywej i aktualnej wciąż myśli, z której będziemy mogli wysunąć wiele ważnych wniosków
na  przyszłość.  Ale,  aby  tak  się  stało  musimy  odkłamać  fałszerstwa,  które  wypisano  o
Romanie Dmowskim i narodowcach. Musimy bić się o prawdę i o rząd dusz, by wyrwać je
spod przemożnego wpływu gazetowego odtwarzania schematów i nauczyć samodzielnego
myślenia.                                    Marcin  Stroński .   

www.endecja.pl    

  Jesteśmy grupą niezależnych historyków - pasjonatów, którzy zajmują się dziejami szeroko
pojętego Obozu Narodowego.                                  

                                                                                                                                             

Tworzony przez nas portal  endecja.pl ma na celu zachowanie dziedzictwa historycznego i
kulturalnego  Ruchu  Narodowego,  a  w  szczególności  jego  propagowanie  w  tak
nowoczesnym medium jak internet.Niezależni,  ale  narodowi -  tak można nas w skrócie
opisać.  Byliśmy i  jesteśmy działaczami  społecznymi.  Zasilamy korporacje  akademickie,
samorząd  studencki,  kluby  dyskusyjne  i  koła  naukowe.  Wywodzimy  się  z  różnych
środowisk  politycznych,  ale  łączy  nas  jedno  –  żywe  zainteresowanie  i  nieukrywana
sympatia do endecji.Jeśli jesteś podobny do nas , jeśli uważasz, że jesteśmy to „coś” winni,
tym którzy walczyli o niepodległą i suwerenną Polskę w okresie I wojny światowej, tym
którzy ginęli w walce z hitlerowskim i komunistycznym okupantem po prostu napisz do
nas.        

                                                                                 Redakcja portalu Endecja.pl
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                            LEGIONY  PIŁSUDSKIEGO  UŁANI BELINY  1915        

                                   TEŻ  MIELI  OBOWIĄZKI  POLSKIE      

                     Bez morza i Górnego Śląska. 

                   Żydzi a niepodległość Polski 

O, Panie , któryś jest na niebie, Wyciągnij sprawiedliwą dłoń ! Wołamy z cudzych stron do 
Ciebie O polski dach i polską broń. O, Boże, skrusz ten miecz, Co siekł nasz Kraj, Do 
wolnej Polski nam Powrócić daj ! By stał się twierdzą nowej siły Nasz Dom, nasz Dom. O, 
usłysz, Panie skargi nasze, O, usłysz nasz tułaczy śpiew ! Znad Warty, Wisły, Sanu, Bugu 
Męczeńska do Cię woła krew ! O, Boże, skrusz ten miecz...

             25 października 2010  Aleksander Romańczyk       www.patriota.pl 

 Żydzi przyjęli upadek Polski pod koniec wieku XVIII obojętnie. Nie zmienia tego fakt, że
niewielka  ich  część  wzięła  udział  w  Insurekcji  Kościuszkowskiej.  W ogóle  -  i  jest  to
zjawisko  zauważalne  od  200  lat  -  hasła  rewolucyjne  były  im  bliskie.  Może  dlatego
początkowo wiązali  duże  nadzieje  z  "postrewolucyjnym" Napoleonem,  lecz  gdy ten  po
ustanowieniu  Cesarstwa  wydał  dekret  zawieszający  Żydów  w  wykonywaniu  praw
politycznych,  zwrócili  się  przeciwko  niemu.  Jest  to  o  tyle  ważne,  że  w  tym  okresie
Napoleon tworzy Księstwo Warszawskie, które - idąc śladem cesarza Francuzów - również
wstrzymuje  polityczne równouprawnienie  Żydów.  Nic  też  dziwnego,  że  izraelici  kierują
swoją sympatię w stronę Rosji, a podczas kampanii moskiewskiej roku 1812 - przynajmniej
na Litwie - jawnie jej sprzyjają.

