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zakończenia polskiego bytu państwowego, zmarginalizowania Ko cioła katolickiego 
oraz wyzysku ekonomicznego obywateli Polski. Swoja narrację autor buduje, 
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Cel pracy 

Celem pracy jest ukazanie i zinterpretowanie wykreowanego w tekstach 

publicystycznych Grzegorza Brauna obrazu zagro eń dla Polski i wiata 

z uwzględnieniem u ytych rodków językowych oraz retorycznych. Podjęta zostaje 

równie  próba scharakteryzowania roli autora, którą odgrywa on wobec swoich 

odbiorców. 

Stan badań 

Zagadnienia z zakresu u ycia języka w dyskursie publicznym doczekały się dosyć 

obszernej literatury, zwłaszcza po 1989 r. Konfrontacyjne, rywalizacyjne czy wręcz 

wrogie lub odnoszące się do wroga sposoby u ycia języka w polityce badane były 

w ró nych ujęciach – z perspektywy retoryki, perswazji, aksjologii, etyki, narracji 

i innych. 

Jeden z bardziej znanych badaczy języka w polityce J. Bralczyk wymienia 

i opisuje stygmatyzujące etykiety jako jedną ze strategii negatywnego opisu 

przeciwnika politycznego w pracy zbiorowej pod redakcją J. Miodka O zagrożeniach 

i bogactwie polszczyzny
1
. Badacz opisuje tak e inne strategie negatywnego, 

dyskredytującego opisu w pracy zbiorowej pod redakcją W. Pisarka Polszczyzna 2000
2
, 

które mogą słu yć m.in. opisywaniu działań wroga, wskazuje równie  przejawy agresji 

słownej. W pracy opisującej język w polityce schyłkowego okresu PRL oraz pierwszej 

dekady III RP O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 

Bralczyk osobny rozdział po więca „populizmowi”3, słu ącemu jako narzędzie 

kompromitowania politycznego przeciwnika. A. Cegieła w monografii Słowa i ludzie. 

Wprowadzenie do etyki słowa4
 podejmuje próbę stworzenia zbioru zasad etycznej 

komunikacji w sferze publicznej, zwłaszcza w sytuacjach, w których komunikujące się 

strony są w konflikcie. Publikacja zawiera tak e typologię nieetycznych zachowań. 

Badaczka w artykule Patriotyzm: od więtny czy codzienny, sztandarowy czy zbędny? 

                                                 
1
 J. Bralczyk, Język polityki i polityków, [w:] J. Miodek (red.), O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, 

Wrocław 1996, s. 121–134. 
2
 J. Bralczyk, O używaniu języka w polskiej polityce w latach dziewięćdziesiątych, [w:] W. Pisarek (red.), 

Polszczyzna 2000, Kraków 1999, s. 197–217. 
3
 J. Bralczyk, O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Warszawa 2003, 

s. 85–92. 
4
 A. Cegieła Słowa i ludzie. Wprowadzenie do etyki słowa, Warszawa 2014. 
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w pracy zbiorowej Studia z etyki słowa5
 porusza wa ną w dyskursie politycznym 

kwestię patriotyzmu. Po więciła tak e artykuł stosowanej wobec wroga tzw. retoryce 

pogardy
6
. Zagadnienie retoryki w kontek cie etyki poruszone jest tak e w pracy 

zbiorowej Retoryka i etyka
7. Między innymi o demagogicznym konstruowaniu 

wizerunku w odniesieniu do wroga pisze M. Karwat w monografii O demagogii
8
. 

Z kolei w pracy O zło liwej dyskredytacji
9
 przedstawia systematyczne ujęcie zjawiska 

dyskredytacji przeciwnika politycznego. Niedługi, choć barwny i pełen przejawów 

wrogo ci czas tzw. IV RP w polityce (lata 2005–2007) zaowocował pracą zbiorową pod 

redakcją M. Czerwińskiego, P. Nowaka i R. Przybylskiej skupioną na tym tylko okresie, 

zatytułowaną Język IV Rzeczypospolitej10
. O stosowaniu metafory w opisie wroga 

w polityce (a tak e w polityce w ogóle) pisze T. Dobrzyńska w publikacji Mówiąc 

przeno nie… Studia o metaforze11
. Du ą ró norodno ć ujęć tematu u ywania języka 

w polityce okresu transformacji zawiera tom 11 czasopisma „Język a Kultura”12
, 

dotyczą one m.in. frazeologii, metaforyki, ironii oraz stosowania etykiet. Opozycji 

swój/obcy po więcony jest tom 19 pisma „Etnolingwistyka. Problemy Języka 

i Kultury”13
. O narracjach totalitarnych i dogmatycznych, w tym m.in. o uto samieniu 

grupy „ONI” z wrogiem pisze I. Jakubowska-Branicka w monografii O dogmatycznych 

narracjach. Studium nienawi ci14
. Zagadnienie wroga pojawia się tak e w pracy 

J. Puzyniny Słowo – warto ć – kultura
15, publikacji w największej mierze dotyczącej 

słowa w kontek cie etyki i warto ci. Wielu warto ciowych uwag na temat my lenia 

spiskowego w postrzeganiu polityki dostarcza monografia Krzysztofa Korzeniowskiego 

Polska paranoja polityczna…16. I. Kamińska-Szmaj w pracy Słowa na wolno ci…17
 

podejmuje próbę przekrojowego ujęcia języka w polityce pierwszej dekady III RP, 

uwagę zwraca zwłaszcza zawarty w publikacji słownik inwektyw u ywanych wobec 
                                                 
5
 A. Cegieła, Patriotyzm: od więtny czy codzienny, sztandarowy czy zbędny?, [w:] A. Cegieła, 

P. Kuciński, L. Polkowska, M. Stępień, Studia z etyki słowa, Warszawa 2014, s. 141–181. 
6
 A. Cegieła, Retoryka pogardy w polskim dyskursie publicznym, „Poradnik Językowy” 2012, z. 9, 

s. 14–25. 
7
 B. Sobczak, H. Zgółkowa (red.), Retoryka i etyka, Poznań 2009. 

8
 M. Karwat, O demagogii, Warszawa 2006. 

9
 M. Karwat, O zło liwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika, Warszawa 2006. 

10
 M. Czerwiński, P. Nowak, R. Przybylska (red.), Język IV Rzeczypospolitej, Lublin 2010. 

11
 T. Dobrzyńska, Mówiąc przeno nie… Studia o metaforze, Warszawa 1994. 

12
 J. Anusiewicz, Siciński B., (red.), „Język a Kultura”, t.11, Wrocław 1994. 

13
 „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury”, t. 19, Lublin 2007. 

14
 I. Jakubowska-Branicka, O dogmatycznych narracjach. Studium nienawi ci, Warszawa 2013. 

15
 J. Puzynina, Słowo – warto ć – kultura, Lublin 1997. 

16
 K. Korzeniowski, Polska paranoja polityczna. ródła, mechanizmy i konsekwencje spiskowego 

my lenia o polityce, Warszawa 2010. 
17

 I. Kamińska-Szmaj, Słowa na wolno ci. Język polityki po 1989 roku, wypowiedzi, dowcip polityczny, 

słownik inwektyw, Wrocław 2001. 
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uczestników ycia publicznego. Język w polityce ze szczególnym uwzględnieniem 

kampanii wyborczych opisuje Kazimierz O óg w pracy Język w służbie polityki. 

Językowy kształt kampanii wyborczych18. Wyczerpującej praca J. Wasilewskiego 

Opowie ci o Polsce. Retoryka narracji19
 pozwala głębiej wniknąć w mechanizmy 

narracyjne, przede wszystkim te, które funkcjonują w dyskursie politycznym. 

Baza źródłowa 

Do analizy w niniejszej pracy u yte zostały artykuły oraz wywiady prasowe 

re ysera z lat 2007–2015 zebrane w publikacji Stałe warianty gry20
. Tom ten 

podzielony jest na dwie zasadnicze czę ci: Remanenty historyczne oraz Zapiski 

z kondominium. Pierwsza czę ć obejmuje publicystykę historyczną, druga za  dotyczy 

Polski współczesnej. Podstawę ródłową pracy stanowiła czę ć druga, nieznacznie 

skrócona o teksty dotyczące wydarzeń w polityce ju  po wyborach prezydenckich 

2015 roku, tak aby materiał obejmował jeden, zamknięty okres polityczny. 

  

                                                 
18

 K. O óg, Język w służbie polityki. Językowy kształt kampanii wyborczych, Rzeszów 2004. 
19

 J. Wasilewski, Opowie ci o Polsce. Retoryka narracji, Warszawa 2012. 
20

 G. Braun, Stałe warianty gry, Warszawa 2015. 
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1. Grzegorz Braun – wiatopogląd 

Grzegorz Braun wielokrotnie sam siebie charakteryzuje jako przedstawiciela 

prawicy – katolika, konserwatystę i zwolennika wolnego rynku. Wszystkie 

najistotniejsze elementy jego wiatopoglądu i programu najzwię lej wyra one zostały 

w jednym ze spotów z kampanii prezydenckiej 2015 roku, którego transkrypcja zostaje 

zamieszczona poni ej w cało ci: 

Nazywam się Grzegorz Braun. Jestem niezale nym re yserem. Nie nale ę do adnej 

partii. Nie wierzę w demokrację, bo za jej fasadą rządzą mafie, słu by i lo e. Jestem 

monarchistą, bo cenię wolno ć i szanuję tradycję. Socjalizm to dla mnie kradzie , aborcja 

to zbrodnia. Normalna rodzina to podstawa. „Nie” dla promocji sodomii. Podatki – proste 

i niskie. Kara mierci dla morderców i zdrajców stanu. Polacy gospodarzami we własnym 

kraju. „Nie” dla ydowskich roszczeń. Do ć finansowania partii z bud etu. Prawo do 

posiadania broni nale y się ka demu wolnemu Polakowi. Emigranci, tu jest wasz dom. 

Jako prezydent nigdy nie zrezygnuję z suwerenno ci. Nie wyprzedam polskiej ziemi. Nie 

wy lę Polaków na wojnę ukraińską. Będę zabiegał o wolno ć gospodarczą, o broń jądrową 

dla polskiej armii i o intronizację Chrystusa Króla. Doprowadzę do zmiany konstytucji, 

ordynacji wyborczej i podatkowej, i do wznowienia ekshumacji w Jedwabnem. Upomnę się 

o pamięć pomordowanych i godno ć ywych. Do ć eksperymentów na narodzie. Na 

1050 rocznicę chrztu Polski wybierz normalno ć i neutralno ć. Przejd  na moją stronę 

www.grzegorzbraun2015.pl. 

Je li się boisz, ju  jeste  niewolnikiem21
. 

  Z tej tre ciwej deklaracji wyłania się obraz pryncypialnego katolickiego 

konserwatysty o wolnorynkowych poglądach. Jego kandydatura ma pewien posmak 

wie o ci: u ycie wykrzyknika „do ć” sugeruje, e do tej pory eksperymenty na 

narodzie (a więc nieetyczne, szkodliwe działania) były prowadzone przez poprzednie 

władze, „normalno ć” za  niejako automatycznie stawia kandydata w opozycji do 

domniemanej „nienormalno ci” pozostałych uczestników wy cigu prezydenckiego. Są 

to sugestie do ć subtelne (jak na dyskurs polityczny), ale czytelne. Ostatnie zdanie, 

będące cytatem z Seneki Młodszego, z jednej strony ukazuje kandydata jako osobę na 

okre lonym poziomie kulturowym, a jednocze nie stanowi zabieg z pogranicza 

prowokacji i szanta u – potencjalnego wyborcę zachęcić do głosowania miałaby 
                                                 
21

 Spot wyborczy Grzegorza Brauna, https://www.youtube.com/watch?v=_weGGZaHtTE 

(dostęp 13.06.2018). 
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wiadomo ć, e inny wybór w gruncie rzeczy oznacza tchórzostwo. Pojawiające się 

„mafie, słu by i lo e” to bodaj ulubione toposy w narracji Brauna, które w krótkim 

czasie stały się jego swoistym znakiem rozpoznawczym. 

W wyborach tych startował pod hasłem WIARA – RODZINA – WŁASNO Ć. 

Uznawani za wroga są wszyscy, którzy tym warto ciom zagra ają. 

2. Nieliczni zagraniczni sojusznicy 

wiat – jak się za chwilę oka e – jest pełen wrogów, dlatego tym rozpaczliwsza 

staje się potrzeba znalezienia w nim jakichkolwiek sojuszników. Szczególną rolę 

odgrywa według Brauna perspektywa sojuszu i cisłej współpracy z Białorusią:  

Na razie z Warszawy nie ma jednak powa nych odpowiedzi na kilkakrotnie ju  

wysyłane z Mińska sygnały zachęty. Przykład: propozycja wydelegowania z Warszawy 

pełnomocnika ds. prywatyzacji białoruskich przedsiębiorstw – została odrzucona przez 

zdrajców z MSZ i PAIiIZ
22

 kilka lat temu. Je li teraz, w wyniku gry mocarstw, która toczy 

się na Ukrainie, ale sięga tak e naszego terytorium, Polacy zostaną skonfrontowani 

z Białorusinami, to będzie oznaczało roztrwonienie jednego z tych ostatnich kapitalików, 

jakie jeszcze ma polska polityka zagraniczna i zamknięcie tego ostatniego okienka 

mo liwo ci, jakie się jeszcze przed nią otwiera23
. 

Urzędnicy, którzy ignorują podejmowane przez Białoru  próby podjęcia dalej 

idącej współpracy, są wprost nazwani zdrajcami. Szkodliwo ć ich działania jest tym 

większa, e zaprzepaszczenie szansy na dobre relacje z Białorusią nie oznaczałoby tylko 

zamknięcia jednej z mo liwo ci z szerokiego wachlarza opcji dostępnych polityce 

zagranicznej, ale zredukowanie jej szans praktycznie do zera. Samo za  państwo 

białoruskie ma wizerunek daleki od stereotypu znanego z mediów, w których 

opisywane jest zazwyczaj jako podporządkowana Rosji dyktatura łamiąca prawa 

człowieka. W percepcji Brauna Białoru  jest państwem co najmniej neutralnym, a przy 

umiejętnie prowadzonej polityce – przyjaznym ze względu brak sporów historycznych 

i terytorialnych oraz potencjalnie korzystną dla obu stron współpracę gospodarczą. 

Dodatkowym nie-wrogiem na arenie międzynarodowej są Chiny. Pojawienie się 

tego państwa w mozaice działających na terenie Polski słu b jest interesującym 

zjawiskiem, które w pewnym sensie mogłoby przynie ć poprawę: „Wej cie bezpieki 

                                                 
22

 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, obecnie Polska Agencja Inwestycji i Handlu. 
23

 G. Braun, op. cit., s. 455. 
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chińskiej na nasz rynek to zatem trend korzystny o tyle, o ile dywersyfikacja jest zawsze 

lepsza od trwania zmowy kartelowej”24
. 

Jak się za chwilę oka e, ci nieliczni i zaledwie potencjalni sojusznicy nie mają 

szans na choćby próbę zrównowa enia licznych, rozmaitych i potę nych wrogów. 

3. Stany Zjednoczone – nielojalny sojusznik 

W obszarze polskiej polityki zagranicznej Grzegorz Braun stara się obalić mit 

Stanów Zjednoczonych jako niezawodnego, pewnego sojusznika. Historia działania ze 

złą wolą wobec Polski ze strony zamorskiego mocarstwa sięga co najmniej czasów 

drugiej wojny wiatowej. Dawni uczestnicy konferencji w Jałcie są autorami do dzi  

chętnie głoszonej, nieprawdziwej wersji historii: 

(…) ze szczególnym pietyzmem pielęgnuje się załganą wersję II wojny wiatowej, 

w której „wyzwolicielska rola” Armii Czerwonej to podstawa. Tę obra liwą dla 

wiadomego Polaka i zabójczą dla polskiej racji stanu wersję podyktowali zbrodniarze 

wojenni, którzy zmawiali się na naszą zgubę w Jałcie przed 70 laty25
. 

Przyjęta i głoszona przez zwycięzców wojny wersja historii jest nie tylko 

zakłamana, ale równie  godzi w Polaków i interes państwa polskiego. Agresywny 

charakter uczestnictwa Związku Sowieckiego w wojnie jest przemilczany, a państwo 

Stalina miało wła ciwie wyłącznie zasługi w wyzwalaniu okupowanej Europy. Poprzez 

u ycie ironicznego cudzysłowu w odniesieniu do propagandowego okre lenia 

„wyzwolicielska rola” autor wyra a swój dystans26
 wobec niego i brak zgody na 

opisywanie roli Armii Czerwonej w ten sposób (ironiczny cudzysłów będzie się 

pojawiał w przytoczonych fragmentach jeszcze wielokrotnie). Skuteczne 

rozpropagowanie takiej wersji historii w ród Polaków uniemo liwia im identyfikację 

wrogów, a wręcz grozi pomyleniem ich z przyjaciółmi. U podstawy trwającego 

nieustannie do dzi  wysiłku propagandowego jest cyniczna „zmowa” jałtańska, która 

wymierzona była m.in. w Polskę. 

W istocie rzeczy wrogie wobec Polski są amerykańskie plany wojskowe, choć ich 

realizacja odbywa się w ramach cisłego sojuszu oby państw: 

                                                 
24

 Ibidem, s. 429. 
25

 Ibidem, s. 502–503. 
26

 G. Habrajska, Wykorzystanie ironii do walki politycznej, [w:] „Język a Kultura”, t. 11, J. Anusiewicz, 
B. Siciński (red.), Wrocław 1994, s. 60–61. 
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Ni mniej ni więcej: z Waszyngtonu wyznaczono więc ju  polskim brygadom 

miejsca dyslokacji na rubie y łucko- ytomierskiej (…). e Amerykanie mają takie bujne 

plany wykorzystania naszych skromnych sił – to jedna rzecz. Druga, mo e wa niejsza – 

jakich tu znajdują partnerów do rozmowy. Otó  mają oni u nas dwie kategorie rozmówców 

vel posłusznych słuchaczy: zasiedziałych u władzy sprzedawczyków albo aspirujących 

patriotów
27

. 