Zauważył to sam car, wyrażając uznanie kahałom za gorliwą i wierną służbę żydowskich
deputatów  w  Kwaterze  Głównej,  gdzie  pełnili  funkcje  gospodarcze  i  oczywiście
wywiadowcze.
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 W Królestwie Kongresowym przed wybuchem powstania toczyła się ostra polemika wokół
kwestii  żydowskiej  (bardzo  nieprzychylny  starozakonnym był  m.in.  Stanisław Staszic  -
daleko  nie  on  jeden);  wszelako  wybuch  nieszczęsnej  insurekcji  w  Warszawie  został
powitany  z  dużym  zadowoleniem  przez  niemałą  część  Żydów.  W  rewolucyjnych
działaniach  w  listopadzie  1830  roku  wyróżnili  się  m.in.  uczniowie  Szkoły  Rabinów
wchodzący w skład akademickiej  gwardii  narodowej.  Później  było już gorzej.  W czasie
regularnej  wojny polsko-rosyjskiej  roku 1831 Żydzi  byli  bierni.  Próby  zasymilowanych
konwertytów  (gen.  Jakub  Lewiński,  Jan  Czyński)  przeciągnięcia  ich  na  polską  stronę
spełzły  na niczym.  Polacy  twierdzili  nawet,  że  Żydzi  pragnęli  jedynie  rewolucji,  a  gdy
generał  Józef  Chłopicki  zdusił  ją  niemal  w  zarodku,  sprawa  polska  przestała  ich
interesować.Apogeum zbliżenia  polsko-żydowskiego  stały  się  wydarzenia  poprzedzające
Powstanie  Styczniowe.  Przyczynił  się  do  tego  niewątpliwie  (i  nieumyślnie)  hrabia
Wielopolski,  który wyjednał dla Żydów prawa polityczne w maju 1861 roku. I  stała się
rzecz niesłychana. Wyemancypowani Żydzi, bynajmniej nie zawsze asymilatorzy, poczęli
uczestniczyć niemal we wszystkich patriotycznych manifestacjach organizowanych w roku
1861.  W tej najsłynniejszej zakończonej śmiercią 5 ludzi wielu Żydów ucierpiało od kul.
Po manifestacji w składzie delegacji, która udała się do namiestnika Gorczakowa by żądać
zadośćuczynienia za przelaną krew, znajdował się rabin Majzels - ortodoksyjny Żyd, ale i
sympatyk  formacji  rewolucyjnych,  autor  sławnego,  zapewne  oddającego  istotę  rzeczy
kalamburu: Die Juden haben keine Rechte.

Dobrym  i  tragicznym  zarazem  przykładem  polsko-żydowskiej  solidarności  był  również
pogrzeb  sybiraka,  ks.  Stobnickiego.  Za  trumną  szli  pospołu  katolicy  i  żydzi.  Tłum
powracający z żałobnych uroczystości połączył się z manifestantami na placu Zamkowym.
Doszło do szarży kozaków. Zginęli Polacy i Żydzi, w tym młody izraelita wznoszący ponad
głowy  zebranych  chrześcijański  krzyż.Po  powstaniu  relacje  polsko-żydowskie  ulegały
stałemu pogorszeniu.  Narastała niechęć i  wrogość Żydów do prób odzyskania przez ich
katolickich  sąsiadów  niepodległości.  Niektórzy  z  nich  zostali  oczadzeni  ideologią
socjalistyczną  i  komunistyczną,  w  których  widzieli  szansę  na  wyzwolenie  społeczne  i
narodowe. Ich ojczyzną po roku 1917 stanie się sowiecka Rosja.                                      72.



 Inni  przeszli  na  pozycje  żydowskiego  nacjonalizmu (syjonizmu),  widząc  przyszłość  w
budowie siedziby narodowej w Palestynie. Natomiast tradycjonalistyczni chasydzi, jak to
oni, żyli we własnym, religijno-mistycznym świecie. Pod koniec wieku XIX pojawiają się
nadto  Żydzi-litwacy wyrzuceni,  często  brutalnie,  z  Rosji  właściwej.  Pomimo to,  to  oni
właśnie,  lojalnie  i  gorliwie  współpracując  z  carską  administracją  w  nowych  miejscach
osiedlenia  na  ziemiach  polskich,  staną  się  zdecydowanymi  -  żeby  nie  powiedzieć
fanatycznymi -  wrogami polskich dążeń niepodległościowych.  Jest  wreszcie stosunkowo
wąska grupa zasymilowanych Żydów, których można już uważać za Polaków.

Zakończoną  sukcesem  okazała  się  konwersja  (masowa,  kilkudziesięciotysięczna!)
żydowskiej  sekty  frankistów  w  drugiej  połowie  wieku  XVIII.  Ludzie  ci  wtopili  się  w
polskie  rody  szlacheckie  i  bezwarunkowo  stali  się  Polakami  -  nierzadko  prawdziwymi
patriotami.Niechęć przeważającej  części  Żydów do polskich dążeń niepodległościowych,
pogłębiona  nadto  pojawieniem  się  naturalnej  i  zrozumiałej  reakcji  w  postaci  obozu
wszechpolskiego, tego prawdziwego budziciela polskości w szerokich masach ludowych,
skutkuje  określonymi  akcjami  politycznymi,  deklaracjami  i  zakulisowymi  naciskami  na
forum międzynarodowym. Jeden z pierwszych tego typu śladów odnajdujemy w roku 1906,
gdy  carska  Rosja  -  przymuszona  okolicznościami  -  rozważała  koncepcję  autonomii  dla
Polaków  w  "Kongresówce".  Na  odbytym  w  tym  samym  czasie  III  Ogólnorosyjskim
Zjeździe  Syjonistycznym  w  Helsinkach  (Finlandia  stanowiła  w  tym  czasie  prawdziwie
autonomiczną część Rosji) przyjęto program, iż na wypadek autonomii dla Polski Żydzi w
Królestwie zażądają pełnego równouprawnienia,  stosownych praw dla żargonu (jidysz) i
języka hebrajskiego w szkołach i życiu publicznym.