Celem Stanów Zjednoczonych jest posłu enie się polskim wojskiem dla realizacji 

własnych interesów w tej czę ci wiata, a więc wplątanie Polski w wojnę, na domiar 

złego – niekorzystną. Dodatkową okoliczno cią sprzyjającą takiemu przebiegowi 

zdarzeń jest charakterystyka polskiej klasy politycznej. adna z dwóch głównych sił 

politycznych nie jest skłonna jednoznacznie przeciwstawić się planom wojny na 

Ukrainie z wykorzystaniem polskich wojsk, chocia  ka da z innego powodu: 

Dla tych pierwszych, to jedyna szansa na wyzerowanie rachunków, jakie narosły 

przez lata bezkarnego erowania. Zaanga owanie w wojnę mo e nie tylko skutecznie 

uniewa nić wszystkie aferalne tematy – ale nawet doprowadzić do odzyskania przez rząd 

Donalda Tuska potencji elekcyjnej. W warunkach „demokracji wojennej” będzie mo na 

z jednej strony prowadzić skuteczną pacyfikację wewnętrzną – a jednocze nie ogrywać role 

wzorowych euro kołcho ników zatroskanych o los demokracji na Ukrainie
28

. 

Jedna z sił politycznych miałaby wykorzystać okazję do uniknięcia 

odpowiedzialno ci za niesprawne lub wręcz przestępcze rządy. Wojna pozwala 

poprawić wizerunek wobec państw zachodniej czę ci Unii Europejskiej, a jednocze nie 

ułatwia instrumentalne traktowanie obywateli, których dobro schodzi na plan dalszy 

wobec perspektywy budowania przez elity politycznych karier. Siła opozycyjna – choć 

nie zostaje to powiedziane wprost – miałaby być zainteresowana uczestnictwem 

w wojnie z powodu być mo e szczerego, ale błędnie pojmowanego „patriotyzmu”. 

Koronnym dowodem na nieszczero ć i nieuczciwo ć amerykańskiego sojusznika 

jest utrzymywanie w stosunku do Polaków obowiązku wizowego. Zachowania za  

amerykańskich pograniczników przywodzą na my l inne supermocarstwo: 

Notabene puste oczy i solenna powaga w traktowaniu wszystkich przyjezdnych jako 

zakamuflowanych terrorystów, szpiegów i w ogóle wrogów – to budzi jednoznaczne 

skojarzenia u mnie, człowieka pamiętającego z autopsji tragikomizm i absurdalną grozę 

                                                 
27

 G. Braun, op. cit., s. 447–448. 
28

 Ibidem, s. 448.  
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kontroli granicznej przy przekraczaniu enerdowskiej „ elaznej kurtyny” lub przy wje dzie 

do samej sowieckiej „ojczyzny wiatowego proletariatu”29
.  

Polscy urzędnicy akceptują własną podległo ć nie tylko na poziomie wiz: 

A e za sojuszniczą uprzejmo ć wy wiadczoną im w Kiejkutach Amerykanie 

odpłacili nam w końcu wystawieniem do wiatru i upokorzeniem na skalę międzynarodową 

– w tej sprawie równie  obywało się bez najmniejszych „ale” naszej strony
30

. 

Udostępnienie polskiego terytorium dla operacji, których Amerykanie nie 

mogliby przeprowadzić na swojej ziemi, nie jest bynajmniej powodem do uczciwego 

traktowania przez nich partnerów we wzajemnych relacjach. Stany Zjednoczone są 

stroną obchodzącą się z sojusznikami w sposób całkowicie pozbawiony szacunku, a co 

gorsze – polskie władze tolerują ten stan rzeczy bez jakichkolwiek zastrze eń. 

Państwo okre lane w dyskursie politycznym mianem „strategicznego sojusznika” 

przypomina jednego z największych historycznych wrogów – Związek Sowiecki, 

z którym łączą Stany Zjednoczone nie tylko niedorzecznie skrupulatne kontrole 

graniczne: 

(…) rząd federalny zamienił ten piękny kraj w państwo policyjne, którego 

bezpieczeństwa strze e teraz kilkadziesiąt tajnych słu b, a oficjalną doktryną wojenną staje 

się reagowanie ju  nie tylko na faktyczne czy wydumane „akty terroryzmu”, ale na same 

„my lozbrodnie” wykrywane w zarodku za pomocą globalnego systemu totalnej 

inwigilacji. Czas najwy szy, by bronić Ameryki przed nią samą31
. 

Stany Zjednoczone z obrońcy wolno ci zamieniły się w jej wroga poprzez 

rozbudowę aparatu policyjnego oraz słu b, a jako wiatowy agresor nie tylko 

przypominają Związek Sowiecki, ale wręcz go prze cignęły, wykorzystując 

wydarzające się zamachy terrorystyczne jako preteksty do militarnych interwencji, ale 

równie  dzięki rozwiniętej technologii aktywnie poszukując na całym wiecie 

„nieprawomy lnych”. Prowadzi to do pesymistycznej konstatacji, e Ameryka sama 

stała się swoim wrogiem. 

Wprowadzenie globalnej inwigilacji musiało zostać poprzedzone wstrząsem 

opinii publicznej: 

                                                 
29

 Ibidem, s. 489. 
30

 Ibidem, s. 505. 
31

 Ibidem, s. 489. 
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(…) islamski ekstremizm doskonale wszak słu y do legitymizowani policyjnego 

zamordyzmu i totalnej inwigilacji, które w poprzedniej dekadzie, po 11 wrze nia 

2001 r. stały się dogmatem ustrojowym wła ciwie wszystkich państw Zachodu. Problem 

w tym, e budowa totalniackiej wie y Babel wymaga periodycznego stawiania 

społeczeństwa w stan alarmu – by ludziskom przypomnieć, e w obliczu wspólnego 

zagro enia dozwolone są wszelkie chwyty ze strony państwa policyjnego32
. 

Metafora „wie y Babel” jednoznacznie okre la postępowanie państw zachodnich 

jako grzeszny pomnik ludzkiej pychy. Nie mają one adnych zahamowań przed 

wykorzystywaniem „ekstremizmu” jako wątpliwego – wbrew pozorom – uzasadnienia 

dla poszerzania zakresu władzy a  do granic państwa policyjnego i rządów silnej ręki. 

Zagro enie jest tym większe, e kiedy raz wejdzie się na taką cie kę, to nie sposób 

z niej potem zej ć – utrzymywanie społeczeństwa w stanie „podwy szonej gotowo ci” 

wymaga bowiem szukania kolejnych pretekstów (w domy le: co najmniej przyzwalania 

na kolejne zamachy). Państwa Zachodu, szczycące się wysokim poziomem ochrony 

praw człowieka, w rzeczywisto ci stają się największymi wrogami własnych 

społeczeństw. 

Skalę cynizmu i wyrachowania współczesnych państw być mo e w największym 

stopniu ukazuje sprawa ISIS: 

Nie wątpię, e państwo poło one w Palestynie nie jest jedynym, które zaanga owało 

powa ne aktywa personalne i operacyjne w wygenerowanie i wypromowanie „Golema” 

ISIS – ten „sukces” ma zapewne wielu ojców, tak e w Waszyngtonie i w Moskwie. 

Powa ni gracze zyskują wszak wyrazistego przeciwnika, którego zwalczanie będzie 

legitymizować wszelkie inne ich pociągnięcia na scenie międzynarodowej i wewnętrznej33
. 

W opinii Brauna przynajmniej trzy państwa (Izrael, Stany Zjednoczone i Rosja) 

miały udział w stworzeniu terrorystycznego quasi-państwa po to tylko, aby uzyskać 

wygodne usprawiedliwienie oraz większą swobodę dla prowadzenia polityki 

zagranicznej oraz zmian we własnym prawie. Perspektywa setek tysięcy ofiar nie jest 

dla wymienionych państw i rządów adną przeszkodą. Interesującym zabiegiem 

retorycznym jest często stosowana przez Brauna w odniesieniu do Izraela peryfraza 

„państwo poło one w Palestynie”. Pozwala ona uniknąć nazwy odwołującej się do 

staro ytnego państwa narodu wybranego. Nietrudno domy lić się, e w ten sposób autor 

odmawia współczesnym obywatelom Izraela prawa powoływania się na to dziedzictwo. 

                                                 
32

 Ibidem, s. 494. 
33

 Ibidem, s. 623. 
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Idąc dalej, mo na zinterpretować to jako sugestię, e zainicjowane w 1947 roku 

państwo było uzurpacją. 

4. Unia Europejska 

Jako wroga nie tylko Polski, ale i całej cywilizacji odmalowuje Braun 

współczesną Unię Europejską: 

W procesie akcesyjnym reklamowano przede wszystkim swobodę podró owania 

i handlu – a dzi  agendę UE otwiera dą no ć do centralizacji i uzurpacja kompetencji 

superpaństwa (wspólna polityka zagraniczna, wspólna norma biurokratyczna i wspólna 

piramida finansowa)
34

. 

Mo na więc odnie ć wra enie, e Polska została niejako zwiedziona – zwabiona 

na lep swobodnego wyboru kierunku podró y i wynikających z wolnego handlu 

korzy ci ekonomicznych, eby następnie mo na było odbierać jej kolejne atrybuty 

niezale nego bytu politycznego. UE bowiem pewne kompetencje sobie „uzurpuje” – 

sięga po co , do czego nie ma prawa, a więc zmuszona jest to Polsce podstępem 

wydrzeć. Do kompetencji tych nale eć ma układanie relacji międzynarodowych, 

sukcesywne ustanawianie jednolitych dla całego obszaru UE dolegliwych, obszernych, 

skomplikowanych przepisów (przymiotnik „biurokratyczny” w języku polskim kojarzy 

się jednoznacznie negatywnie) oraz wciąganie państw członkowskich do „piramidy 

finansowej”, a więc ło enia pieniędzy na przedsięwzięcie zaplanowane jako oszustwo. 

Unia jest ponadto instytucją co najmniej sprzyjającą rozpowszechnianiu poglądów 

i praktyk, które Braun uwa a za sprzeczne z wartym zachowania dziedzictwem 

cywilizacyjnym: 

Na dobre rozkręcił się ju  w Europie proceder legalnego mordowania bezbronnych, 

słabszych, starszych, młodszych, niezdrowych, nieidealnych (eutanazja); trwa nieustanna 

promocja i podnoszenie do rangi normy prawnej dewiacji (sodomia) i bredni (globalne 

ocieplenie)
35

. 

Unia Europejska jest więc wrogiem ycia, obracającym prawo – a więc zdobycz 

cywilizacji – na u ytek antycywilizacyjnych celów. Sposobem na rozpowszechnienie 

niemoralnych lub wręcz zbrodniczych praktyk oraz fałszywych, nienaukowych teorii 

jest ich legalizacja lub promocja, tak aby nie tylko utraciły charakter zjawisk 
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 Ibidem, s. 381. 
35

 Ibidem. 



15 

 

negatywnych, ale na trwałe zyskały pozytywną konotację. Cało ć ma ideologiczne 

podło e: 

Wszystko to razem sankcjonowane przez neomarksistowską doktrynę poprawno ci 

politycznej i niezawoalowaną gro bę sankcji gospodarczych, a nawet przemocy militarnej, 

czy policyjnej wobec malkontentów – w UE obowiązuje wszak kategoryczny imperatyw 

„ratowania zagro onej demokracji” (euro doktryna Bre niewa)36
. 

Neomarksistowska u swych ródeł polityczna poprawno ć funkcjonuje jako 

narzędzie stygmatyzowania poglądów i wypowiedzi niezgodnych z obowiązującą 

ideologią i jako takich skazanych na ostracyzm. Je eli ta nosząca znamiona cenzury 

metoda okazałaby się niewystarczająca, dla utrzymania prawno-ideologicznego 

porządku uznanego przez UE za wła ciwy mogą zostać zastosowane sankcje 

ekonomiczne lub nawet interwencja zbrojna. Dla zbudowania analogii z Układem 

Warszawskim przywołana zostaje doktryna Bre niewa – podobnie jak w jej przypadku 

w Unii Europejskiej (w razie ostateczno ci) obowiązuje zasada interwencji zbrojnej 

w przypadku braku realizacji okre lonego modelu prawnoustrojowego przez które  

z państw członkowskich. W retoryce Brauna Bruksela staje się więc nową Moskwą, 

która pewien pakiet warto ci traktuje instrumentalnie, jako usprawiedliwienie dla 

siłowego utrzymywania politycznej kontroli. Podobieństwa do Związku Sowieckiego na 

tym się nie kończą: 

Fasadowo ć parlamentaryzmu, rządy „komisarzy” pozornie wybieralnych, 

a faktycznie desygnowanych przez Bóg wie kogo, talmudyzm biurokratyczny zamiast 

cywilizowanego prawa, ideologiczny dyktat wbrew logice rynku (i w ogóle wszelkiej 

logice) – to do ć, by ka dego, kto dobrze popamiętał ZSRS i RWPG, przyprawić 

o deja vu
37

. 

Efekt retoryczny zostaje osiągnięty poprzez wyra ne opozycje: Parlament 

Europejski ma jedynie stwarzać pozory reprezentacji na poziomie unijnym 

(rzeczywisto ć – fasada), komisarze sprawujący realną władzę powoływani są 

w niejasnych okoliczno ciach (jawno ć – niejawno ć), z absurdalną skrupulatno cią 

egzekwowane jest skomplikowane, niesłu ące obywatelowi prawo (chaos – porządek), 

a w gospodarce obowiązuje prymat ideologii nad zdrowym rozsądkiem (ideologia – 

logika).  
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Podobieństwa do minionych totalitaryzmów sięgają jednak jeszcze głębiej: 

A jakie  inne wzorce zdają się dzi  w Eurokołchozie ywsze ni  te wła nie: 

kominternowska wspólnota idei (z Ko ciołem katolickim jako głównym wrogiem), 

„gospodarka wielkiego obszaru” promowana w programie „Nowej Europy” (ogłoszonym 

przez Goebbelsa i Ribbentropa w roku 1943)
38

. 

Nazwanie Unii Europejskiej „Eurokołchozem” pozwala odrzeć tę instytucję 

z całej powagi, przywołując skojarzenia z sowiecką siermię no cią, etatyzmem 

i zacofaniem skrywających się za fasadą szumnych haseł i pozorów postępu. Czę cią jej 

programu jest, tak jak w przypadku międzynarodówki socjalistycznej, wrogo ć wobec 

Ko cioła katolickiego jako depozytariusza tradycji i prawdziwych warto ci. 

Planistyczne zapędy przypominają za  ju  nawet nie te ze związku Sowieckiego, ale 

III Rzeszy, co wzmacnia obraz instytucji zło onej z fanatyków za lepionych ideologią 

do tego stopnia, e dla realizacji swoich celów są oni gotowi do największych nawet 

zbrodni. Prawdziwi decydenci pozostają jednak w ukryciu: 

Tempo wydarzeń sprawia, e o rodki władzy Eurokołchozu (za fasadą których za 

sznurki pociągają, rzecz jasna, mafie, słu by i lo e) nie nadą ają z płynnym przestrajaniem 

swojej propagandy na fale aktualnej mądro ci etapu39
. 

Unia Europejska, mimo całej swej grozy, jest jedynie pokazowym konstruktem, 

mającym na celu ukrycie tych, którzy naprawdę rządzą. Mieszczą się oni w bodaj 

ulubionej retorycznej triadzie Grzegorza Brauna – władzę posiadają tak naprawdę 

organizacje o charakterze przestępczym, masońskim, a tak e słu by, które formalnie 

powinny podlegać władzy cywilnej lub wojskowej, a nie ją sprawować. 

5. Złowrogie plany dla Polski 

Spiskujący, trudni do wykrycia i potę ni wrogowie od dawna mają wobec Polski 

najgorsze zamiary. Czas ich ostatecznej realizacji nieuchronnie się zbli a. Wykonanie 

wła ciwej czę ci tego planu ma się rozpocząć od ofensywy medialnej:  

Wyra nym i nieomylnym zwiastunem szykowanej pacyfikacji jest równie  

przybierająca na intensywno ci kampania „antyfaszystowska” – taki jest temat przewodni 

kampanii czarnego piaru, która zneutralizować ma polskich patriotów. Temat (…) ju  teraz 
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ćwiczony jest przez wewnętrzne o rodki antypolskiej propagandy z „GWiazdą mierci” 

z ul. Czerskiej na czele
40

. 

Jednym z elementów strategii likwidacji państwa polskiego maja być działania 

wizerunkowe wymierzone w rodowiska patriotyczne, co z kolei ma być swojego 

rodzaju medialnym wstępem do interwencji zbrojnej. „Gazeta Wyborcza” nazwana jest 

wprost o rodkiem propagandowym i antypolskim, który w tworzeniu fałszywego 

obrazu medialnego polskich patriotów bierze czynny, je li nie wiodący udział. Uwadze 

upolitycznionych mediów nic nie umknie: „Wszelkie próby wybijania się przez 

Polaków na niepodległo ć będą zatem przedstawiane jako potencjalnie niebezpieczne – 

dla całej Europy i wiata”41
. Działalno ć polskich kręgów okre lanych jako patriotyczne 

postrzegana jest jako swoista luka w systemie – ponowna próba sięgnięcia po 

nieodzyskaną (wbrew pozorom) w 1989 roku niepodległo ć. Obecny układ polityczny 

zmuszony jest tę próbę przedstawiać w zafałszowanym, dyskredytującym wietle, 

poniewa  realne odzyskanie niepodległo ci jest potencjalnie gro ne dla jego interesów: 

Oto bowiem zabiegające o zachowanie wpływów i mo liwo ci dalszego bezkarnego 

erowania, postpeerelowskie gangi rozkręcają akcję propagandową, która doskonale 

wpisuje się w szerszą, mającą globalny zasięg kampanię zainaugurowaną przed laty (1996) 

przez Israela Singera, ówczesnego sekretarza generalnego wiatowego Kongresu ydów: 

Je li Polska nie zaspokoi żydowskich żądań, będzie publicznie atakowana i upokarzana na 

forum międzynarodowym (…). Ro nie liczba antypolskich filmów i programów 

telewizyjnych, publikacji naukowych i prasowych, popularyzujących obraz Polaków jako 

masowych zbrodniarzy i łupie ców42
. 