Wściekła propaganda antypolska nasila się podczas Wielkiej Wojny i po jej zakończeniu.
Światowe żydostwo sprzeciwia się idei powstania niepodległej Rzeczypospolitej, a gdy to
okazuje  się  niemożliwe zakulisowo działa  na  rzecz  nieuszczuplania  niemieckiego stanu
posiadania w byłym zaborze pruskim.                                                                               73.



Twórca polskiego sukcesu podczas Konferencji Pokojowej kończącej I Wojnę Światową -
Roman Dmowski (najwybitniejszy polityk polski XX wieku) - podczas jej trwania musiał
nie tylko staczać boje z Anglikami, ale i z "Anonimowym Mocarstwem". Zacytujmy w tym
miejscu fragment wspomnień z tejże Konferencji sekretarza generalnego polskiej delegacji -
Stanisława Kozickiego: "Prawa Polski do ziem b. zaboru pruskiego były oczywiste, interes
Państw  Sprzymierzonych  wskazywał  niezbicie,  że  te  ziemie  powinny  były  być  Polsce
zwrócone.  Do  19  marca  1919  roku  sprawy  w  Paryżu  szły  zupełnie  pomyślnie  /.../
Niespodziewanie  po  posiedzeniu  Rady  Najwyższej  19  marca  premier  angielski  Lloyd
George podniósł, że do Polski przyłączono zbyt dużo Niemców /.../ Jednocześnie ujawniają
się jakieś tajemnicze wpływy działające przeciw Polsce i przeciw Delegacji polskiej. 

Warto przypomnieć, że w końcu marca przybyli z Ameryki delegaci żydów amerykańskich,
którzy mieli dostęp bezpośredni do prezydenta Wilsona i złożyli mu zaraz po przybyciu
obszerny drukowany memoriał, w którym dużo miejsca poświęcono Polsce i napastowano
gwałtownie stronnictwa narodowe polskie za rzekome prześladowanie Żydów.   Wynikiem
akcji zakulisowej, wytrwałej i konsekwentnej, było zepsucie pierwotnych wytrwałą pracą
Komitetu Narodowego i pierwszych miesięcy istnienia Delegacji zdobytych pozycji, tudzież
dążenie do odsunięcia Polski od morza i do odmówienia jej od razu Górnego Śląska. Nie
zdołano dojść tak daleko, lecz utworzono wolne miasto Gdańsk, zwężono ów dostęp, to jest
polski ku morzu i wprowadzono plebiscyt na Górnym Sląsku.„ (St. Kozicki,  Konferencja
Pokojowa i podpisanie Traktatu, "Myśl Polska", 1 lipca 1969). Polacy są też oskarżani o
organizowanie  antyżydowskich  pogromów;  oskarżyciele  nie  dbają  przy  tym  o  realia
geograficzne  i  zwykłą  ludzką  uczciwość.Żydowski  antypolonizm,  bezczelny  i  głupi
zarazem, jest faktem. To nie tylko II wojna światowa, Kielce i rok 1968, ale i przedstawione
powyżej fakty. Całość układa się w ponad wiekowy ciąg kłamstw, przeinaczeń i półprawd
na temat Polski i narodowego charakteru Polaków.

                                                                                                                       
 ADAM MICHNIK   Życiorys zmienny jest tak jak  małpie
kaprysy.......

Adam  Michnik  ma  wiele  twarzy  i  kilka  życiorysów.  Zależnie  od  sytuacji  (a  często  i
miejsca),  podkreśla  te  elementy  swego  pochodzenia  czy  życiorysu,  które  są  akurat
najbardziej  przydatne.  Dlatego  warto  przypomnieć  choćby  podstawowe  elementy  jego
biografii.  Urodził się w 1946 roku, w okresie "utrwalania władzy ludowej" w Polsce, w
rodzinie żydowskich komunistów. Jego ojciec, Ozjasz Szechter, był przed wojną jednym z
przywódców  tajnej  Komunistycznej  Partii  Zachodniej  Ukrainy.  Była  to  organizacja
zdelegalizowana  w  II  RP,  z  racji  jej  całkowitego  podporządkowania  komunistom
sowieckim. Funkcjonariusze tej partii (zwani po sowiecku "funkami"), byli opłacani przez
NKWD i  zajmowali  się  przede wszystkim zwalczaniem instytucji  państwowych,  w tym
drogą zbrojnej przemocy. Ozjasz Szechter odbył przed wojną kilkuletni wyrok więzienia, za
działalność przeciwko suwerenności i  niepodległości  RP. Podczas tak zwanego "procesu
łuckiego" (nazwa wzięła się od miejscowości Łuck) załamał się i sypał współtowarzyszy,
tłumacząc to rzekomymi torturami w śledztwie. Gdy później wyszło na jaw, że nic takiego
nie  miało miejsca,  nie  zrobił  już  znaczącej  kariery  w Polsce  Ludowej.  Ale  -  nie  został
całkiem  odrzucony.  Mieszkanie  "dostał"  w  Alei  Przyjaciół  (w  czasie  okupacji  była  to
dzielnica tylko dla Niemców, po wojnie - dla nowych okupantów, czyli komunistów). to co
pisze o Stefanie Michniku prof. Nowak.                                                                              74.