Klasa podobna w istocie swojego działania do paso yta na ciele narodu idzie 

w swojej propagandzie ramię w ramię ze rodowiskami ydowskimi, reprezentowanymi 

przez wiatowy Kongres ydów. Z przytoczonego przez Brauna fragmentu 

wypowiedzi jednego z przedstawicieli tej organizacji wynika, e wszelkie ataki na 

Polskę nie mają nic wspólnego obroną kogokolwiek przed realnym zagro eniem lub 

walką w słusznej sprawie – są jedynie instrumentem nacisku, aby wymusić na Polsce 

zaspokojenie roszczeń, które mają charakter wyłącznie ekonomiczny. Nie jest to jednak 

jedyny cel – zła opinia o Polsce jest konieczna dla zrealizowania szerzej zakrojonego 

przedsięwzięcia politycznego: 
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Jaki zatem projekt polityczny wymaga wyrobienia Polakom tak podłej renomy? Jest 

takich projektów co najmniej kilka – wszystkie mają głębokie, ugruntowane tradycje 

historyczne, a ich wspólnym mianownikiem jest brak zrozumienia i uznania dla polskiego 

suwerennego bytu państwowego. Wedle tych koncepcji Polska, je li ju  ma istnieć, to 

koniecznie w formie radykalnie zredukowanej politycznie (do rangi protektoratu), 

geograficznie (najlepiej do Księstwa Warszawskiego) i demograficznie (do jakich  10–

15 milionów). Są to koncepcje znane, w XX wieku po wielokroć artykułowane na forach 

międzynarodowych i w najpowa niejszych gremiach – a tak e praktycznie ju  w pewnych 

zakresach przećwiczone (patrz: niemieckie GG czy sowiecki PRL). Wielokrotnie te  

publicznie podkre lano, e zniweczenie polskich aspiracji państwowych jest w istocie 

konieczne dla przywrócenia równowagi politycznej i pokoju społecznego – dla przykładu 

wspomnijmy choćby klasyczną frazę Mołotowa o „bękarcie traktatu wersalskiego”43
. 

Postawa wroga wobec polskiej państwowo ci jest więc dziejowo ugruntowana, 

osadzona w historii my li geopolitycznej. Wszelkie próby zredukowania lub wręcz 

likwidacji polskiego państwa muszą mieć wspólny fundament – brak akceptacji dla jego 

istnienia, a więc potraktowanie narodu polskiego jako gorszego, niezasługującego na 

państwową formę organizacji. Inne bowiem, lepsze narody miałyby swoją państwowo ć 

zachować. Jedyną akceptowalną formą istnienia Polski byłaby jej okrojona i całkowicie 

podporządkowana któremu  z wielkich mocarstw postać. Na rzecz osiągnięcia takiego 

stanu rzeczy szczególnie chętnie działają najpotę niejsi sąsiedzi Polski – Związek 

Sowiecki/Rosja oraz Niemcy. Realizowane przez nie w przeszło ci projekty namiastek 

polskiej państwowo ci udowadniają, e tego rodzaju zagro enie dla Polski nie jest 

jedynie straszeniem lub wymysłem. Widmo wymazania Polski z mapy jest ywe, 

a zagro enie realne, bo je li wypadki tego rodzaju miały miejsce w przeszło ci (i to 

stosunkowo nieodległej), to w niesprzyjających okoliczno ciach mogą się powtórzyć. 

Okoliczno cią towarzyszącą na arenie międzynarodowej tym staraniom jest 

przedstawianie państwa Polskiego jako wynaturzenia, błędu mocarstw, który powinien 

zostać skorygowany – likwidacja państwa polskiego staje się polityczną konieczno cią, 

swojego rodzaju mniejszym złem, fatalnym w skutkach dla polskiego narodu: 

(…) trudno wykluczać, e mamy do czynienia z próbą ostatecznego rozwiązania 

kwestii polskiej przez zredukowanie polskiego euro-landu do rangi „rezerwatu”, czy 

„skansenu” dla Polaków, w którym dozwolone będzie kultywowanie tradycji na poziomie 

etnograficznym
44

. 
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U ycie słów „ostateczne rozwiązanie” przywołuje najgorsze historyczne 

skojarzenia, stawiając wrogów Polski w szeregu cynicznych zbrodniarzy, dą ących 

jednak do celu z budzącą grozę metodyczno cią i determinacją. „Rezerwat” naprowadza 

na sytuację Indian w Ameryce Północnej, zepchniętych do zamkniętych, cywilizacyjnie 

zacofanych, odgrodzonych obszarów, w których ludzie mają prawo do podtrzymywania 

własnej kultury, ale bez jakiejkolwiek realnej politycznej siły, która zarezerwowana jest 

dla „panów”. Wróg postrzega siebie względem Polski jako kogo  wy szego 

cywilizacyjnie, a więc automatycznie uprawnionego do postępowania z tubylcami 

w sposób dowolny po uprzednim podporządkowaniu ich sobie. Zagro enia związane 

z realizacją tego planu są powa ne: 

By jednak ten scenariusz został zrealizowany, konieczne jest zneutralizowanie 

przeciwnika – tj. resztki wiadomych swoich tradycji i aspiracji Polaków. Mo na to 

uczynić na ró ne sposoby: przez wypychanie na emigrację zewnętrzną lub wewnętrzną, 

degradację ekonomiczną, wreszcie – eliminację fizyczną (…) zamach smoleński wiadczy 

mimo wszystko o powa nym traktowaniu problemu przez międzynarodowe konsorcjum 

„scenarzystów”45
. 

Aktów wrogo ci nale y się więc spodziewać przede wszystkim wobec tej czę ci 

Polaków, która ma największy potencjał dawania odporu próbom zwasalizowania, 

nieskłonnych do oddawania sprawy polskiej walkowerem. Naród mo liwy jest do 

podporządkowania dopiero wtedy, gdy elita zostanie powa nie osłabiona lub usunięta, 

w razie konieczno ci nawet fizycznie. Jako jeden z takich aktów Braun postrzega 

katastrofę smoleńską, co ukazuje stopień cynizmu wroga. Jego strategia sprawia 

wra enie dobrze zaplanowanej: 

(…) „scenarzy ci” (…) z pewno cią zadbają o to, by w tym samym czasie 

(synchronicznie z pacyfikacją dokonywaną wspólnymi siłami od wewnątrz i z zewnątrz) 

wygenerowany został kryzys finansowy, którego ogłoszenie w dowolnym momencie zale y 

wszak wyłącznie od ich złowrogiej fantazji (…) wówczas z pewno cią pojawi się jakie  

międzynarodowe konsorcjum (pewnie niejedno) – bynajmniej niekoniecznie i nie od razu 

ostentacyjnie wprost niemieckie czy izraelskie – z szerokim programem naprawczym 

i ratunkowym. Rezultatem będzie radykalna zmiana struktury własno ciowej na ziemiach 

polskich
46

. 
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W rozbudowanym i noszącym cechy omnipotencji instrumentarium wroga mie ci 

się tak e mo liwo ć wywoływania kryzysów finansowych w ka dym momencie, 

którego wybór le y w gestii architektów wiatowej finansjery. Ich pó niejsza pomoc 

miałaby być uzale niona od koncesji politycznych – w tym przypadku terytorialnych. 

Wiarygodno ci takiemu scenariuszowi dodaje jego podobieństwo do znanych z całkiem 

nieodległej przeszło ci sytuacji, w których w zamian za przystąpienie do negocjacji nad 

rozwiązaniem problemu zadłu enia danego państwa miało ono wdro yć okre lone 

praktyki naprawcze, uzale niające od zagranicznych instytucji, a nawet wystawić na 

sprzeda  czę ć swojego terytorium (patrz casus zadłu enia Grecji i pomysł sprzeda y 

greckich wysp). W przypadku Polski mo liwym celem takiego działania miałby być 

powrót tzw. ziem odzyskanych do Niemiec oraz ustanowienie nad uszczuploną 

terytorialnie polską „międzynarodowego zarządu powierniczego”47
. 

Polskie państwo jest w tej sprawie wspólnikiem miertelnych wrogów: 

To jest miara sukcesu władzy, której podstawowym zadaniem jest – jak się zdaje – 

doprowadzenie do ostatecznego samorozwiązania kwestii polskiej poprzez masowy 

exodus (…). Synchronicznie i równolegle anga uje się wszak ta sama władza w politykę 

antyrodzinną i antynatalistyczną poprzez lansowanie ideologii neomarksistowskich 

i finansowanie programów eugenicznych – o propagandzie dewiacji nie wspominając48
. 

Rząd dą y do likwidacji polskiej państwowo ci poprzez wyludnienie własnego 

kraju. O nieprzypadkowo ci i celowo ci tych działań wiadczy szeroki repertuar 

stosowanych rodków – niestwarzanie zachęt do pozostania lub powrotu dla 

emigrantów ekonomicznych, promowanie przedsięwzięć szkodliwych dla rodziny 

i takiej e ideologii oraz postaw nienastawionych na prokreację. Do tego dochodzi 

politycznie bodaj najdonio lejsza czę ć demograficznie antypolskiego planu – Unia 

Europejska, popierana w tej materii gorliwie przez „Gazetę Wyborczą”, ma na celu 

osiedlenie w Polsce imigrantów z krajów ogarniętych wojną: 

I tu wła nie niezastąpieni oka ą się uchod cy z krajów Maghrebu i Bliskiego 

Wschodu. Aby nasi ostatni Mohikanie w ich rezerwacie nad Wisłą (Generalnym 

Gubernatorstwie alias Księstwie Warszawskim) nie zdołali się przypadkiem ogarnąć 

i odbudować, trzeba im zawczasu zafundować jeszcze  i ten problem49
. 
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Redukcja populacji idzie więc w parze z destrukcją – Polacy nie do ć, e mało 

liczni, to jeszcze uwikłani w konieczno ć radzenia sobie z imigrantami staliby się 

społeczno cią łatwą do kontrolowania, co miałoby nastąpić w ramach zredukowanej 

polskiej państwowo ci na wzór jednostek administracyjnych z czasów Napoleona lub 

nawet III Rzeszy. 

Innym sposobem na demonta  polskiego państwa ma być promocja wielkich 

miast: 

Rąbka tajemnicy uchylił niedawno na falach radia „GWiazdy mierci” pan 

Benjamin Barber z USA – oddelegowany tu do nas w charakterze „wujka dobra rada”. 

Według niego suwerenne państwa narodowe to ju  prze ytek – przyszło ć wiata to wielkie 

miasta. Dowarto ciować wielkie miasta – takie zdanie wypowiedział bodaj e w ostatnim 

roku swojego ziemskiego ywota tak e Bronisław Geremek. Kiedy to wówczas czytałem, 

bodaj e na łamach „Obłudnika Powszechnego”, pomy lałem, e to wła nie będzie recepta 

na dalszą destrukcję państwowo ci polskiej: rozgrywanie i korumpowanie elit lokalnych, 

by na regionalnych metropoliach oprzeć konstrukcję kondominium rosyjsko-niemieckiego 

pod ydowskim zarządem powierniczym50
. 

Wróg stosuje więc znaną od wieków metodę „dziel i rząd ”. Włodarze 

poszczególnych miast, skuszeni mo liwo cią korzystniejszego dla ich regionu (lub dla 

nich samych) prowadzenia polityki we współpracy z siłami zewnętrznymi, będą stawali 

się  w naturalny sposób coraz bardziej wrogo nastawieni do rządu centralnego. Zwraca 

uwagę zastosowanie znanego retorycznego chwytu prze miewczych nazw dla 

wymienionych czasopism. „GW” – skrótowiec „Gazety Wyborczej” zostaje 

„wkomponowany” w nazwę mierciono nej broni z filmu fantastycznego zdolnej do 

niszczenia całych planet. Z kolei w pi mie o profilu katolickim słowo „Tygodnik” 

zostaje zastąpione rymującym się słowem „Obłudnik”, co sugerować nieszczero ć lub 

nieprawowierno ć pisma. 

6. Rosja 

Spo ród wrogów zewnętrznych bodaj najwięcej miejsca w swojej publicystyce 

Braun po więca Rosji. Od czasów sowieckich jest ona wrogiem nie tylko dla państw 

i narodów, wobec których jest agresywnie nastawiona, ale stanowi równie  miertelne 

zagro enie dla własnych obywateli. Państwo „postsowieckie”, w przeciwieństwie do 
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dawnej Rosji carów, w cynicznej kalkulacji jest gotowe po więcić ycie ludzi dla 

realizacji interesu politycznego: 

Ani jeden, ani drugi Mikołaj, ani aden z Aleksandrów nie byliby się te  przecie  

nigdy posunęli do zlecania aktów terroru wobec własnego narodu po to, by zyskać pretekst 

do ludobójczej wojny – a przecie  wysadzanie przez postsowieckie słu by budynków 

mieszkalnych w Rosji posłu yło jako pretekst drugiej wojny z Czeczenią. Nb. wa ne, by 

konserwować synchroniczną pamięć tych dwóch faktów: „zamachy” (1999) i „katastrofa” 

(2010) – dzięki temu łatwiej być mo e będzie tłumaczyć przyjaciołom-Moskalom, e 

dą enie do wyja nienia tych tragicznych zdarzeń i do ujawnienia ich zbrodniczych 

mocodawców nie jest przejawem adnej „rusofobii”51
. 

Wyra ne jest rozró nienie między państwem rosyjskim a Rosjanami, którzy byli 

(tak samo jak Polacy) wielokrotnie w historii ofiarami moskiewskiej władzy. Wła nie 

tej władzy przypisana zostaje odpowiedzialno ć za zbrodnicze działania poprzedzające 

wojnę  w Czeczenii oraz katastrofę polskiego samolotu pod Smoleńskiem. Ujawnienie 

sprawców jest jedynie dą eniem do prawdy, a nie drogą do zaognienia stosunków 

między narodami pokrzywdzonymi przez Kreml. Jako wróg zostaje więc okre lone 

wła nie rosyjskie państwo, a nie gremialnie rosyjski naród lub społeczeństwo. 

Braun zdaniem „Prezydenci nie giną w przypadkowych kraksach”52
 tytułuje jeden 

z felietonów i tym samym zdaniem go rozpoczyna. Zostaje ono okre lone jako „ogólna 

zasada interpretacyjna”53
, dana niejako a priori – nie zostają bowiem wyja nione 

powody, dla których ewentualno ć taka miałaby być z zasady wykluczona. Jak pisze 

Łukaszewski: „Przejawem dogmatyzacji jest nasycenie ycia społecznego systemem 

przekonań nienaruszalnych, praw, reguł, przepisów nie podlegających wątpliwo ci czy 

dyskusji. Dogmat na mocy definicji jest niewzruszony i nieobalany”54
. Nadanie 

wspomnianej regule charakteru dogmatu, który jest podany do wierzenia i jako taki nie 

podlega dyskusji, ułatwia więc retoryczne zadanie, poniewa  (przynajmniej w pewnym 

zakresie) zwalnia z konieczno ci argumentacji i kontrargumentacji. 

Autor opisuje tak e udział rolę mediów w kształtowaniu opinii publicznej na 

temat katastrofy: 

Tymczasem w naszej telewizji i prasie z miejsca przyjęto do ć zgodnie linię 

„pojednania narodowego” – i międzynarodowego – nad blisko setką trumien ofiar 
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katastrofy smoleńskiej. Ciekawe, jak skrzętnie i zgodnie unika się analogii, która 

natychmiast sama się nasuwa – porównania z „katastrofą” w Gibraltarze (1943)
55

. 

Nakre lony zostaje pewien dosyć uogólniony obraz mediów, które w wietle 

powy szego fragmentu nie dą ą do prawdy, ale kreowania okre lonych nastrojów 

społecznych czy wręcz zakłamywania rzeczywisto ci w imię niezbyt jasno okre lonych 

– a w ka dym razie niejawnych – celów. To mo e nasuwać wniosek, e media są czym  

w rodzaju podwykonawcy prorosyjskiej machiny propagandowej. 

Najwa niejsze wydaje się jednak przywołanie katastrofy w Gibraltarze jako 

analogii. Korzeniowski pozwala lepiej zrozumieć automatyzm, z jakim dostrzegane są 

spiski przy wszystkich tragicznych wypadkach większej wagi, a tak e atrakcyjno ć 

teorii spiskowych w ogóle: 

Przede wszystkim warto pamiętać, e teorie (my lenie, wyja nienia) spiskowe kuszą 

i urzekają swoją prostotą. Proponują proste deterministyczne schematy i nie ka ą wnikać 

w zło one sploty uwarunkowań oraz skomplikowane zale no ci interakcyjne. Na dodatek 

dostarczają wyja nień kompletnych i wyczerpujących. Nie poddają się kryteriom 

falsyfikacji i zawsze wydają się słuszne i prawdziwe. Opierają się na zdroworozsądkowych, 

z pozoru trafnych postawach. Pierwsza mówi, e wa ne i znaczące wydarzenia muszą mieć 

tak e wa ne i znaczące przyczyny. Druga, e działania grupowe są bardziej efektywne od 

indywidualnych. Dlatego trudno uwierzyć, e np. gwałtowna mierć znaczących postaci 

mo e być spowodowana błahymi przyczynami. Je eli na dodatek nie wykryto jej 

sprawców, najlepszym wyja nieniem mo e być potajemna działalno ć dobrze 

zorganizowanych grup
56

. 

Kolejny w tomie tekst rozpoczyna Braun cytatem z Polskiego Radia z 1 wrze nia 

1939 r. – „A więc wojna!”57
. Polska odgrywa jedną z ról, z których zbudowany jest 

narracyjny schemat – rolę ofiary, w którą wtłaczają ją odgrywający z kolei rolę 

wiecznych katów wrogowie. Katastrofa smoleńska zostaje uznana za rozpoczęcie 

niewypowiedzianej wojny Polsce – przy czym, jak twierdzi autor:  

„(…) nie jest bynajmniej konieczne, jak chcieliby niektórzy, cisłe ustalenie, kto 

mianowicie z nami ją prowadzi. Wystarczy konstatacja, e to my jeste my celem. (…) nie 

trzeba dzi  wprowadzać adnego pancernika do portu w Gdańsku, ani podpalać Zamku 

Królewskiego. Dzi  wojnę z nami prowadzi się dla niepoznaki „per procura” – poprzez 
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biegle posługujące się naszym językiem elity władzy (przede wszystkim czwartej 

władzy)58
. 

Obecna sytuacja międzynarodowa i wewnętrzna Polski jest więc z jednej strony 

wpisana w historyczne kontinuum następujących po sobie ataków obcych sił, z drugiej 

za  – ma ona swoją specyfikę, dotąd niespotykaną. Otó  prowadzona przeciw Polsce 

wojna ma charakter zgoła nie militarny, ale propagandowy i dezinformacyjny, na co 

wskazuje zwłaszcza podkre lenie szczególnej roli tzw. czwartej władzy, działającej 

w zastępstwie wrogich sił pozostających w ukryciu. 

Diagnoza stanu samego państwa polskiego nie dotyczy jako ci poszczególnych 

instytucji, ale pytania o jego istnienie w ogóle, na które to pytanie autor daje odpowied  

jednoznacznie negatywną. „Nie ma państwa” – o czym wiadczyć mają trzy konkretne 

przyczyny: „nie istnieją słu by zdolne i skłonne zapewniać przetrwanie Głowie 

Państwa”, „bo w dniu mierci Prezydenta przez kilka godzin komunikowali się 

z obywatelami spikerzy” oraz „nie prowadzi ono – nie mo e, czy te  nie chce, co na 

jedno wychodzi – samodzielnego dochodzenia zmierzającego do ustalenia prawdy”59
. 

Kontynuując wątek katastrofy smoleńskiej, autor okre la tak e charakter 

działalno ci polskich elit względem zagranicznych sojuszników: 

Bo skoro ani „specjalne stosunki” z Waszyngtonem, ani nawet z Tel Awiwem nie 

dają polskiemu mę owi stanu gwarancji prze ycia – to co zostaje? Czy  nie najwy sza 

pora, by polscy patrioci zerwali z przesądem, wedle którego realną politykę nale y 

w Polsce uprawiać będąc koniecznie czyją  agenturą? Mo e czas przestać wewnętrznie 

konspirować, jak się to uparli robić nawet najwięksi u nas państwowcy – i, z głupia frant, 

odwołać się do narodu?60
 

Dzięki następującym po sobie podszytym ironią retorycznym pytaniom odbiorca 

mo e dostrzec, jak bardzo polska elita polityczna odeszła od zasad, które powinny 

nale eć do oczywisto ci. Konspirowanie jawi się jako wybierana przez ową elitę 

metoda prowadzenia pragmatycznej – w jej mniemaniu – polityki względem 

sojuszników, w której pragmatyzm oznaczać miałby wyrzeczenie się podmiotowo ci na 

rzecz bezpieczeństwa. Postawa ta przedstawiona zostaje jako błędna poprzez okre lenie 

jej mianem „przesądu” oraz skontrastowanie jej z postawą wła ciwą, a więc przyjęciem 

narodu za podstawowy punkt odniesienia w prowadzeniu polityki. Mających nadej ć 
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kolejnych gro nych wydarzeń mo emy być wła ciwie pewni, co zostaje 

zasygnalizowane w retorycznym pytaniu, w którym opera zostaje u yta jako metafora 

spiskowej działalno ci: „Bo ktokolwiek obmy la dla nas takie scenariusze, ma z całą 

pewno cią sporo jeszcze mro ących krew w yłach pomysłów (…). Je li więc 

Smoleńsk to tylko uwertura – to dla kogo napisano główne arie w tej operze?”61
 

Katastrofa smoleńska zostaje wpisana w szerszy kontekst opracowywanych w ukryciu 

planów dla Polski, która ma jedynie odgrywać przewidzianą dla niej z góry rolę, 

niezdolna do aktywnego działania wobec potę niejszych i bardziej wpływowych sił. 

Autor nie okre la jednoznacznie, kto jest autorem tych scenariuszy, opisuje jednak 

pewne poszlaki. 

7. Służby specjalne 

W opuszczonym fragmencie cytatu Braun wskazuje mianowicie na ewentualno ć 

zmian we władzy, za którymi mieliby stać związani z wojskiem i/lub słu bami 

generałowie Petelicki, Czempiński i Skrzypczak. Przypisuje współudział w tym 

działaniu stacji informacyjnej TVN24, nazywając ją (od nazwy nieistniejącej ju  

struktury wywiadu i kontrwywiadu wojskowego) „WSI24”, co ma ją zdyskredytować 

przez wyra ną sugestię powiązania ze słu bami. Działania niejawne stają się tym 

samym kluczowe dla zrozumienia mechanizmów rządzących polityką i obecnej sytuacji 

Polski, której obraz medialny jest w najlepszym wypadku tylko czę ciowo prawdziwy, 

a w najgorszym – celowo zakłamany dla ukrycia prawdziwych celów kluczowych 

aktorów ycia politycznego. Sytuacja Polski nie jest pod tym względem bynajmniej 

wyjątkowa na tle reszty wiata: „Wraz z tym najnowszym – to ju  pół tuzina tytułów 

po więconych bodaj najbardziej spektakularnemu »kłamstwu zało ycielskiemu« 

współczesnego porządku wiatowego”62
. Dla nazwania wydarzeń z 11 wrze nia 2001 r. 

przywołane zostaje okre lenie zazwyczaj u ywane w odniesieniu do zafałszowanej 

przez powojenną propagandę wersji wydarzeń w Katyniu. Słowa te, kojarzące się 

jednoznacznie negatywnie, zawierają zarazem opis wydarzeń, jak równie  ich ocenę. W 

Katyniu bowiem – lapidarnie rzecz ujmując – doszło do zbrodni, a następnie 

skrupulatnego zatajenia prawdy o niej. Autor daje więc do zrozumienia, e wydarzenia 

z 11 wrze nia nale y badać w takim samym kluczu interpretacyjnym – za zbrodnię 
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odpowiedzialny jest zupełnie kto inny, ni  wskazywałaby na to oficjalna wersja 

wydarzeń, a prawdziwi winowajcy, realni wrogowie, którzy od początku działali 

w sposób niejawny, pozostają w ukryciu. 

Autor zwraca uwagę, e w przypadku wydarzeń amerykańskich „dzięki zapisom 

depesz lotniczego systemu komunikacji cyfrowej ACARS (…) mo na było dowodnie 

stwierdzić rozbie no ć oficjalnej i realnej lokalizacji niektórych maszyn wykorzystanych 

w operacji 9/11 – to oznacza, e i w sprawie 4/10 nie jeste my bynajmniej do końca wiata 

skazani na czyste hipotezy. To tylko kwestia dostępu do danych (…) Inna rzecz, kto i kiedy 

zechce nam dostęp do nich łaskawie reglamentować – i a  strach pomy leć, jakiej  to 

nowej operacji-prowokacji wrze niowej czy kwietniowej będzie taki „kontrolowany 

przeciek” elementem…?63
 

Zarówno więc w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych za wa nymi dla państwa 

katastrofami lotniczymi stoją omnipotentne (lub bliskie temu) słu by. Co więcej, ich 

niejawna, zakulisowa rola we wpływaniu na sprawy publiczne na tym się nie kończy. 

Słu by pozostają jedynymi dysponentami pełnej informacji na temat przebiegu 

tragicznych zdarzeń i są w stanie za pomocą przecieków wywoływać (lub, eby 

pozostać w zgodzie z u ytym przez autora słownictwem – prowokować) okre lone 

zmiany w polityce. 

Wskazując na trzy główne czynniki decydujące o współczesnej kondycji narodu, 

autor odnosi się do II wojny wiatowej – a więc strat biologicznych, zwłaszcza po ród 

elit, oraz materialnych, które miały przez III RP zostać potwierdzone i utrzymane 

w mocy
64. Wykonawstwo dwóch kolejnych zostaje ju  przypisane konkretnym 

związanym ze słu bami osobom: 

Były bowiem jeszcze dwie kwestie, które sowieccy namiestnicy w Polsce (Kiszczak, 

Jaruzelski & wspólnicy) zaliczyć musieli, jak przypuszczam, do priorytetowych 

w dziedzinie zabezpieczenia „transformacji ustrojowej” – tj. w istocie dla zabezpieczenia 

interesów sowieckiej nomenklatury w Polsce
65

. 

Osoby stojące na czele słu b w schyłkowym okresie PRL nie tylko działały ze złą 

wolą, ale na dodatek na czyje  polecenie, nawet nie na własny rachunek, ale w imieniu 

władzy sowieckiej. U ycie formuły „& wspólnicy” buduje jednocze nie ironiczny 

dystans, jakby chodziło nie o nikczemnych demiurgów polityki, ale spółkę prawa 
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handlowego. Celem ich działań była za  nie zmiana ustroju, ale przeprowadzenie 

uzale nionej od Związku Sowieckiego elity do nowej rzeczywisto ci w taki sposób, aby 

nie utraciła ona swoich wpływów: 

Pierwsza: nie dopu cić do wywarcia wpływu na bieg spraw i podniesienia jako ci 

elit w Polsce przez Polaków z emigracji. Musiało to być z ich (towarzyszy generałów) 

perspektywy „niebezpieczeństwo” całkiem realne – jedyna szansa udanej transplantacji 

zachowanych jeszcze na emigracji „komórek macierzystych” polsko ci – ostatnia nadzieja 

na wzmacniający zastrzyk, który mógł nieco podreperować zmasakrowane tkanki narodu 

(zwłaszcza mózgową). Warto więc nie zapominać, jak wielki rodki zainwestowali 

zawczasu komuni ci w dezintegrację tzw. polonii poza granicami kraju – i jak skuteczne 

okazały się te działania. Skromnie milczą o swych zasługach w tym dziele generałowie 

Czempiński i Petelicki, i inni ich koledzy z Departamentu I MSW PRL
66

. 

U yte we fragmencie medyczne terminy tworzą zmetaforyzowany opis narodu 

jako organizmu – a więc cało ci działającej dzięki harmonijnie współpracującym 

elementom. Postępowanie słu b, mające zapobiec o ywieniu tego organizmu, 

przebiegało według bardzo konkretnych, wiadomie przyjętych zało eń, konsekwentnie 

i metodycznie realizowanych. Ich aktywno ci w tym względzie przypisana zostaje 

wysoka skuteczno ć. Jednocze nie nie ma wątpliwo ci, e działania te podyktowane są 

złą wolą – słu by, je li uznają, e poprawa jako ci elit jest zagro eniem dla ich 

partykularnych interesów, nie zawahają się tej poprawie aktywnie przeciwdziałać. 

Z przytoczonego fragmentu wyłania się jedna jeszcze wa na cecha słu b państwa 

polskiego – swoiste międzypokoleniowe i międzyustrojowe kontinuum, poniewa  

generałowie Kiszczak i Jaruzelski realizować mieli te same cele, co generałowie 

Petelicki i Czempiński, którzy pracę odpowiednio w słu bach i w wojsku kontynuowali 

po 1989 roku. W ich przypadku zwraca uwagę zabieg retoryczny przygany przez 

pochwałę – „skromnie milczą o swych zasługach” oznacza przecie  tak naprawdę 

„wstydliwie zatajają swe występki”. 

Drugą kluczową kwestię postawił ponoć nawet w trybie wyra nej dyrektywy sam 

gen. Kiszczak: nie dopu cić, powstrzymać lub maksymalnie opó nić powstawanie 

o rodków krystalizacji politycznej (w praktyce: partii) o proweniencji i profilu ideowym 

innym ni  lewicowy67
. 
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Istotna rola słu b w kształtowaniu rzeczywisto ci politycznej w Polsce po 1989 r. 

polegała więc w gruncie rzeczy na zwalczaniu partii prawicowych, a przynajmniej 

znaczne utrudnianie im udziału w yciu politycznym. Braun daje tym samym 

wytłumaczenie, dlaczego siły o takim profilu nigdy nie doszły w Polsce do władzy ani 

nawet nie zdobyły szerszych wpływów. Słu by jawią się jako siła realnie i skutecznie 

działająca przeciw pluralizmowi politycznemu na rzecz zachowania okre lonego status 

quo. Uzupełnienie obrazu Polski kontrolowanej przez „Sowietów” (Braun wiadomie 

u ywa tego słowa tak e odniesieniu do czasów współczesnych) przy pomocy osób 

rozpoczynających swe kariery w czasach PRL pojawia się w wywiadzie na temat tzw. 

układu wrocławskiego, we fragmencie o Jerzym Szmajdzińskim: 

No i wa na rzecz – to był w swoim czasie minister obrony narodowej68
. Nie 

przypuszczam, eby Sowieci kontrolujący polską scenę polityczną, wbrew pozorom 

nieprzerwanie od czasów PRL-u, dopu cili do tego, eby na czele satelickiej armii stanęli 

ludzie nielojalni i niepodlegli pewnej kontroli politycznej
69

. 

Słu by są w Polsce narzędziem kontroli politycznej wykorzystywanym przez 

Rosję – sukcesora Związku Sowieckiego. Ze względu na ich ciągłe działanie w Polsce 

po 1989 r. polska armia pozostaje armią satelicką – ma to miejsce pomimo faktu, e 

sytuacja strategiczna (zmiana przynale no ci sojuszniczej z Układu Warszawskiego na 

Pakt Północnoatlantycki) Polski uległa – wydawałoby się – zmianie o 180 stopni. 

Kluczowe dla wojska i słu b personalia nigdy nie mogą zostać uznane za wolne od 

wpływów rosyjskich. Szerszy jeszcze obraz wpływu słu b PRL i ZSRS zauwa yć 

mo na we fragmencie, w którym Braun próbuje zidentyfikować przyczyny 

ró norodno ci form opozycyjnej aktywno ci politycznej latach 80. XX wieku: 

I stawiam taką tezę – hipotezę badawczą – e ta nadzwyczajna rozmaito ć i bujno ć 

fauny i flory opozycyjnej we Wrocławiu nie mogłaby mieć miejsca bez objęcia szeregu 

inicjatyw opozycyjnych, konspiracyjnych działań i podziemnej aktywno ci, bez objęcia 

tego wszystkiego kuratelą, czy jak to fachowo nazwiemy: kontrolą operacyjną, przez 

słu by peerelowskie i słu by sowieckie70
. 

W narracji Brauna ka de wydarzenie w sferze publicznej wyró niające się czym  

(w tym przypadku zwiększoną intensywno cią) na tle pozostałych ka e postawić 

pytanie o mo liwo ć sprawstwa ze strony słu b. Ich obraz zostaje zniuansowany – nie 
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mamy tu bowiem do czynienia z retoryczną efemerydą, ale wskazaniem konkretnych 

podmiotów: 

A więc, trzeba dobrze zrozumieć, e oprócz wszystkich tzw. osobowych ródeł 

informacji czyli całej agentury, jaką dysponowały słu by peerelowskie, polskojęzyczne – 

SB oraz WSW czy II Zarząd Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego – oprócz tej 

całej agentury, która oczywi cie była do pełnej dyspozycji słu b sowieckich – KGB i GRU, 

Sowieci musieli tutaj dysponować agenturą „na wyłączno ć” – niezapo redniczoną 

u towarzyszy peerelowskich
71

. 

Działające na terenie Dolnego ląska słu by mają więc co najmniej dwojaką 

proweniencję – peerelowską, satelicko podporządkowaną Związkowi Sowieckiemu, 

oraz „czysto” sowiecką, autonomiczną, opartą bezpo rednio na GRU. W celach 

retorycznych u yte zostaje tu okre lenie (przez Brauna u ywane konsekwentnie) 

charakterystyczne dla dyskursu prawicowego, o którym pisał m.in. Bralczyk: „Mówi się 

o tych, których postępowania się nie akceptuje, jako o nie-Polakach, niepolskich 

politykach, a szczególną inwektywą jest u ycie przydawki polskojęzyczny”72
. 

Konieczno ć stosowania takiej metody działania słu b wynikała ze szczególnej dla 

wojsk Układu Warszawskiego wagi militarnej i strategicznej tego rejonu, która wiązała 

się ze zwiększoną obecno cią wojsk sojuszu, a więc tak e wywiadu wojskowego73
. 

Kluczowe dla rozumienia sytuacji ląska są jednak dalsze losy sowieckiej agentury: 

I tutaj dochodzimy do zasadniczej kwestii – co stało się z tą całą agenturą, kiedy 

Armia Radziecka wycofała się z tych terenów na początku lat 90.? Stawiam tezę, e 

agentura ta nie wyparowała, nie wyemigrowała, nie rozwiała się w powietrzu, ale nie 

została te  osierocona (…). A zatem – stawiam taką hipotezę badawczą, e na Dolnym 

ląsku, ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia i okolic, mamy więcej postsowieckiej 

agentury na kilometr kwadratowy ni  w jakimkolwiek innym rejonie Polski74
. 

Obecno ć i działalno ć słu b nie jest oderwana od okoliczno ci historycznych, 

przyczyny pozostawania słu b na tym obszarze mają racjonalny charakter, dają się 

wyprowadzić drogą logicznego wywodu. Obraz Polski (choć zró nicowany regionalnie) 

jako przestrzeni opanowanej przez słu by ma więc historyczno-faktograficzne 

umocowanie i wykracza poza ramy zasłyszanych sądów i powtarzanych plotek. Tam, 

gdzie nie da się wykazać wprost personalnego związku słu b z konkretnymi osobami 
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lub przywołać stosownych dokumentów, tam autor zastrzega, e mówi jedynie o swoich 

domysłach lub stawia hipotezy badawcze. 

Czę ć współczesnej klasy politycznej jawi się więc nie jako niezale ni uczestnicy 

ycia politycznego, ale w najlepszym razie nie wiadome pionki słu b, które dla 

realizacji własnych interesów sterują rozwojem poszczególnych politycznych karier lub 

przynajmniej pilnują, aby nic w ich rozwoju nie przeszkadzało. Na działaniu słu b 

sowieckich oraz PRL-owskich na terenie Dolnego ląska się jednak nie kończy. 

Według Brauna rejon ten zinwigilowany jest równie  przez słu by niemieckie, i to 

o dwojakim rodowodzie, zarówno wywodzące się z wywiadu zachodnio- (BND), jak 

i wschodnioniemieckiego (Stasi). Wywiad RFN miał słu yć Amerykanom do 

pozyskiwania informacji z tego obszaru w czasie zimnej wojny
75.  Co się za  tyczy 

NRD: 

Jeszcze za czasów tzw. pierwszej Solidarno ci, tzw. karnawału gen. Czesław 

Kiszczak wydał formalną zgodę na działania operacyjne wschodnioniemieckiej słu by – 

Stasi – na terenie PRL. Proszę dobrze zrozumieć bezprecedensowo ć takiej zgody, takiego 

rozkazu – to było zaproszenie lisa do kurnika76
. 

Słu by tworzą więc skomplikowaną niekiedy mozaikę, a współdziałanie raz 

wydaje się mieć racjonalną motywację, jak w przypadku współpracy wywiadowczej 

USA i RFN, innym razem skazani jeste my na domysły, nie jest bowiem znana 

przyczyna przywołanej przez autora decyzji generała Kiszczaka. 