   Grunt  to  rodzinka...  
Po latach AdamMichnik napisał o nim kłamliwie: Mój ojciec był bardzo znanym działaczem
komunistycznej partii przed wojną, siedział osiem lat w więzieniu. Po wojnie nie odgrywał
żadnej  roli.  Nie  odgrywał,  bo  nie  chciał  jej  odgrywać.  Prawda  była  jednak  inna:  nie
odgrywał,  bo  towarzysze  partyjni  wyznaczyli  mu  inną,  skromniejszą  rolę  -  redaktora
partyjnej politgramoty w partyjnym wydawnictwie. Syn przypisywał mu przemożny wpływ
na  jego  światopogląd,  usiłując  go...  odkomunizować:  miał  on  poglądy  straszliwie
antyreżimowe, antysowieckie, a w związku z tym także antykomunistyczne, choć on tego tak
nie  nazywał.  (...)  I  w  gruncie  rzeczy  pierwsze  moje  rozmowy  z  ojcem  i  pierwsze
wtajemniczenia  stanowiły  niezwykle  mocny  zastrzyk  myślenia  antyreżimowego.  Oto cały
Adam  Michnik  -  innym  razem  wyznał  bowiem,  coś  zupełnie  innego:  należałem  do
komunistów w sześćdziesiątych latach. Uważałem, że komunistyczna Polska to moja Polska.
Cały ten zamęt  był  mu potrzebny,  aby zatrzeć ślady ideowego pochodzenia.  A było  co
zacierać,  bo  nie  tylko  Ozjasz  Szechter  przeszedł  do  historii  PRL.  
Starszy  brat  Adama,  Stefan,  został  (po  krótkich,  przyuczających  kursach)  sędzią
wojskowym.  Jako  sędzia  Wojskowego  Sądu  Rejonowego  w  Warszawie  i  sędzia
Najwyższego  Sądu  Wojskowego  na  przełomie  lat  40-tych  i  50-tych  orzekał  w
kilkudziesięciu sprawach politycznych, w których zapadły kary śmierci. Większość z nich
została wykonana.  Zwycięscy komuniści  usuwali  w ten sposób polskie elity,  aby zrobić
miejsce  dla  siebie...  Adam  tłumaczy  jego  postępowanie  następująco:  kiedy  zapadały
najgorsze wyroki, Stefan był dwudziestoparoletnim człowiekiem, który niewiele rozumiał z
tego, co się działo. 
Jest to tłumaczenie wyjątkowo cyniczne, bowiem człowiek w tym wieku dobrze wie, co 
robi i dlaczego. Tym bardziej, że Stefan napisał o sobie wyraźnie, że jako członek PPR 
chciał być jednym z tych, którzy będą realizować dyktaturę proletariatu.                        
I  ją  realizował.  Po  1968  roku  znalazł  się  w  Szwecji  (jak  wielu  byłych  oficerów  Urzędów
Bezpieczeństwa, Informacji Wojskowej i stalinowskiego aparatu ścigania) a jego ekstradycja, 
w  celu  osądzenia  zbrodni  sądowych,  nie  wchodzi  w  grę.  
Ich matka, Helena Michnik, była nauczycielką w sowieckich szkołach średnich a po wojnie,
już w Polsce Ludowej - w Korpusie Kadetów Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego -
formacji  wojskowej  UB,  utworzonej  na  wzór  Wojsk  Wewnętrznych  NKWD.  
Nic dziwnego, że swego czasu Adam Michnik określił swe środowisko wyjątkowo szczerze:
środowiskiem, z którego pochodzę, jest liberalna żydokomuna. Jest to żydokomuna w sensie
ścisłym,  bo  moi  rodzice  wywodzili  się  ze  środowisk  żydowskich  i  byli  przed  wojną
komunistami.  Być komunistą znaczyło wtedy coś więcej  niż przynależność do partii  -  to
oznaczało przynależność do pewnego języka, do pewnej kultury, fobii, namiętności. Dziś to
wszystko traci znaczenie - jeśli nie ma lustracji, dekomunizacji i powrotu do normalności,
takie cechy środowiskowe, jakie reprezentuje Adam Michnik, mogą być nawet zaletą... W
1990 roku przyniosło to odpowiednie efekty: Adam Michnik odebrał z rąk nowojorskich
rabinów tytuł: "Żyd Roku".
Efekt  późnego  urodzenia  
Jego szczęściem był fakt, że urodził się na tyle późno, iż nie zdążył zapisać się i działać w
PZPR.  Już  pod  koniec  lat  60-tych  nastąpił  bowiem  w  partii  komunistycznej  wyraźny
podział, który doprowadził do wydarzeń marcowych w 1968 roku.
 Doszło do słynnej "wojny na górze", czyli do konfliktu dwóch frakcji partyjnych: "Chamów" i
"Żydów", z którego ci ostatni wyszli znacznie osłabieni. On sam zaś otrzymał wyrok więzienia,
który w naturalny sposób uwiarygodnił jego "antykomunizm".         
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W połowie lat 70-tych Adam Michnik jest już czynny w środowiskach opozycyjnych wobec PZPR. 
Po utworzeniu KOR-u jest w nim - obok Jacka Kuronia - jedną z najważniejszych postaci. To wtedy
formułuje on słynną tezę, ze należy sprzęc trzy główne siły: robotników, intelektualistów i Kościół. 
Później się wycofuje, ale tylko z jej głoszenia. Powstanie NSZZ "Solidarność" dało KOR-owi 
zupełnie inne możliwości działania - jako doradcy, działacze "opozycji demokratycznej" o głośnych
już nazwiskach, rozpoczęli firmowanie tego ogromnego ruchu społecznego na zewnątrz. I uzyskali 
ogromny wpływ na jego działalność. 
W stanie wojennym Michnik był internowany i otrzymał kolejny wyrok więzienia. W tym czasie 
pracuje on usilnie nad zbliżeniem z kręgami lewicowych (czasem wręcz "reżimowych" - z okresu 
stalinowskiego i gomułkowskiego) katolików. 