„Układ wrocławski”, postrzegany jest przez Brauna jako „układ polityczno-

biznesowo-towarzyski wygenerowany przez sowieckie słu by z »pakietem kontrolnym« 

Moskwy, ale z bardzo powa nym udziałem Berlina”77. Fundamentem układu są słu by 

wywiadowcze, które przez cały okres transformacji a  do dzisiaj podtrzymują swoją 

działalno ć na tym terenie, rozpoczętą jeszcze w okresie PRL. Kształtują one bie ącą 

politykę poprzez selekcję personalną oraz wspieranie konkretnych politycznych karier – 

nie tylko na szczeblu regionalnym, ale tak e ogólnokrajowym i unijnym. Skutkiem 

specyficznego układu poszczególnych słu b na Dolnym ląsku jest zwiększona 

w polityce krajowej reprezentacja osób pochodzących z tego rejonu. Przykładowe 

nazwiska podawane przez Brauna to Grzegorz Schetyna, Jerzy Szmajdziński, Bogdan 

Zdrojewski, Adam Lipiński, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski. 
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Dolny ląsk pod kątem działalno ci słu b wa ny jest z jeszcze jednego względu. 

Braun przytacza historię wypadku samochodowego, w którym zginąć mieli (jadąc tym 

samym samochodem) wa ny działacz „Solidarno ci” Edward Majko oraz 

podpułkownik SB Anatol Pier cionek. Na podstawie opisanych okoliczno ci78
 autor 

dochodzi do wniosku, e współpraca między ww. była „wstępną fazą negocjacji przed 

»okrągłym stołem«”79. Przypadek Dolnego ląska uzupełnia tym samym obraz słu b 

jako siły sprawczej oraz organu kontrolnego polskiej transformacji. Jednocze nie 

wzmocniony zostaje obraz słu b jako podmiotów kształtujących rzeczywisto ć 

polityczną w sposób dowolny, a przynajmniej swobodny – Braun twierdzi bowiem, e 

„Wrocław i Dolny ląsk, to był wła nie główny poligon transformacji ustrojowej”80
. 

U ycie metafory poligonu zakłada, e proces transformacji, ugruntowany ju  (jak się 

wydaje) w zbiorowej wyobra ni jako wieloaspektowy, niedający się tak po prostu 

kontrolować ciąg wydarzeń historycznych, był w istocie rzeczy operacją, którą – tak jak 

w wojsku – mo na zaplanować, wykonać, a dla pewno ci – wcze niej przećwiczyć. 

Zainicjowana i wdra ana przez bezpiekę transformacja traci posmak wielkiej historii 

z podmiotowym udziałem całego narodu – staje się wykalkulowanym na zimno 

przedsięwzięciem słu ącym interesom wąskiej grupy, dla której naród jest przedmiotem 

wprawdzie szeroko zakrojonych, ale jednak tylko działań operacyjnych. Narracja, 

w której naród jest swoim własnym wybawcą, zostaje zastąpiona narracją, w której – 

jako oszukany i wykorzystany – ponownie staje się ofiarą.  

„Sterowalno ć” bynajmniej nie dotyczy jednak wyłącznie polityków 

wywodzących się z Dolnego ląska – „instrukcje” docierają m.in. tak e do osób 

z trójmiejskim politycznym rodowodem: „Kiedy Donald Tusk został poinstruowany, e 

ma nie brać udziału w wyborach prezydenckich, to się temu szybciutko 

podporządkował, więc i teraz zrobi to, co mu jego wła ciciele polecą”81. Ka dy 

istotniejszy krok na cie ce politycznej kariery wa nych figur ycia publicznego 

podlega kontroli i autoryzacji „wła cicieli”. Relacja zale no ci jest więc absolutna, 

przypominająca ju  nawet nie przeło onego i podwładnego, ale wła ciciela i przedmiot 

własno ci. 

Kontrola słu b obejmuje wszystkie, zarówno stare, o których była ju  mowa, jak 

i nowe (w tym równie  stare-odnowione) byty i postacie na scenie politycznej: 

                                                 
78

 Ibidem, s. 351–352. 
79

 Ibidem, s. 352. 
80

 Ibidem. 
81

 Ibidem, s. 559. 



32 

 

Warto te  odnotować, e i pan Ryszard Petru, który proponuje rozbitkom 

z Platformy Obywatelskiej „nowoczesną” tratwę jest wła nie z Wrocławia rodem. I nie 

przypadkiem, jak mniemam, popierać go musi sam „legendarny przywódca” wrocławskiej 

„Solidarno ci” „Władek” Frasyniuk – w stanie wojennym tak długo nieuchwytny dla SB, 

choć jednocze nie, jak wynika z kontekstu sytuacyjnego, pod kontrolą operacyjną WSW82
. 

Lider formacji Nowoczesna oraz popierający go Władysław Frasyniuk równie  

zaliczeni zostają do potencjalnie sterowanych przez postpeerelowskie słu by. 

Ostatecznym owocem działalno ci tak „prowadzonej” klasy politycznej jest 

zagwarantowanie niezmienno ci systemu władzy w jej zasadniczym kształcie – a więc 

fasadowo ci ustroju i całkowitego uzale nienia od słu b polskich oraz zagranicznych. 

Osoby (choć pewnie nie wszystkie) ze słu b, które odgrywają istotną rolę przy wyborze 

politycznych marionetek, zostają wymienione z nazwiska – są to generałowie 

Czempiński i Dukaczewski83
. 

Równie  znani z konserwatywnych poglądów politycy, a tak e sami hierarchowie 

Ko cioła bywają nie tylko nieumy lnymi pomocnikami wrogiej propagandy, ale 

zdarzały się przypadki ich werbowania przez słu by: 

W tym czasie Gowin przyło ył się do publikacji takich dzieł, jak np. wywiad rzeka 

z p. abp. Józefem ycińskim, w którym w aden sposób nie zahaczało jakiekolwiek 

problematyczne meandry biografii purpurata (por. sprawę TW „Filozof”)
84

. 

Ró ne przypadki agenturalnej współpracy nie dają się sprowadzić do wspólnego, 

jednego państwowego mianownika: „W Polsce reprezentowane są bardzo silne 

i skutecznie racje stanu co najmniej kilku państw, z których adne nie jest państwem 

polskim. Mówiąc wprost – Polską rządzi konsorcjum słu b specjalnych (…)”85
. Słowo 

„konsorcjum” naprowadza na okre loną tre ć – oznacza organizację zrzeszającą ró ne 

podmioty, które pozostają jednak niezale ne, a ich współpraca nawiązana zostaje dla 

konkretnego celu. Słu by są więc narzędziami do realizacji interesów państw obcych na 

terenie (a więc kosztem) Polski. W owym konsorcjum udziałowcami są – według 

stopnia wa no ci – Rosjanie („establishment postsowiecki”), Niemcy – na co 

wskazywać ma m.in. obsadzenie stanowiska ambasadora w Polsce przez byłego 

funkcjonariusza niemieckiego kontrwywiadu BfV – oraz Izrael. Według stawianej przez 
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Brauna hipotezy
86

, Rüdiger Freiherr von Fritsch zawierał w latach 80. znajomo ci 

z przedstawicielami polskiej opozycji, które miały charakter „słu bowy”. U ywając 

słów „ciekawe jest więc, jak dzisiaj te znajomo ci procentują i kogo pan ambasador 

dzisiaj prowadzi”87
 autor daje jasno do zrozumienia, e ambasador nie działa 

w oderwaniu od swojej przeszło ci w BfV, a jego praca na terenie Polski nie polega 

jedynie na jawnym reprezentowaniu spraw niemieckich – „wszak specjalno cią 

oficerów bezpieki jest praca ze ródłami – czyli wła nie werbunek i prowadzenie 

agentury”88. Istotnym udziałowcem są tak e słu by amerykańskie, 

(…) które jak rozumiem utrzymują pakiet kontrolny w tym konsorcjum, zwłaszcza 

od kiedy zostali my sprzedani w „nowej Jałcie na telefon” przez administrację prezydenta 

Obamy, w wyniku czego przypieczętowany został układ rozbrojeniowy amerykańsko-

rosyjski, w którym Amerykanie odstąpili od planów instalacji w Polsce tzw. tarczy 

antyrakietowej, a Putin dostał „zielone wiatło” do zamachu smoleńskiego89
. 

Polska jawi się tu jago przedmiot swobodnego handlu prowadzonego między 

mocarstwami, przywołanie Jałty wzmacnia jeszcze wra enie przedmiotowego, a nie 

podmiotowego statusu Polski w stosunkach międzynarodowych. Chodzi bowiem 

o historyczny układ, w którym Polska umieszczona została w sowieckiej – a więc 

wrogiej – strefie wpływów. Całkowicie zale ne od obcych potęg są te  kwestie ycia 

i mierci polskich elit, katastrofa smoleńska zostaje bowiem przedstawiona jako 

przedmiot targów „ponad głowami” Polaków. Mo na odnie ć wra enie e wrogie, 

zbrodnicze działania wobec polskiej elity nie są niczym niezwykłym w instrumentarium 

dostępnym wiatowym potęgom, skoro mogą być przedmiotem „owocnych” rozmów na 

wysokim szczeblu. 

8. Media 

Kolejnym po słu bach specjalnych narzędziem do manipulowania 

rzeczywisto cią są media. Wykorzystywane są do sprawowania i zwiększania kontroli 

nad obywatelami: 

Dla pełnej kontroli agentura musi być tak e w mediach i dokładnie tak jest 

skonstruowany ład medialny III RP. Przypomnę tylko, e kreowanie „ładu medialnego” 
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zostało powierzone ludziom, których niejako ręcznie wyselekcjonowali jeszcze Jaruzelski 

i Kiszczak. Spektakularnym przykładem jest tu postać pana Mariusza Waltera – ojca 

zało yciela jednego z najwa niejszych w systemie propagandowym III RP koncernu 

medialnego, którego w stanie wojennym rekomendował Jaruzelskiemu osobi cie Jerzy 

Urban
90

. 

Poza oczywistym zadaniem, jakim dla ka dego wywiadu i kontrwywiadu jest 

zbieranie informacji, do agentury opisywanej przez Brauna nale y tak e ich 

selekcjonowanie i rozpowszechnianie w korzystny dla siebie sposób za pomocą 

przyjaznych mediów. Cała rzeczywisto ć medialna nie jest nastawiona na rzetelne 

informowanie o sprawach publicznych, ale tworzenie narracji sprzyjającej siłom 

sprawującym jawną bąd  zakulisową władzę w Polsce. Przekazywanie realnej władzy 

i wpływów odbywa się w trybie charakterystycznym dla Związku Sowieckiego – a więc 

„rekomendowania” i „wskazywania” (nazywanego niekiedy artobliwie 

„namaszczaniem”) następców. I tak twórca koncernu ITI Mariusz Walter zostaje 

niejako następcą Jerzego Urbana, odpowiedzialnego za propagandowe oblicze władzy, 

w okresie stanu wojennego. Obca i historycznie wroga narodowi władza ma więc rodki 

i sposoby na utrzymanie ciągło ci kontroli nad przekazem medialnym mimo braku 

wpływu formalnego. 

Media spółki Agora S.A. odgrywają szczególnie istotną według Brauna rolę 

w niszczeniu polskiego patriotyzmu – propagują one postępową, lewicową ideologię, 

w której wietle manifestacje patriotyczne są przedstawiane w jednoznacznie 

negatywnie: 

W narracji transmitowanej przez „GWiazdę mierci” i zale ne od niej media 

patriotyczną demonstrację podciąga się pod chuligański wybryk – co jest zresztą 

w okolicach Czerskiej tradycją sięgającą czasów walk o „utrwalanie władzy ludowej”, 

kiedy to ich dziadkowie z UB naszych dziadków nazywali bandytami
91

. 

Nieprzychylna patriotycznym manifestacjom narracja „Gazety Wyborczej” ma 

korzenie w zbrodniczym okresie historii Polski bezpo rednio po wojnie. Dziennikarze 

„Gazety Wyborczej” stają się w narracji Brauna bezpo rednimi spadkobiercami 

sowieckich władz tego okresu. Na uwagę zasługuje zastąpienie kryterium wyboru 

przynale no ci do okre lonej grupy kryterium więzów rodzinnych. Stwarza to 

niebezpiecznie uproszczony obraz, w którym wszyscy, którzy głoszą poglądy 
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„niepatriotyczne”, mieli dziadków w UB, a wszyscy patrioci mieli w rodzinach 

ołnierzy wyklętych. 

Interesująca jest istotna zmiana stanowiska czę ci polskich mediów (ju  nie tylko 

Agory) wobec Rosji. Zwraca uwagę przej cie od narracji „pojednawczej” do „bojowej” 

– zmiana ta miała nastąpić po aneksji Krymu przez Rosję: 

Nie o błędy tu bowiem chodzi czy próby ekspiacji za nie, ale o zwyczajne dla ludzi 

bez sumienia hołdowanie „mądro ci etapu”. Poprzedni etap wymagał podlizywania się 

Rosjanom, a na aktualnym wymagane jest pryncypialne ich potępienie i animusz bojowy. 

I tu wła nie – na odcinku wzmacniania animuszu i rozbudzania bojowego ducha – 

spotykają się patentowani zdrajcy i zawodowi dezinformatorzy z telewizji WSI24 

z patentowanymi patriotami i zawodowymi budzicielami ducha z TV Republika. Spotykają 

się kole anki i koledzy z „GaPoli” z funkcjonariuszami z „Gazowni”92
. 

Okazuje się, e stojące dotąd po przeciwnych stronach barykady o rodki telewizje 

i gazety, walczące ze sobą w codziennym dyskursie z du ym zapałem, dosyć nagle w 

tej konkretnej sprawie zaczynają mówić jednym głosem. Tą samą artobliwie ironiczną 

przydawką „patentowani” okre leni zostają zarówno zdrajcy, jak i patrioci. Znów 

pojawiają się prze miewcze warianty nazw (WSI 24 i „Gazownia”), chocia  warto 

zauwa yć, e zasłu yła sobie na nie tylko jedna strona polityczno-medialnego sporu 

(TV Republika ma niezmienioną nazwę, a „Gazeta Polska” skrót sylabowy bez 

zło liwych modyfikacji). W pierwszym przypadku podkre la to notoryczno ć i 

niepoprawno ć zdrajców, w drugim za  kwestionuje szczero ć i powagę patriotycznej 

postawy. Ze względu za  na konotacje z frazeologizmem „leń patentowany”, okre lenie 

to zapewne wywołuje negatywne skojarzenia u większo ci odbiorców. Nietypowa 

jednogło no ć mediów wywołuje wra enie nieszczero ci przynajmniej jednej ze stron 

i skłania do podejrzeń, e tak nagła i całkowita zmiana nastawienia musiała mieć jaką  

ukrytą przyczynę: „Czemu  zawdzięczamy ten paradoks? Pokrótce: pełnej mobilizacji 

agentury amerykańskiej i ydowskiej na naszym terytorium, wła nie na u ytek toczącej 

się tu  za naszą granicą wojny”93. Na kolejnym ju  przykładzie okazuje się więc, e 

najwa niejsze o rodki medialne nie mają na celu rzetelnego informowania Polaków 

o sprawach państwa i sytuacji międzynarodowej, ale wykonują pewną propagandową 

pracę na rzecz obcej agentury. Gwałtowno ć narracyjnej zmiany w mediach wskazuje 

na całkowite podporządkowanie ich Stanom Zjednoczonym i Izraelowi. 
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Media, jak opisuje Braun, w wyborach prezydenckich 2015 r. zaanga owały się 

w promocję tych kandydatów, którzy dają największe szanse na zachowanie status quo. 

Dlatego nawet kandydaci deklarujący się jako antysystemowi powinni być 

obserwowani z rezerwą: 

W tym kontek cie traktowany jako największa niespodzianka tych wyborów wielki 

sukces Pawła Kukiza, nie jest mo e tak wielką niespodzianką dla tych obserwatorów sceny 

politycznej, którzy odnotowali, e jego kandydatura została w kluczowym momencie, na 

finiszu kampanii, wsparta przez bardzo szeroki front – od Gowina do Schetyny, od Ku(p)y 

Wojewódzkiego po Wojciecha Cejrowskiego. Osobi cie sądzę, e sukces tego kandydata 

warto rozpatrywać równie  w kontek cie referowanej niejednokrotnie (…) hipotezy 

tzw. układu wrocławskiego94
. 

Sprawujący w Polsce władzę układ „postokrągłostołowy”, mający do swojej 

dowolnej niemal dyspozycji równie  media, w przypadku niektórych kandydatów 

antysystemowych (przyjmując do wiadomo ci szczero ć ich intencji) postanowił 

zastosować taktykę, którą mo na by nazwać „wrogim przejęciem”. W sytuacji nikłych 

szans powodzenia próby skorumpowania takiego kandydata, uruchomiona zostaje 

machina medialna, która rozpoczyna proces dyskretnej kontroli lub „opieki” nad takim 

kandydatem. Wskazuje na to udzielenie poparcia przez dosyć egzotyczną „koalicję” 

politycznych i medialnych osobowo ci (chocia  obecno ć po ród nich Wojciecha 

Cejrowskiego, znanego z jawnej i ostrej krytyki III RP, być mo e wymagałaby 

dodatkowego obja nienia). 

9. Okrągły stół 

Opowie ć Grzegorza Brauna o okrągłym stole przypomina jeden ze schematów 

narracyjnych przywoływanych przez Wasilewskiego: „Je li rycerz nie niszczy smoka, 

zapewne razem ukuli spisek, odstawiają teatr”95
. Niedziałające bynajmniej na korzy ć 

Polski elity dla utrzymania nad narodem efektywnej kontroli w zmieniających się 

okoliczno ciach międzynarodowych zaplanowały i wprowadziły w ycie jedno 

z największych oszustw w historii XX w.: „Okrągły stół był tylko inscenizacją, fasadą 

propagandową. Najistotniejsze decyzje zapadały w zupełnie innym miejscu i innym 
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czasie…”96
. Braun opisuje dosyć konkretnie przebieg wydarzeń, w finale których 

nieprzyjazna Polsce władza miała ugruntować swoje wpływy: 

(…) w Magdalence to był ju  ni szy szczebel. Wmanewrowanie elity opozycyjnej 

w okrągły stół, to był tylko jeden z końcowych elementów całej tej operacji. Droga do 

okrągłego stołu zaczyna się znacznie wcze niej – ju  w stanie wojennym. Czesław 

Kiszczak powiedział kiedy , e „stan wojenny i okrągły stół to dwa końce tej samej 

polityki” i wyjątkowo był w tym wypadku szczery. Stan wojenny był okresem, w którym 

między innymi dzięki operacji internowania elity opozycyjnej mógł się rozpocząć proces 

selekcji kadr, które władze sowieckie uznały za na tyle spolegliwe, eby ich następnie 

u ywać przy okrągłym stole97
. 

Realnym początkiem przemian ustrojowych było według Brauna spotkanie 

Jaruzelskiego z Davidem Rockefellerem w 1985 r., które zostało zorganizowane, 

poniewa  

(…) re im komunistyczny wiedział ju , e musi dobić targu (…). Z finansistami 

zachodnimi, którzy kredytowali komunizm i którym zale ało na tym, eby zaciągnięte 

przez komunistów po yczki zostały w jakiej  mierze zwrócone lub eby została dokonana 

konwersja tych e długów na wpływy polityczne. Doszło do tragicznego paradoksu naszej 

historii – e na niepodległo ci Polski nie zale ało i nie zale y ani sowieckim komunistom, 

ani ich finansowym partnerom z Zachodu. Przeciwnie – wtedy, w latach osiemdziesiątych, 

jedni i drudzy obawiali się tego, e kiedy komunizm zbankrutuje, a jego bankructwo było 

ju  faktem, wówczas do władzy mogą doj ć wolni Polacy, którzy powiedzą Zachodowi: 

po yczali cie mordercom i złodziejom, to bujajcie się teraz. Wtedy dla obu stron jasne 

było, e nie mo na dopu cić do tego, aby Polska odzyskała niepodległo ć. Komuni ci nie 

chcieli stracić ycia ani wpływów, a ich najlepszym partnerem stali się ludzie, którzy mieli 

istotny wpływ na elity opozycyjne w Polsce. Nieprzypadkowo w odtajnionych raportach 

ambasadora amerykańskiego, wysyłanych w latach osiemdziesiątych do Waszyngtonu 

wszystkie wydarzenia roku ’89, które na nasz u ytek szumnie nazywa się „transformacją 

ustrojową”, nazywane są po prostu „układem Jaruzelski-Geremek”98
. 

W obrazie kre lonym przez Brauna to nie „dobra”, reprezentująca interesy narodu 

opozycja pokonała „złych” komunistów – tak uproszczony obraz jest jedynie oficjalną, 

stworzoną je li nie dla całkowitego ukrycia, to przynajmniej dostatecznego przykrycia 

prawdy. W rzeczywisto ci miała miejsce tyle  racjonalna, co cyniczna gra komunistów, 

liczących na sprawne przeniesienie swoich wpływów do nowej rzeczywisto ci 
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ustrojowej za cenę zawarcia układu z zagranicznymi wierzycielami PRL. Dokumenty 

ambasady amerykańskiej skłaniają autora do zinterpretowania ówczesnej opozycji 

(Geremek) i władzy (Jaruzelski) nie jako wrogich sobie obozów o odmiennych wizjach 

Polski, ale stron polityczno-gospodarczego kontraktu. W układzie tym zachodnia 

finansjera rękami przedstawicieli „Solidarno ci” miała uzyskać obietnicę spłaty długów 

w tej czy innej formie w zamian za ugodowe wobec dawnej nomenklatury stanowisko 

opozycji. To zagwarantowanie wzajemnych interesów było działaniem wrogim wobec 

polskiej racji stanu, dlatego e w swoich zało eniach uniemo liwiało odzyskanie 

niepodległo ci – układ zakładał bowiem pozostawanie Polski w ciągłej zale no ci od 

zagranicznych wierzycieli z jednej strony oraz uwikłanej w sowiecką przeszło ć 

postkomunistycznej elity z drugiej. Pojawia się więc odpowied  na pytanie, dlaczego 

wa ne (choć nie jedyne) siły w polityce i biznesie wiadomie działają w sposób wrogi, 

sprzeczny z interesem Polski – mianowicie w celu realizacji interesów własnych, dla 

których polska racja stanu jest zagro eniem. Do rozmów dotyczących kształtu nowej 

Polski nie dopuszczono osób, które nie gwarantowałyby realizacji zało eń nowego 

układu: 

Komuni ci do układu Jaruzelski-Geremek dopu cili wyłącznie ludzi, którzy nie 

kwestionowali pryncypiów socjalistycznych. Ani tzw. kato-lewica, ani tzw. dysydenci, 

czyli ludzie, którzy do pewnego momentu byli aktywnymi członkami, czy nawet 

funkcjonariuszami partii komunistycznej, a następnie podjęli inną grę, jak np. wła nie 

Geremek, nigdy nie kwestionowali socjalistycznych pryncypiów ustrojowych. W efekcie 

w Polsce nigdy ustrój komunistyczny nie został okre lony jako zbrodniczy. A polityka 

„grubej kreski” uniemo liwiała wyeliminowanie agentury99
. 

Powy sza kontynuacja wątku kulis transformacji zawiera trzy wa ne elementy. Po 

pierwsze, to komuni ci byli stroną, po której le ała inicjatywa w podjęciu rozmów 

i okre leniu personaliów uczestników. Po drugie, selekcja ta odbywała się według 

klucza ideologicznego. Gwarantem nienaruszalno ci i trwania nowego układu miała być 

wierno ć socjalistycznemu wiatopoglądowi, przynajmniej na poziomie 

deklaratywnym. Dzięki niej udało się zapobiec jednoznacznemu nazwaniu 

komunistycznej przeszło ci zbrodniczą – w przeciwnym wypadku powstałoby 

powszechne wra enie, e Polską nadal rządzą jej wrogowie. Po trzecie, elity wyznające 

„pryncypia socjalistyczne” były wła ciwym narzędziem do realizacji polityki 

legendarnej „grubej kreski”, której istotą miało być zaniechanie wszelkich rozliczeń z 
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poprzednim ustrojem i jego funkcjonariuszami. To z kolei umo liwiało utrzymanie 

ciągło ci realnych podstaw władzy w postaci agentury. Wyłania się znany w dyskursie 

prawicowym schemat narracyjny „zdrady elit”. Postrzeganie władzy jako trwającej 

nieprzerwanie, niezale nie od ustroju opresji naprowadza na zało enia krytyki 

postkolonialnej. Uwaga Kucińskiego w odniesieniu do tekstu Rafała Ziemkiewicza 

równie  tutaj wydaje się trafna: 

(…) zauwa yć nale y, e krytyka postkolonialna ustanawia po pierwsze ostry 

podział zainicjowany przez niedokończoną historię PRL jako epoki wyzysku, która nie 

mo e się skończyć, dominacji, która pod piórem publicysty jest zawoalowana, a którą 

nale y odkryć, demistyfikując zło (…)100
. 

Nierozliczona, cią ąca przeszło ć stwarza ponadto konkretny problem: 

A tymczasem państwo, w którym zbrodnie nie są karane, nie mo e się ostać, ono ju  

nie istnieje i nie mo e przetrwać. Je li zbrodnia zdrady stanu nie jest zagro ona 

najwy szym wymiarem kary, to przyzwala się na zdradę stanu, tworzy się na nią „popyt” – 

i z taką sytuacją mamy dzi  do czynienia w Polsce101
. 

Postkomunistyczne status quo stwarza dla Polski potencjał permanentnego 

zagro enia, poniewa  kara niedostatecznie odstraszająca od zdrady jest jednoznaczna 

z zachętą – zachętą dla wewnętrznych wrogów Polski do dalszego szkodliwego 

działania, dalszego lekcewa enia lub wręcz pogardzania racją stanu. Dla lepszego 

efektu retorycznego autor sięga po termin „popytu” znany z nauk ekonomicznych – 

wzmacnia to wra enie zagro enia jako logicznej i nieuniknionej konsekwencji 

okre lonych uwarunkowań. 

Sporą warto ć interpretacyjną w rozpatrywaniu najnowszej historii Polski 

w kontek cie okrągłego stołu ma sprawa morderstwa ks. Jerzego Popiełuszki: 

Jej pełne wyja nienie ciągle mo e mieć wpływ na przyszło ć Polski – bowiem 

prawda o niej wcią  jeszcze mogłaby wstrząsnąć posadami post-PRL-owskiej sceny 

politycznej. To dlatego temu wyja nieniu tak bardzo starają się zapobiec liczni beneficjenci 

zmowy okrągłego stołu, którego zbrodnia na ks. Jerzym była zbrodnią zało ycielską. Była 

ona wej ciem na drogę do okrągłego stołu, gdy  pokazała wszystkim chętnym do „dialogu” 

z komunistami, jaka jest skala mo liwo ci w negocjacjach102
. 
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Morderstwo dokonane na Popiełuszce nie było, potwornym wprawdzie, ale 

jednak tylko incydentem. Było na zimno wykalkulowane jako cyniczny argument 

w negocjacjach okrągłostołowych (wprost nazywanych „zmową”, co kojarzy się 

jednoznacznie negatywnie, jako działanie niejawne czy wręcz spiskowe oraz dokonane 

w niecnych celach). Pojawia się znów mitologizujące okre lenie „zbrodnia 

zało ycielska”. Prawdziwa motywacja strasznego czynu pogłębia wra enie 

okrągłostołowej farsy, poniewa  staje się jasne, e jedyną zwycięską stroną negocjacji 

mogła być strona dysponująca tego rodzaju mo liwo ciami perswazji lub, mówiąc 

wprost, zastraszania. Odpowiedzialno ć obcią a za  obie strony – tę, która dokonała 

zbrodni oraz tę, która zajęła postawę milczącego przyzwolenia: 

Przypomnijmy, e ledztwo w sprawie zbrodni na ks. Jerzym było szereg razy 

przerywane i to nie bezpo rednio przez postkomunistyczną generalicję czy bezpo rednich 

spadkobierców PZPR-u, ale przez ludzi strony opozycyjnej, „solidarno ciowej” – co 

pokazuje, e zmowa milczenia w tej sprawie jest utrzymywana przez tajny front idący 

w poprzek fasadowych podziałów na polskiej scenie politycznej103
. 

Morderstwo Jerzego Popiełuszki łączy wszystkie liczące się siły na politycznej 

scenie III RP – wyj cie na jaw prawdy o tym wydarzeniu, kładącym się cieniem na 

umowie okrągłego stołu, nie le y w niczyim politycznym interesie. Dlatego 

wspólnikami w utajnianiu okoliczno ci zbrodni są strony jakoby walczące ze sobą – 

postkomunistyczna i postsolidarno ciowa. Taka interpretacja mierci Popiełuszki 

pogarsza jeszcze ocenę państwa polskiego po 1989 r. – jest to bowiem państwo 

ufundowane na zbrodni, którego spoiwem jest zmowa milczenia. Wydaje się ono 

„wcieleniem idei kontynuacji zła, które nie zostało osądzone”104
. 

10. Polskie państwo 

Polacy nie do ć, e są instrumentalnie traktowani przez państwa obce, to jeszcze 

ich własne nie jest lepsze. Bardzo jednoznacznym przejawem wrogo ci polskich władz 

wobec własnych obywateli (a przynajmniej ich czę ci postrzeganej przez Brauna jako 

patriotycznej) było postępowanie podczas jednego z Marszów Niepodległo ci: 

Polskie władze ewidentnie tęsknią za stanem wyjątkowym i ju  prowadzą 

przygotowania do niego poprzez zorganizowane manewry. Ich przykładem były 
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destrukcyjne działania wymierzone w uczestników Marszu Niepodległo ci 11 listopada 

ubiegłego roku. To nie było nic innego, jak manewry i policyjne, i medialne, mające na 

celu sprawdzenie, czy demonstrację kilkudziesięciu tysięcy polskich patriotów mo na 

przedstawić jako zamieszki wszczęte przez bandę chuliganów105
. 

Wrogo ć jest w tym przykładzie oczywista – wobec patriotów u ywana jest 

brutalna, nieuzasadniona siła w ramach działań przygotowawczych, swojego rodzaju 

treningu policyjno-medialnego przed wprowadzeniem systemu sprawowania władzy, 

który trudno uznać za przyjazny obywatelom, ale który dla ka dego rządu jest pokusą. 

Pokusą tym większą, e byłaby to okazja do realizacji bardzo konkretnych planów: 

Stan wojenny (…) jest jedynym sposobem na rozwiązanie wszystkich 

najistotniejszych problemów naraz – na spacyfikowanie opozycji i ograniczenie swobody 

obiegu informacji i na zrolowanie problemów ekonomicznych, które są w zasadzie 

pierwszoplanowe. Państwo polskie jest zbankrutowane i ten stan będzie się coraz bardziej 

ujawniał106
. 

Działania na niekorzy ć obywateli – siłowe zmarginalizowanie opozycji, 

ograniczenie swobód obywatelskich oraz dalsze nakręcanie spirali zadłu enia – 

otwierają mo liwo ci rozwiązania problemów w sprawowaniu władzy, które poza 

sytuacją stanu wyjątkowego byłyby trudne lub wręcz niemo liwe przezwycię enia. 

Najgorsze wydaje się to, e stan wyjątkowy miałby słu yć samej tylko władzy – tylko 

jej przynosić korzy ci, społeczeństwo za  miałoby wyłącznie ponosić tego koszty. 

Władzę zdolną do korzystania z autorytarnego repertuaru sposobów zarządzania 

wyłącznie dla ochrony własnych interesów nie sposób nazwać przyjazną społeczeństwu 

– w takim układzie staje się ona w rzeczywisto ci jego wrogiem. 

Szkodliwo ć państwa ma charakter nie tylko dora ny, ale instytucjonalny, 

umocowany w konstytucji : 

Wreszcie trzecie kwestia, którą dorzuciłbym do referendum, to uchylenie 

osławionego art. 220 konstytucji Kwa niewskiego i Mazowieckiego. Przypomnijmy, e 

artykuł ten de facto zmusza Rzeczpospolitą do konsekwentnego, a zarazem coraz głębszego 

zadłu ania się u lichwiarzy. Wyklucza on bowiem finansowanie długu publicznego 

z kredytu zaciąganego w centralnym banku Polski107
. 
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W sytuacji, w której państwo nie ma mo liwo ci samodzielnego radzenia sobie 

z długiem, zostaje wepchnięte w uzale nienie od zachodniej finansjery (nazwanej 

negatywnie kojarzącym się okre leniem „lichwiarze”). Ustawa zasadnicza napisana jest 

w sposób sprzyjający osłabianiu ekonomicznemu Polski. Dla celów retorycznych 

zostaje ona nazwana „konstytucją Kwa niewskiego i Mazowieckiego”. Buduje to 

dystans – nie mamy do czynienia ze zbiorem zasad wspólnym dla wszystkich 

obywateli, ale  dyktatem prominentnych przedstawicieli elit – a szkodliwe tre ci 

nabierają personalnego wymiaru i zyskują konkretne twarze. 

Kolejnym dowodem na postępujące instytucjonalne dostosowywanie Polski do 

działań agresorów jest tzw. ustawa 1066: 

Skoro z mocy ustanowionego w Warszawie prawa i na zaproszenie władzy 

warszawskiej (…) funkcjonariusze izraelskiej bezpieki mają u nas weryfikować personalia 

i prawdomówno ć „uchod ców” – to kto i na jakiej podstawie zaręczy, ze do tego 

ograniczą oni swoją aktywno ć na terenie Rzeczypospolitej?108
 

Ustawa ma stwarzać dla obcych słu b mo liwo ć działania na terenie Polski, 

łącznie z gromadzeniem i sprawdzaniem danych poszczególnych osób. W sytuacji, 

w której dostęp do nich mają tak e inne państwa, działalno ć polskich słu b (zasadniczo 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo) traci rację bytu. Dodatkowo stwarza to ryzyko 

nadu ycia ustanowionej prawem „go cinno ci”. 

Cały ustrój polityczny sprzyja działalno ci wewnętrznego politycznego wroga 

i nastawiony jest na oszustwo oraz wyzysk: 

Poniewa  ni ej podpisany nie jest demokratą i nie wią e adnych nadziei 

z kultywowaniem przesądu demokratycznego – nie mo e więc szczerze rekomendować 

jakichkolwiek numerów w demokratycznej ruletce (w której przecie  i tak zawsze 

wygrywają anonimowi gangsterzy stojący za dyrekcją kasyna)109
. 

Zasada działania fundamentu ustroju (wyborów) obja niona zostaje za pomocą 

metafory ruletki w kasynie. Nie ma więc znaczenia, jakiego wyboru się dokona, ró nice 

są pozorne, dlatego e pozorny jest sam wybór, tak samo jak to samo ć prawdziwych 

zwycięzców, którymi są stojący za fasadą ustroju „gangsterzy”. Korzystne dla nich nie 

jest wypadnięcie którego  numeru (wygrana okre lonej partii), ale samo istnienie 
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systemu obstawiania (cyklicznych wyborów), któremu w tym przypadku nie jest winien 

aden „obcy”: 

A wła nie powszechne złudzenia są bodaj czy nie najpowa niejszą przeszkodą na 

drodze do wykorzystania przez Polaków ich dziejowej szansy. Myliłby się bowiem, kto by 

przypuszczał, e przeszkody na tej drodze są li tylko zewnętrzne – e oto „siła złego na 

jednego” przychodzi ze strony wrogów i przeciwno ci losowych od nas niezale nych. 

Owszem, jest takich całkiem zewnętrznych, „obiektywnych” przeszkód i zagro eń całkiem 

sporo (…) – ale warto odnotować tak e i te, których generatorem my sami jeste my110
. 

Sformatowane przez wrogów Polski są tak e inne wa ne dla demokratycznego 

ustroju instytucje państwowe: 

Kandydatura Czaplickiego na szefa sekretariatu PKW pochodzi z tamtych czasów – 

kiedy to owym prezydentem pozostawał Jaruzelski, a fotel ministra spraw wewnętrznych 

opuszczał wła nie Kiszczak. Nota bene: większo ć aktualnego składu PKW to ludzie, 

których kariery mają swe fundamenty w PRL – mamy w tym gronie m.in. sędziów 

i prokuratorów stanu wojennego, którzy oskar ali i skazywali ludzi „Solidarno ci”111
. 