Obrady "okrągłego stołu" w 1989 roku to triumf wizji KOR-u. Dochodzi do takich 
przekształceń w państwie, które nie naruszają substancji organizacyjnej i materialnej partii 
komunistycznej, sprawującej nieprzerwanie władzę w Polsce od 1944 roku, a jednocześnie 
dysydenci uzyskują dostęp do elit władzy. Symboliczne spotkania w Magdalence i picie wódki 
z generałem Kiszczakiem (który obok gen. Jaruzelskiego był przecież negatywnym symbolem 
stanu wojennego) kończyły etap historii Polski w postaci PRL. Wtedy zaczął się etap "nowy" -
neo-PRL: z Kiszczakiem jako wicepremierem i Jaruzelskim jako prezydentem.

 Po to były te zmiany? 
W sejmie po okrągłym stole" Michnik zostaje posłem - o dziwo, z okręgu katowickiego, choć nie 
miał nic wspólnego z problemami Górnego Śląska. Wówczas jednak zdjęcie z Lechem Wałęsą 
dawało przepustkę do historii. Równolegle, od "okrągłego stołu", KOR-owska część opozycji 
przystępuje do budowy swojego imperium medialnego.                
 Jego symbolem staje się gazeta, nazwana prozaicznie: "Gazeta Wyborcza Solidarności", 
która miała służyć całej opozycji (kto to dziś pamięta...). 
Z czasem, po zgubieniu (na żądanie Wałęsy) ostatniego członu nazwy, została "Gazeta 
Wyborcza" i już nie całej opozycji. Jej redaktorem naczelnym od początku jest Adam 
Michnik. Broni on konsekwentnie i z pasją Wojciecha Jaruzelskiego (z którym pije 
bruderszaft i przechodzi na "ty") a także Czesława Kiszczaka - reprezentanta resorów 
siłowych PRL, ostatniego super-ubeka, byłego oficera Informacji Wojskowej, który 
osobiście w śledztwach torturował ludzi. Dla komunistów Michnik zresztą zawsze miał 
serce. Często bowiem stosuje argument: najświatlejsze umysły na Zachodzie popierały 
komunizm (nie do końca zresztą prawdziwy), jakby to coś zmieniało w ocenie tej 
zbrodniczej formacji. 