Główni architekci fasady okrągłego stołu oraz transformacji ustrojowej, której 

celem było zabezpieczenie interesów dawnej nomenklatury, zadbali tak e o skład 

osobowy instytucji stojących na stra y nowego ustroju. Demokracja jest systemem 

szkodliwym ju  na poziomie samej koncepcji, w przypadku Polski za  tak e na 

poziomie personalnym. Jej instytucje obsadzone są bowiem lud mi, którzy aktywnie 

współtworzyli antypolski ustrój PRL i gotowi są nadal szkodzić polskim obywatelom, 

je eli tylko oka e się to korzystne dla ochrony interesów okre lonej grupy. Dotyczy to 

m.in. Państwowej Komisji Wyborczej, której obraz w powszechnej wiadomo ci jest 

fałszywy i usypiający czujno ć: 

Nie jest to więc, jak się niektórym zdaje, grupa nieudolnych mo e, ale przecie  

niegro nych „le nych dziadków” – ale w większo ci doborowe grono po wielokroć 

zaprzedanych konformistów i ludzi od politycznej mokrej roboty
112

. 

Osoby zasiadające w PKW są pozbawione kwalifikacji moralnych do 

sprawowania najwy szych funkcji w państwie, a ich celem jest jedynie wykonywanie 

politycznych zleceń. Ustrój demokratyczny w tym miejscu obna a swoją fasadowo ć, 

bowiem reprezentacja interesów społeczeństwa istnieje jedynie na poziomie 
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werbalnym, a powołane do tego instytucje nie do ć, e zawodzą, to jeszcze szkodzą 

obywatelom, wspierając wywodzącą się z poprzedniego ustroju swoistą „klasę 

pró niaczą”, erującą na narodzie. 

Wa ny w kontek cie dysfunkcyjno ci polskiego państwa jest „wyzysk fiskalny – 

z całą pewno cią wyczerpujący znamiona wymuszenia rozbójniczego (art. 282 kk)”113
. 

Władza nie ma oporu nawet w stanowieniu prawa (podatkowego) stojącego 

w sprzeczno ci z innym prawem (kodeksem karnym). Dla zdobycia pieniędzy gotowa 

jest godzić nawet takie sprzeczno ci. Bezwzględno ć w postępowaniu rządzących 

prowadzi do szeregu patologii: 

(…) od banalnej korupcji po przypadki bezprawnego pozbawienia wolno ci 

niektórych przedsiębiorców uchylających się od powinno ci na rzecz sitwy. Gdzie bowiem 

mo na dokonać jednocze nie rozmaitych, wzajemnie rozbie nych interpretacji tego samego 

przepisu, tam władza mo e albo wziąć w łapę, albo posadzić opornego114
. 

Ponadto bezprawny zabór mienia z okresu II wojny wiatowej, sankcjonowany 

przez kolejne władze III RP, prowadzi do wniosku, e „Stosunek rządów warszawskich 

do prawa własno ci jest więc literalnie leninowski: »Grab zagrabione!«”115
. 

Sprawa własno ci dotyczy nie tylko zadawnionych spraw mienia, ale całego 

obszaru gospodarki, zwłaszcza w kluczowych dziedzinach, który jest planowo 

niekorzystny dla obywateli: 

Warszawskie władze nie tylko nie bronią Polaków przed takimi zmowami, ale wręcz 

same ich działalno ć inicjują. Zarówno kartel medialny, któremu patronuje KRRiT, kartel 

węglowy czy inne – wszystkie one skutecznie utrudniają bąd  wprost uniemo liwiają 

Polakom przejawianie wielu inicjatyw rynkowych, przymuszając ich jednocze nie do 

opłacania gangsterskiej dywidendy, ukrytej, ma się rozumieć, w zawy onych cenach116
. 

Aktywne uczestnictwo państwa w gospodarce polega na tworzeniu 

przypominających zmowy organizacji. Ich działalno ć nie jest podporządkowana 

narodowym interesom lub osiągnięciu ekonomicznego zysku, ale słu y umocnieniu 

i skonsolidowaniu władzy. Podane przykłady to kontrola wydobycia węgla (od którego 

uzale niona jest polska energetyka) oraz udzielająca koncesji na nadawanie Krajowa 

Rada Radiofonii i Telewizji (która w razie złej woli rządzących mo e zamieniać się w 
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narzędzie uciszania bąd  niedopuszczania do głosu mediów nieprzychylnych władzy). 

Braun podsumowuje relację władzy do własno ci krótko i dosadnie: „Je li zatem o 

stosunek do własno ci chodzi, mamy w Warszawie u władzy rabusiów i paserów. 

Naczelna zasadą państwową jest w tej dziedzinie wyłudzenie i pospolita grabie ”117
. 

Polskie władze składają się więc ze zwykłych przestępców, zainteresowanych jedynie 

powiększaniem własnego stanu posiadania poprzez grabie  i obrót kradzionym 

mieniem. Postępowanie tego typu nie stanowi incydentu, ani nawet nieszczę liwej serii 

wypadków, ale funkcjonuje na zasadzie elaznej reguły. Bardzo kontrastuje to ze znaną 

z dyskursu liberalnego optymistyczną wizją Polski po 1989 roku i pozwala widzieć III 

RP jako obiekt „demonizującej demaskacji”118, słu ącej „odbrązowieniu i 

demistyfikacji III RP i jej »autorytetów«”119.Wspomniana grabie cza reguła ma z kolei 

umocowanie w systemie demokratycznym, a więc w samym ustroju, którego istota 

opisana jest następująco: 

Demokracja – jako zinstytucjonalizowany gwałt zaagitowanej większo ci nad 

przegłosowaną mniejszo cią – pozwala stanowić prawa podkopujące i kruszące 

fundamenty cywilizacji, obra ające poczucie przyzwoito ci i sprzeczne z logiką120
. 

Mamy więc do czynienia z systemem, w którym zmanipulowana większo ć pod 

pozorami legalno ci podporządkowuje sobie mniejszo ć. Ustanowione w ten sposób 

prawo słu y niszczeniu warto ci, na których opiera się cywilizacja, a na dodatek urąga 

moralno ci i logice. 

Problematyczno ć ustroju demokratycznego widoczna jest nie tylko na poziomie 

zasadniczym, ale tak e w codziennej praktyce sprawowania władzy: 

Urzędnicy i funkcjonariusze (…) mają na ogół nie więcej ni  jedną kadencję, by 

„ustawić się” na resztę ycia. Naturalną konsekwencją jest zatem traktowanie państwa jako 

erowiska podzielonego na rewiry zastrze one dla rozmaitych gangów. Towarzyszy tej 

praktyce uprawianie fikcji „kreatywnej księgowo ci” i gospodarki rabunkowej na 

wszelkich mo liwych polach. Okazja czyni złodzieja – a system demokratyczny jest jedną 

wielką okazją121
. 
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Kadencyjno ć władzy automatycznie skraca realny horyzont czasowy 

podejmowanych przez rządzących decyzji. Ci, wiadomi tego ograniczenia, sprzyjają 

przede wszystkim swojemu interesowi ekonomicznemu, któremu podporządkowują 

interes obywateli. Państwo w tak skonstruowanym systemie jest rozszarpywane przez 

organizacje przestępcze lub podobnie działające grupy. Państwo wyposa one 

w instrumenty prawne i fiskalne zajmuje się zakrojonym na szeroką skalę 

zinstytucjonalizowanym rabunkiem. Demokracja jest niejako „skrojona” pod potrzeby 

tych, którzy chcą kra ć. Państwo demokratyczne w pewnym sensie postawione jest na 

głowie: 

Demokracja realna jest więc systemem nie tylko niechroniącym obywateli przed 

bezprawiem, ale wręcz na bezprawiu opartym. W kategoriach kodeksowych jej 

fundamentalne zasady i instytucje ci le wyczerpują znamiona, na przykład, kradzieży 

zuchwałej (system fiskalny), nakłaniania i przymuszania do niekorzystnego rozporządzenia 

mieniem (system socjalny), zmowy kartelowej (system banków centralnych z FED na czele) 

itp., itd. Wszystko to razem składa się na materiał dowodowy a  nadto wystarczający do 

stawiania zarzutu najpowa niejszego, a mianowicie: sprowadzenia powszechnego 

niebezpieczeństwa na cały naród122
. 

Obywatel nie ma w systemie demokratycznym adnej ochrony, mo e odgrywać 

w nim rolę wyłącznie ofiary. Wewnętrzna sprzeczno ć ustroju demokratycznego polega 

równie  na tym, e działa on wbrew prawom i zasadom obowiązującym w jego ramach. 

Państwo demokratyczne jest więc państwem równych i równiejszych –

podporządkowanych prawu i stojących ponad nim. Staje się permanentnym, 

nieusuwalnym zagro eniem dla wszystkich obywateli. 

11. Elity 

Elity, w których Polacy pokładali nadzieję podczas zaborów i w okresie PRL, 

w III RP znajdują się raczej po stronie wrogów ni  sprzymierzeńców. Braun wychodzi 

od krótkiej charakterystyki zró nicowania działających na terenie Polski słu b, aby 

następnie przej ć do związanych z nimi konkretnych przedstawicieli elity politycznej – 

mianowicie dyplomacji: 

Na podstawową dla zrozumienia dziejów PRL konkurencyjną walkę „chamów” 

z „ ydami” (…) nało yć dzi  wypada nieco gęstszą siatkę pojęciową, która rozpoznać 
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pomo e linie napięć i osi konfliktów; a więc przede wszystkim  ubecy (niebiescy) kontra 

trepy (zieloni), razwiedka ruska vs. pruska, agentura postsowiecka vs. agentura 

neoimperialistyczna etc.
123

 

Widać więc, e nawet słu by jednego państwa nie tworzą skonsolidowanej grupy 

– słu by cywilne stanowić mogą odrębną od wojskowych grupę interesów, tym bardziej 

tyczy się to wywiadów ró nych (obcych) państw. Jedna cecha jest jednak wspólna dla 

wszystkich elementów tej mozaiki – działalno ć na rzecz realizacji własnych celów 

kosztem Polski. Problem agenturalno ci publicystyce Brauna bardzo konkretny, 

personalny wymiar: 

Listę marnotrawców historycznych szans otwiera, rzecz jasna, sam Bronisław 

„Lewar” Geremek, zanim Krzysztof „Kosk” Skubiszewski, Włodzimierz „Carex” 

Cimoszewicz, Dariusz „Buyer” Rosati, Andrzej „Must” Olechowski, Adam Daniel „Ralf” 

Rotfeld i dalszy poczet ministrów spraw zagranicznych i ambasadorów – agentów i idiotów 

po ytecznych w ka dej sprawie, poza sprawą polską124
. 

Piętno współpracy ze słu bami PRL (lub ich instytucjonalnymi kontynuacjami 

w III RP) jest kryterium przyporządkowującym osoby piastujące stanowisko ministra 

spraw zagranicznych do grupy w najlepszym przypadku nie wiadomie szkodzących 

sprawie polskiej. 

Czynnikiem co najmniej sprzyjającym osłabianiu Polski na arenie 

międzynarodowej jest wyjątkowo niski w skali historycznej poziom ambicji lub wręcz 

mierno ć polskiej elity politycznej: 

Tam przy Wiejskiej, przy Alejach Ujazdowskich i przy Szucha najwyra niej 

zrezygnowali, po egnali się ju  z Polską, je li kiedykolwiek o niej marzyli – teraz marzą 

ju  tylko o bezpiecznych posadach euro-treuhanderów, syndyków masy upadło ciowej. 

Wolą być nadzorcami, karbowymi – czy to z nadania niemieckiego eurokołchozu, czy 

rosyjskiego „wspólnego domu”125
. 

Metafora „syndyków masy upadło ciowej” podkre la niepodmiotową, wtórną 

rolę, która jest horyzontem ambicji polskiej klasy politycznej. Sprzyja ona stałemu 

pogarszaniu się sytuacji Polski oraz zwiększaniu jej zale no ci od obcych państw, 

poniewa  nie wypełnia podstawowego kryterium – uznania polskiego bytu 

państwowego za warty działania cel. Zarzucenie tego pryncypium siłą rzeczy musi 
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tamować Polsce drogę do rozwoju i wzrostu znaczenia, ale te  do zwykłej skuteczno ci 

w dbaniu o interesy obywateli. Co więcej – taki stan polskich elit nie tylko nie pozwala 

na poprawę sytuacji, ale wręcz sprzyja jej pogarszaniu: 

A im bardziej elity III RP okazują się uległe i dyspozycyjne względem swych 

zewnętrznych gwarantów i protektorów – tym bardziej stają się bezwzględne i bezczelne 

względem zarządzanej ludno ci tubylczej, jej praw i tradycji (…). 

Trudno doprawdy oprzeć się przypuszczeniu, e działa tu dobrze rozpoznany przez 

psychopatologów mechanizm kompensacji: łajdacy i tchórze, którzy nami z wy szego 

nadania zarządzają, ostrzą kły i powarkują na nas, bo muszą sobie jako  powetować 

dyskomfort stawania na tylnych łapach wobec swych aktualnych treserów czy 

wła cicieli126
. 

Postawę polskich elit jako wrogich wobec własnego narodu ugruntowuje 

psychologia – zasugerowane zostaje działanie mechanizmu, który trudne do zniesienia 

poni enie wobec silniejszego zamienia na niechęć i wrogo ć wobec słabszego 

i podporządkowanego. O ile więc siły obce rękami polskiej elity dą ą do realizacji 

własnych interesów kosztem Polaków, o tyle owa polska elita w poni aniu narodu 

niekoniecznie musi znajdować jakie  wymierne korzy ci, ale jedynie okazję do 

wyładowania własnej frustracji. Klasie rządzącej za pomocą dosadnych inwektyw 

„łajdacy” oraz „tchórze” przypisana zostaje zarówno zła wola, jak i słabo ć charakteru – 

ta pierwsza stoi za wszelkim szkodliwym działaniem, z powodu tej drugiej za  mo liwe 

było zepchnięcie polskiej elity do roli tresowanych zwierząt lub wręcz bezwolnego 

przedmiotu własno ci silniejszych „panów”. 

Najwy sze nawet stanowiska w państwie nie są wolne od osób skrajnie dla Polski 

szkodliwych: 

Nigdy bowiem do ć przypomnień, e pani Ewa Kopacz powinna ju  dawno być 

obiektem ledztwa oraz intensywnych przesłuchań w sprawie zamachu smoleńskiego i pod 

zarzutami zdrady stanu. Uczestniczyła przecie  w zacieraniu ladów po największej 

zbrodni, której owocem pozostaje największa tragedia w dziejach politycznych Polski 

XX wieku
127

. 

Działania wrogie wobec polskiej racji stanu, zdradzieckie lub wręcz kryminalne 

są udziałem polskiej premier, która w gruncie rzeczy jest wspólniczką zbrodni. Nie 

mo na więc liczyć na to, e praktyka wysoko postawionych oficjeli będzie miała na 
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celu przynajmniej nie szkodzić państwu i nie współpracować z najoczywistszymi 

wrogami przy ukrywaniu sprawców tego, co Braun nazywa zamachem smoleńskim. 

Obsadzenie kluczowego w państwie stanowiska szefa rządu przez osobę zdolną do 

takiego postępowania ma wskazywać na to, e: „Realizacja scenariusza rozbiorowego 

zmierzającego do rezultatu, który nazywam kondominium rosyjsko-niemieckim pod 

ydowskim zarządem powierniczym, najwyra niej wkracza w finalną fazę”128
. Podobne 

(do Ewy Kopacz) przewiny w sprawie katastrofy smoleńskiej ma tak e Jarosław 

Gowin, który dołącza do grona jawnych kłamców, twierdząc jako minister 

sprawiedliwo ci tu  po katastrofie, e na rodziny ofiar nie wywierano adnych 

nacisków w sprawie nieotwierania trumien. Wypowiedzi Gowina mają wręcz 

kryminalny charakter: 

Jest bowiem przestępstwem wprowadzanie w błąd organów cigania i wymiaru 

sprawiedliwo ci, a to wła nie przemawiający tak autorytatywnie z trybuny sejmowej 

Kopacz, Gowin et consortes czynili. Bo e z otwieraniem trumien było wręcz przeciwnie – 

o tym wiemy z publicznych wystąpień takich wiadków jak: Andrzej Melak, Dariusz 

Fedorowicz, Ewa Kochanowska
129

. 

Działalno ć Gowina jako ministra sprawiedliwo ci obejmowała więc między 

innymi tuszowanie co najmniej wątpliwych działań ówczesnej władzy w sprawie 

bezprecedensowych rozmiarów katastrofy. 

Najwa niejsze funkcje w państwie obsadzone są przez skłonnych do największej 

nikczemno ci figurantów, realizujących jedynie cele sił zewnętrznych wobec państwa 

polskiego. Ostateczny ich zamiar miałby się zrealizować w postaci nowego rozbioru 

Polski między Rosję a Niemcy, w którym jakiego  rodzaju kontrolną rolę mieliby 

sprawować przedstawiciele rodowisk ydowskich za pomocą niedookre lonej 

instytucji „zarządu powierniczego”, który jest być mo e tylko jakiego  rodzaju skrótem 

my lowym. Dodatkowym wskazaniem na niesamodzielno ć polskich kadr politycznych 

jest komentarz do zajęcia stanowiska ministra spraw zagranicznych rządu Ewy Kopacz 

przez Grzegorza Schetynę. Według Brauna: 

(…) od dawna wiadomo, i  III RP, czyli w istocie post-PRL, nie prowadzi adnej 

suwerennej polityki zagranicznej, a ministrowie spraw zagranicznych słu ą w niej raczej do 
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transmitowania wytycznych i dyrektyw pochodzących spoza naszych granic130
. 

Polska klasa polityczna jest jedynie narzędziem realizacji interesów zewnętrznych 

sił, działających w sposób sprzeczny z interesem polskim, co w szerokim ujęciu ma 

oznaczać wła nie wcielanie w ycie planu budowy wspomnianego wcze niej 

„kondominium”. O wła ciwych „predyspozycjach” Grzegorza Schetyny do tego 

zadania wiadczyć ma jego przynale no ć do opisywanego wcze niej tzw. układu 

wrocławskiego oraz fakt, jakoby miał być dobrze znany słu bom specjalnym, zarówno 

polskim, jak i zagranicznym. Nie jest to zresztą wyjątek, ale ogólna zasada: 

Potwierdza się podstawowa reguła ycia politycznego Post-PRL-u, e najlepszą 

rekomendacją do pełnienia wysokich i najwy szych urzędów jest fakt pozostawania 

kandydata w zainteresowaniu operacyjnym – przynajmniej w charakterze figuranta-

kandydata na tajnego współpracownika czy tzw. kontakt operacyjny, je li nie wprost 

kadrowego agenta sowieckich polskojęzycznych słu b PRL131
. 