Pośpiesznie do UE ( dane  historyczne)
Michnik ze swą "Gazetą Wyborczą" od początku niezwykle aktywnie włączył się w 
budowanie sił proeuropejskich. Oczywiście, dla naszego dobra: w tym celu współpracuje 
aktywnie z Aleksandrem Kwaśniewskim i popiera go, jako szczególnie aktywnego na tym 
polu. Poparł SLD-owską koncepcję konstytucji. 
Wspólnie z SLD w 1992 roku dramatyzował nad "zoologiczną nienawiścią" środowisk 
prawicowych, które doprowadziły do uchwały lustracyjnej i łaskawie udzielił swych łamów 
Lesławowi Maleszce, który od początku niezwykle emocjonalnie zwalczał tę ideę (jak się z 
czasem okazało, Maleszka sam był.. .agentem SB). Dekomunizacja Polski, byłaby, według 
Michnika, nieszczęściem i rozpętaniem nienawiści - ale czymże byłoby odstąpienie od 
denazyfikacji? Wszak komunizm ma na koncie nieporównanie więcej ofiar.                  
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Obecnie,  w  ostatniej  fazie  negocjacji  z  UE,  Michnik  i  jego  gazeta  najwięcej  wysiłku
wkładają w euro- propagandę. Nie ma takiego numeru "Gazety Wyborczej", w którym nie
ukazałyby  się  artykuły,  informacje  i  analizy  z  tego  zakresu.  Wszystko  jest
podporządkowane jednemu celowi - wejściu Polski do UE na takich warunkach, jakie nam
proponuje ta struktura. I wszystko jest dla nas "dobre" i "korzystne", nawet to, co ze swej
istoty  takie  być  nie  może.  Dlatego  już  choćby  tylko  z  tego  powodu  (nachalnej  euro-
propagandy), warto być wobec tego typu argumentów bardziej krytycznym. Można czytać
każdą gazetę, z "Gazetą Wyborczą" włącznie, ale po co zaraz bezkrytycznie powtarzać jej
argumenty? Wszak to tylko "mówienie Michnikiem". 

www.tezeusz321.republika.pl/towarzysze.html 

Liga  Narodowo  -Demokratyczna  pierwsi  przed  Niesiołowskim
27, styczeń 2013 Antoni Krawczykiewicz   
http://prawy.pl/portal

W  sobotę  26  stycznia  odbyła  się  w  warszawskim  IPN  konferencja  o  Lidze  Narodowo-
Demokratycznej. Była to pierwsza po 1956 roku konspiracyjna organizacja antykomunistyczna.  
Okazją była przypadająca 55. rocznica powstania LND. Obchody rozpoczęły się dzień wcześniej od
mszy św. w intencji zmarłych i żyjących liderów organizacji. W sobotę w Centrum Edukacyjnym
IPN na Marszałkowskiej sympozjum naukowe zgromadziło ponad 250 uczestników. 
Sala pękała w szwach.

Jako pierwszy do zgromadzonych zwrócił  się  Przemysław Górny,  jeden z  liderów LND,  który
nakreślił  tło  wydarzeń  sprzed  55  lat.  Następnie  głos  zabrał  prof.  Jan  Żaryn,  który  mówił  o
dziedzictwie obozu narodowego od lat 80.  XIX wieku aż po rok 1956.                                      
Kolejny  mówcy  omawiali  powstanie  i  działalność  LND  oraz  sylwetki  liderów.  Dr  Krzysztof
Kaczmarski mówił o Leonie Mireckim, wychowawcy dwóch pokoleń narodowców, a dr Krzysztof
Kawęcki  o  Janie  Bogdanowiczu  –  narodowcu,  katoliku  i  tradycjonaliście.
 Pierwsza  cześć  sesji  zakończyła  się  wystąpieniem Jana  Łopuszańskiego,  polityka  i  publicysty,
który przypomniał osobę wybitnego ekonomisty i polityka narodowego Janusza Krzyżewskiego. 
Do  wystąpienia  Łopuszańskiego  wplecione  zostały  liczne  wątki  osobiste,  z  racji  współpracy
prelegenta,  określającego się jako ucznia profesora Krzyżewskiego, z nieżyjącym już mistrzem.
Żywe wystąpienie Łopuszańskiego przyjęte zostało wyjątkowo ciepło przez salę.

W drugiej  części  miał  miejsce  panel  dyskusyjny  z  udziałem  liderów  LND  –  Henryka  Klaty,
Zbigniewa  Kwietnia,  Mariana  Barańskiego  i  Przemysława  Kwietnia.  W sympozjum  nie  wziął
udziału Józef  Kossecki.  Z wymienionych -żyjących współzałożycieli  Ligi  Klata  był  działaczem
warszawskich  struktur  ZCHN,  Barański  był  aktywny  w  różnych  mutacjach  Stronnictwa
Narodowego,  wspomniany  Kossecki  ze  Stanisławem  Tymińskim  współtworzył  Partię  X.
Od  ponad  dwudziestu  lat  Stefan  Niesiołowski,  kiedyś  działacz  ZCHN,  a  obecnie  Platformy,
uzurpuje  sobie  prawo  do  określania  się  wraz  ze  dawnym  środowiskiem  "Ruchu",  pierwszym
środowiskiem  o  charakterze  antykomunistycznym  po  październikowym  „przełomie”.  Ale  fakty
historyczne przeczą, a wśród nas są wciąż bohaterowie z LND, którzy kilka lat przed złotoustym
hrabią z Łodzi i jego kolegami, zdefiniowali, czym w Polsce jest komunizm i jak należy dążyć do
jego wyparcia z naszego kraju.

                                                                      77.



Liga rozpoczęła aktywną działalność w 1958 roku, a jej liderami zostali Przemysław Górny, Józef
Kossecki  i  Walenty  Majdański,  brat  arcybiskupa  Kazimierza  Majdańskiego.  
Do LND trafili częściowo działacze Związków Młodych Demokratów, organizacji związanej ze
Stronnictwem  Demokratycznym,  która  nie  zdążyła  rozwinąć  skrzydeł  po  Październiku  oraz
postendeckich  środowisk  okresu  międzywojennego.  Byli  to  przede  wszystkim  ludzie  młodzi,
studenci, rodzinnie związani z narodowcami i funkcjonariuszami II Rzeczypospolitej.           
   
 Schemat organizacji wskazywał jednoznacznie na jej konspiracyjny charakter. Świadomi zagrożeń
i  represji  ze  strony  aparatu  bezpieczeństwa  PRL  działacze  LND  korzystali  ze  wzorów  Ligi
Narodowej,  SND  z  okresu  rozbiorów,  a  potem pół-legalnej  działalności  obozu  narodowego  w
okresie  sanacyjnym i  II  wojny  światowej.  Nie  uchroniło  to  jednak  na  dłuższą  metę  LND  od
zainteresowania  przez  SB.  Po  kilkunastu  miesiącach  budowania  struktur  rozpoczęły  się
aresztowania.  Do  organizacji  wprowadzona  została  agentura  bezpieki.  W 1961  roku  odbył  się
proces  kilku  liderów  Ligi,  na  którym  zapadły  wyroki  skazujące.
O działalności  LND i jej  liderach próżno by szukać w publikacjach po 1989 roku. Przekaz od
ćwierćwiecza zdominowany jest przez ludzi KOR-u i  solidarnościowej lewicy. To oni utrwalają
konsekwentnie obraz złych narodowców. W III RP nie ma więc miejsca dla obiektywnej oceny
wielkiego dorobku ruchu narodowego, a także środowisk, które odwoływały się do niego po 1945
roku. Takich jak Liga Narodowo-Demokratyczna. Pozostaje żyć nadzieją, że endekofobii - datującej
się  od  PRL,  przez  paryską  „Kulturę”,  KOR,  Wolną  Europę,  czy  współczesne  nam publikatory
pokroju Michnikowej Wyborczej  – położony zostanie  kres  wraz z  widocznym odradzaniem się
środowisk narodowych w Polsce.

Nowy Glaukopis:
Jak  KOR nie pozwalał  drukować  Dmowskiego  i Konecznego 
artykuł był zaatakowany przez hakerów
22, styczeń 2013 Jan Bodakowski                                                                                              

Jednym z najciekawszych artykułów ostatniego numeru jest tekst historyka z warszawskiego IPN
Wojciecha Muszyńskiego o Unii  Nowoczesnego Humanizmu.  Unia Nowoczesnego Humanizmu
była jednym z jednoznacznie prawicowych wydawnictwa prześladowanych i szkalowanych przez
zdominowaną  przez  KOR  część  opozycji. Podziemne  wydawnictwo  Unia  Nowoczesnego
Humanizmu powołał do życia Władysław Bruliński. Bruliński w II RP działał w Obozie Narodowo-
Radykalnym, walczył w wojnie obronnej 1939 i w szeregach Armii Krajowej. 

Był dwukrotnie więziony za działalność patriotyczną, od 1946 do 1951, i od 1957 do 1960 roku. Po
zwolnieniu  był  nieustannie  inwigilowany  przez  Służbę  Bezpieczeństwa. Unia  Nowoczesnego
Humanizmu  działała  nieprzerwanie  od  1982  do  1989  roku.  Wydawnictwo  wydało  ponad  200
książek.  Bruliński  był  autorem  ponad  czterdziestu.  Z  Unią  Nowoczesnego  Humanizmu
współpracował między innymi Leszek Żebrowski,  dziś  działalność wydawnictwa docenia Jacek
Bartyzel.
 Wydawnictwo wydawało książki poruszające temat:  masonerii  w kościele katolickim – były to
tłumaczenia prac wydanych w Europie zachodniej, żydokomuny – klasykę przedwojenną, zbrodni
komunistycznych,  współodpowiedzialności  Żydów  za  zbrodnie  komunistyczne,  ortodoksji
katolickiej, prace Feliksa Konecznego, klasykę myśli endeckiej, poezje, ale też niestety tematykę
new age i ezoteryczną.
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Tematyka współudziału Żydów w zbrodniach komunistycznych wywołała kampanie nienawiści ze
strony  lewicowego  środowiska  KOR.  Pomawiano  na  łamach  czasopism  związanych  z
środowiskiem  KOR  Unie  Nowoczesnego  Humanizmu  o  związki  z  Służbą  Bezpieczeństwa  i
antysemityzm,  wskazywano  SB  gdzie  można  zastać  kolporterów  i  książki  nielegalnego
wydawnictwa.   Prócz Unii Nowoczesnego Humanizmu środowisko KOR prześladowało i innych
opozycjonistów odwołujących się do myśli narodowej i katolickiej – zdarzały się nawet przypadki
pobicia  narodowych  kolporterów  nielegalnej  prasy  przez  działaczy  inspirowanych  przez
środowisko KOR.  Nie było w tym nic dziwnego, Jacek Kuroń już w 1978 na łamach Krytyki
deklarował,  że narodowcy są dla niego większym wrogiem niż komuniści.  Zdominowana przez
środowisko KOR powstała w 1986 roku Społeczna Rada Wydawnictw Niezależnych decydująca o
funduszach  na  wydawanie  nielegalnych  książek  uznawała  za  szkodliwe  publikowanie  tekstów
Romana  Dmowskiego,  Feliksa  Konecznego,  Jędrzeja  Giertycha,  a  nawet  Ferdynanda
Ossendowskiego.                                        
 Jan Bodakowski   http://www.prawy.pl/z-kraju/   

………………………………..

Nacjonalizm (z  łac. natio „naród”)  –  przekonanie,  że  dany  naród  jest  najwyższą  wartością  i
najważniejszą formą uspołecznienia, z którego wynika określona postawa polityczna, gospodarcza
czy społeczna. Nacjonalizm może, ale nie musi, wiązać się z takimi postawami jak etnocentryzm,
patriotyzm czy megalomania narodowa. Bywa przeciwstawiany kosmopolityzmowi. 
W II RP za polityczny wyraz nacjonalizmu uważano ruch narodowy (Liga Narodowa, Stronnictwo
Narodowo-Demokratyczne,  Związek Młodzieży  Polskiej  „Zet”,  Narodowy Związek Robotniczy,
Związek Ludowo-Narodowy, Obóz Wielkiej Polski, Stronnictwo Narodowe) oraz jego odłamy (np.
Obóz  Narodowo-Radykalny).  Współtwórcą  i  głównym  ideologiem  polskiego  nacjonalizmu  –
Narodowej Demokracji (endecji) – był Roman Dmowski, jednakże on sam nie stosował pojęcia
nacjonalizmu,  wychodząc  z  założenia,  że  to  określenie  zawiera  w sobie  element  doktrynalny i
sprowadza  obowiązek  narodowy  do  części  jakby  tylko  społeczeństwa.  Popularnymi  w  Polsce
symbolami nacjonalizmu są: Falanga, Mieczyk Chrobrego oraz krzyż celtycki. Szczególnie ostatni
symbol wzbudza liczne kontrowersje.

              To jest ten prawdziwy  ‘krzyż  celtycki’. Ten obok  - nie. 
                                                                    
Krzyż umieszczony w okręgu zwany też krzyżem słonecznym od najdawniejszych czasów 

symbolizował słońce. Koło z dwiema przeciętymi osiami to jeden z najstarszych symboli solarnych 
Indoeuropejczyków, występujący zresztą nie tylko u Celtów, motyw pojawia się np. wśród 
Słowian .
Dawny patriotyzm polski, okresu I Rzeczypospolitej, był otwarty na szeroką interpretację „bycia
Polakiem”, w myśl „natione Polonus, gente Ruthenus,  (tzw. tożsamość polsko-litewska). Etos ten
był związany przede wszystkim ze szlachtą Rzeczypospolitej. Zaczął on zanikać w XIX wieku w
okresie zaborów. W odpowiedzi na politykę zwalczania kultury i tożsamości polskiej prowadzoną
przez  zaborców,  pojawił  się  nowy  nurt,  oparty  w  znaczącym  stopniu  na  obrazie  Polaka  jako
obywatela  etnicznie  polskiego,  wyznania  rzymskokatolickiego  (  tożsamość  „Polak-katolik”).W
takim świetle nacjonalizm polski nie włączał do narodu polskiego tych, którzy identyfikowali się z
kulturą  ukraińską,  pruską,  litewską,  żydowską itd.   Więcej   o  tych   kulturach  oraz  o  kulturze
polskiej  będzie  mowa w serii Wielka  Slavia-   o żydach  już  wiadomo z podstrony’ Wszystko o
żydach. ‘
                                                                       79.
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