Podobną diagnozę (jak w przypadku Schetyny) stawia Braun w odniesieniu do 

Radosława Sikorskiego: 

Pan Radosław Sikorski jest człowiekiem od początku lat 80. dobrze znanym 

słu bom i Wschodu, i Zachodu. Jego wyjazd na kurs językowy do Anglii w 1981 roku 

wprowadził go do „dobrego towarzystwa” w Wielkiej Brytanii. To „dobre towarzystwo” 

zapewne patronowało jego eskapadzie w charakterze dziennikarza-fotoreportera do 

ogarniętego wojną Afganistanu kilka lat pó niej. A w Afganistanie człowiek tak 

nieprzeciętnie utalentowany i tak ambitny jak Radosław Sikorski nie mógł zostać 

niezauwa ony przez sowieckie GRU132
. 

„Zasługi” Radosława Sikorskiego na tym się jednak nie kończą: „Trybunał Stanu 

nale ał mu się najpó niej w 2011 r., gdy publicznie zło ył Niemcom hołd lenny, 

wzywając Berlin do przejęcia kontroli nad Polską w ramach Eurokołchozu”133
. Słynne 

przemówienie Radosława Sikorskiego oceniane jest jednoznacznie jako akt zdrady 

przeciwko polskiej niepodległo ci, jawne działanie w celu zniesienia jej na rzecz 

panowania Niemiec, chocia  cały czas w ramach Unii Europejskiej. W przypadku 

Radosława Sikorskiego powraca te  motyw odwoływania się do obcej „pomocy”, znany 

z historii przede wszystkim jako zachęcanie przyszłych zaborców do ingerowania 

w polskie sprawy: (…) w razie »zagro enia demokracji« (cytuję z pamięci) czy te  
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mo e »warto ci europejskich« (jeden pies) gotów byłby odwołać się do zagranicznej 

interwencji”134
. Radosław Sikorski zostaje postawiony w jednym szeregu 

z historycznymi zdrajcami, którzy gotowi byli w dowolny sposób szkodzić Polsce tak 

długo, jak zabezpieczało to ich partykularny interes, oczywi cie pod pretekstem obrony 

pryncypiów. Sytuacja Polaków jest więc „specyficzna i trudna, zostali bowiem 

zdradzeni przez władzę, której przedstawiciele przedkładają rozmyte warto ci 

ponadnarodowe nad tradycyjne, polskie”135
. 

Przedstawiciele polskiej elity politycznej sprawiają wra enie całkowicie 

bezwładnych marionetek, zdolnych jedynie wpa ć w orbitę oddziaływań jakiej  

organizacji lub grupy, jakby byli z zało enia pozbawieni autonomii, a w związku z tym 

nie wykazują adnych przejawów samodzielno ci. W konsekwencji jako u yteczni dla 

obcych słu b wykonawcy ich planów traktowani są czysto instrumentalnie. Jednym 

z elementów takiej gry miało być ujawnienie nagrań kompromitujących polityków 

obozu rządzącego136
: 

Nieodzownym elementem scenariusza rozbiorowego musi być postępująca, 

spektakularna kompromitacja państwa polskiego tak wewnętrznie, wobec samych Polaków, 

jak i na arenie międzynarodowej wobec ewentualnych partnerów i kontrahentów137
. 

Wrogowie polskiej państwowo ci dokładają tak e starań na polu 

propagandowym, aby przygotować grunt pod wła ciwe działania „rozbiorowe” 

i zredukować ewentualny opór. Inicjatorzy „scenariusza rozbiorowego” są wiadomymi 

uczestnikami rzeczywisto ci międzynarodowej, wiedzą, e destrukcja państwa 

polskiego musi być poprzedzona destrukcją lub przynajmniej powa nym 

nadwerę eniem jego wizerunku. 

Szczegółowy efekt ma wyglądać następująco: 

Z jednej strony chodzi o osiągnięcie na arenie międzynarodowej efektu pełnej 

izolacji – o to, by dla wszystkich było jasne i oczywiste, e mają do czynienia z projektem 

niepowa nym, e z warszawskimi mę ami i onami stanu naprawdę nie mo na o niczym 

rozmawiać na serio, bo zaraz zostanie to wypaplane, a poza tym są oni dokładnie tacy, jak 

to wynika z rasistowskich dowcipów, jakie o Polaczkach kolportuje się w Ameryce138
. 
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Cyniczne działania wrogów Polski mają na celu całkowite pozbawienie państwa 

podmiotowo ci, tak aby nie miało ono w praktyce adnej mo liwo ci realizacji swoich 

interesów na arenie międzynarodowej. Musi w tym celu powstać obraz klasy 

politycznej, której przedstawiciele są niereformowalnie niepowa ni i niekompetentni. 

Na dodatek mieliby oni reprezentować najgorsze cechy swojego narodu, obecne 

w negatywnym stereotypie. Rysuje się obraz wroga, który potrafi wystawić na 

po miewisko dotychczasowych wykonawców swoich „dyrektyw”. 

W kwestii niskich kwalifikacji moralnych do sprawowania najwy szych urzędów 

w państwie zwraca tak e uwagę przywołanie przez Brauna sprawy zniesienia przez 

Bronisława Komorowskiego mo liwo ci wykonywania kary mierci równie  w czasie 

wojny: 

A zatem zdrada stanu i dezercja w obliczu wroga nie są ju  dzi  w Polsce zagro one 

karą adekwatną. Nie będzie więc mo na rozstrzelać – a byłoby to jedyne wła ciwe, 

państwowotwórcze rozwiązanie – ani generała Janusza Noska, który Słu bę Kontrwywiadu 

Wojskowego tu  po zamachu smoleńskim otworzył był pono na o cie  i na przestrzał przed 

kolegami z postsowieckiej FSB (…), ani Lecha Wałęsy, który wezwał do „zjednoczenia” 

z Niemcami, a więc do zniesienia państwa, którego cało ci i suwerenno ci przysięgał 

wszak bronić139
. 

Wła ciwą reakcją na antypaństwowe działania jest rozstrzelanie, sprawiedliwy 

wymiar kary dla wrogów ojczyzny. Z imienia i nazwiska wymienieni są przykładowi 

wewnętrzni wrogowie, którzy dopu cili się aktów ewidentnie zdradzieckich lub 

nawoływania do zdrady. Przykłady te pokazują, e wróg mo e zarówno na poziomie 

werbalnym, jak i na poziomie zupełnie realnych działań czuć się całkowicie bezkarnie, 

eby nie powiedzieć – zuchwale. W poczet wrogów zaliczone zostają postacie ze 

wiecznika wiata polityki, co pokazuje, e nawet szanowane osoby piastujące wysokie 

stanowiska nie mają adnych oporów przed nadu yciami ze zdradą stanu włącznie. 

Podobnie do Schetyny czy Sikorskiego przedstawia się biografia byłego 

prezydenta: 

(…) wiele wskazuje na to, i  biografia Komorowskiego została w du ej, je li nie 

w decydującej mierze, skomponowana przez ludzi z sowieckich słu b wojskowych 
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i cywilnych, które upatrzyły go sobie jako dobrze rokującego pionka w procesie 

transformacji ustrojowej jeszcze w latach 80.
140

 

Budzi to tym większe zgorszenie, e Bronisław Komorowski w swojej karierze 

politycznej osiągnął najwy sze z mo liwych stanowisk. W wietle przytaczanych przez 

Brauna okoliczno ci prezydentura w Polsce jawi się jako karykatura głowy państwa: 

Mamy więc sytuację, w której w eniony w resortową rodzinę człowiek broni 

interesów Wojskowych Słu b Informacyjnych, patronuje działalno ci co najmniej dziwnej 

fundacji, a jako prezydent spotyka się „towarzysko” z funkcjonariuszem obcych słu b141
. 

Pojawia się okre lenie „resortowa rodzina”, słu ące stygmatyzowaniu ze względu 

na samo tylko pokrewieństwo z osobami związanymi z dawną władzą. Piętna tego 

(niezawinionego, ale odziedziczonego), noszącego cechy odpowiedzialno ci zbiorowej, 

nie sposób się pozbyć. Na szczególną uwagę Brauna zasługuje przemówienie 

Bronisława Komorowskiego podczas jego wizyty na Ukrainie: 

Oto podsumowując okres II wojny wiatowej Komorowski stwierdza, i  wówczas 

„przelała się niewinna krew”. Zwróćmy uwagę na te słowa. Wynika z nich ni mniej, ni 

więcej tylko, e krew sama się jako  przelała. W dodatku nie wiadomo czyja. Mo na to 

podsumować tylko w jeden sposób – Komorowski, zaniedbując wskazanie 

odpowiedzialnych za zbrodnie popełnione na Polakach przez ukraińskich szowinistów, 

występuje jako ich adwokat142
. 

Najwy szy reprezentant państwa polskiego poprzez niedopowiedzenia 

i „bezpieczne” sformułowania zakłamuje polską historię. Brak nazwania po imieniu 

wydarzeń na Wołyniu oraz ich sprawców stawia byłego prezydenta w roli obrońców 

zbrodniarzy. W jego słowach zarówno ofiary, jak i sprawcy przestają mieć jakąkolwiek 

narodowo ć, powstaje fałszywa, dorozumiana symetria, a odpowiedzialno ć – rozmywa 

się. 

Obsadzenie roli głowy państwa osobą w najwy szym stopniu szkodliwą nie jest 

bynajmniej domeną jednego tylko obozu politycznego. Braun podaje co najmniej trzy 

wa ne powody, dla których kariera polityczna Lecha Kaczyńskiego zasługuje na 

jednoznacznie negatywną ocenę. Pierwszym jest wstrzymanie przez ówczesnego 

ministra sprawiedliwo ci i prokuratora generalnego ekshumacji w Jedwabnem: 
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Utrwalona wówczas, a niezweryfikowana naukowo wersja tragicznych wydarzeń 

z lata 1941 r. weszła do kanonu antypolskiej propagandy na całym wiecie. Wersję o 1600 

ofiar polskiego bestialstwa bezkrytycznie i z lubo cią reprodukuje się dzi  masowo (…). 

Czynno ci ledcze wówczas mocą decyzji L. Kaczyńskiego przerwane trzeba będzie pilnie 

wznowić, kiedy tylko Polacy odzyskają suwerenno ć we własnym kraju143
. 

Krok ten otworzył więc puszkę Pandory lub przynajmniej temu nie zapobiegł. 

Pozostawienie sprawy Jedwabnego niewyja nionej stworzyło odpowiedni grunt do 

powstania i swobodnego rozpowszechnienia krzywdzącej dla Polaków wersji wydarzeń. 

Lech Kaczyński tą decyzją ponadto potwierdził powtarzaną przez Brauna raz po raz 

tezę, e Polacy nie są suwerennym narodem, a elity polityczne o interes Polski dbają 

w ostatniej kolejno ci. Kolejny powód jest być mo e nawet istotniejszy (zwłaszcza 

z perspektywy głowy państwa): „Drugi fatalny podpis: sygnowanie tzw. traktatu 

lizbońskiego w 2007 r. – czyli de facto abdykacja, zrzeczenie się niepodległo ci Polski 

przez uznanie akcesji do innego, nadrzędnego tworu państwowego”144
. Bodaj 

największą przewiną Lecha Kaczyńskiego jest wiadome i dobrowolne oddanie Polskiej 

suwerenno ci innemu, tworzącemu się organizmowi państwowemu, za który uznawana 

jest przez Brauna Unia Europejska. Ówczesny prezydent dopu cił się więc zdrady 

stanu. 

Do dwóch powy szych dodany zostaje jeszcze jeden wa ny argument stanowiący 

podstawę krytyki tragicznie zmarłego prezydenta: 

Po namy le uzupełniam listę dziejowych dokonań Lecha Kaczyńskiego o jeszcze 

jedną tragiczną decyzję: rozmontowanie parlamentarnej większo ci, która w 2007 roku 

„groziła” przyjęciem prawa gwarantującego ludzkie ycie od poczęcia do naturalnej 

mierci145
. 

Lech Kaczyński miał swój udział w prolongowaniu stanu prawnego 

niezapewniającego dostatecznej ochrony osobom nienarodzonym, chorym lub starym. 

Zmierzających we wła ciwym kierunku zmian ustawowych w tej kwestii nie tylko nie 

wsparł, ale aktywnie im przeciwdziałał. W ten sposób znalazł się w jednym szeregu 

z politycznymi oponentami, tj. tą czę cią sceny politycznej, która opowiada się za 

dopuszczalno cią aborcji i eutanazji. 
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Na przykładzie ambasadora Schnepfa szczególnie ostro oceniana jest działalno ć 

polskiej słu by dyplomatycznej: 

Notabene niczego innego nie nale ało się spodziewać po JE Schnepfie, który wszak 

dawno ustalił był własną renomę działalno cią obliczoną na dezintegrację polskich 

rodowisk patriotycznych w Ameryce Łacińskiej, po czym za tę wysługę doczekał się 

premii wła nie w postaci awansu do Waszyngtonu, a teraz jego nazwisko pojawia się na 

krótkiej li cie ewentualnych kandydatów na szefa MSZ146
. 

Przykład ten obrazuje dwa istotne aspekty wewnętrznego (funkcjonującego 

w strukturach państwa polskiego) wroga Polski i Polaków. Po pierwsze, szkodliwa 

względem polskich rodowisk działalno ć wymierzona jest nie tylko w pozostających 

w ojczy nie obywateli, ale skierowana jest równie  na zewnątrz. O przyczynach tego 

stanu rzeczy Braun wspomina, podkre lając wagę i znaczenie rodowisk polonijnych147
. 

Po drugie, uwidacznia się mechanizm, zgodnie z którym mo liwo ć oraz tempo 

rozwoju kariery w strukturach państwa uzale nione jest od antypolskiego 

zaanga owania i skuteczno ci. Stwarza to zupełnie kuriozalną sytuację, w której 

urzędnicy tym wy sze sprawują stanowisko, im większymi wrogami są dla Polski. 

Przypadek ambasadora Schnepfa jest „wzorcowy”, poniewa  jego antypolsko ć 

charakteryzuje się szczerym oddaniem i przejawia się na wiele sposobów: 

O tym, jak pojmuje JE Ambasador realizowanie polskiej racji stanu, wiadczyć 

mo e z jednej strony jego osobiste zaanga owanie w promocję polako erczego filmu 

„Pokłosie”, a z drugiej – zaanga owanie w reaktywację u nas B’nai B’rith (masonerii 

o cenzusie narodowo ciowym)148
. 

Poza wspomnianym więc zwalczaniem Polonii, Schnepf zajmował się m.in. 

propagowaniem tre ci „polako erczych”, a więc szkalujących naród Polski w kłamliwy 

i haniebny sposób. Okre lenie to wywołuje okre lony retoryczny efekt poprzez choćby 

skojarzenie z ludo ercami, którzy według stereotypu są dzicy, gro ni i agresywni. 

Ponadto ambasador przyło ył jakoby rękę do ponownego podjęcia w Polsce 

działalno ci przez lo ę masońską, która poza „tradycyjną” dla masonerii wrogo cią 

wobec Ko cioła katolickiego charakteryzowałaby się tak e dodatkowym ryzykiem 

reprezentowania interesów sprzecznych z interesem Polski ze względu na ydowski 
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„cenzus narodowo ciowy”. Ocena takich postaci jest równie  wyjątkowo ostra na 

poziomie leksykalnym: 

Gdyby działo się inaczej, gdyby w Warszawie władzę wzięli polscy państwowcy – 

w miejsce tej lizusowskiej klienteli i tych folksdojczów reprezentujących  interesy ró nych 

naszych okupantów – powinni szanować się na tyle, by przestrzegać zasady wzajemno ci 

tak e w stosunkach z USA149
. 

Dyplomacja polska charakteryzuje się lizusostwem, a więc przyjmowaniem maski 

słu alczej uni ono ci w nadziei na płynące z klientelistycznej (a więc 

nierównoprawnej) relacji zyski. Mało tego – u yte zostaje dyskredytujące okre lenie 

„folksdojcz”, oznaczające całkowite i jawne wyrzeczenie się polsko ci poprzez 

wstąpienie w szeregi obcego narodu, zapewne w celu realizacji jego interesów na 

przekór polskim. Dowodem na brak wła ciwej postawy wobec polskiej racji stanu jest 

niestosowanie przez rząd w Warszawie działań symetrycznych w sferze 

dyplomatycznej, a więc nało enia na obywateli amerykańskich obowiązku posiadania 

wizy przy wje dzie do Polski. 

W kwestii słu alczo ci polskich władz Amerykanie mają dodatkowo ułatwione 

zadanie, bowiem 

jednostronnie deklarują wolę rozmieszczenia u nas swoich sprzętów wojennych. Na 

domiar zdradzieckiej głupoty, nasi mę owie stanu są do tego stopnia zachwyceni tą 

perspektywą, e z góry deklarują chęć partycypowania w kosztach (Siemoniak). 

Majstersztyk: przyczynić się do podwy szenia poziomu zagro enia geostrategicznego 

i jeszcze chcieć samemu słono za to zapłacić150
. 

Polska elita reaguje entuzjazmem na ka dy przejaw zainteresowania ze strony 

zagranicznego „patrona”, dowodząc nierówno ci wzajemnych relacji. Równowaga jest 

w nich tak dalece zaburzona, e ochoczo akceptowane są nie tylko niekorzystne lub 

wręcz gro ne dla Polski plany wojskowe Stanów Zjednoczonych, ale wręcz 

deklarowana jest chęć ich współfinansowania, co zostaje retorycznie skrytykowane 

przez ironiczną pochwałę („majstersztyk”). 

Polacy równie  po ród przedstawicieli wymiaru sprawiedliwo ci nie znajdą 

sprzymierzeńców: 
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(…) coraz więcej normalnych Polaków u wiadamia sobie, e jest rzeczą  absolutnie 

nienormalną, by to ekipa butnych beneficjentów „transformacji” w błazeńskich czapkach 

i urągających barwom narodowym apaszkach – ludzie, których PRL-owskie proweniencje 

są oczywiste, a masońskie koneksje więcej ni  prawdopodobne – stanowiła ostateczną 

instancję rozstrzygającą o prawach, jakimi ma rządzić się naród polski151
. 

Zabieg „zdemaskowania” przedstawicieli wymiaru sprawiedliwo ci mie ci się 

w ramach zaproponowanego przez M. Karwata pojęcia „dyskredytacji 

demaskatorskiej”, rozumianej jako „ujawnienie i eksponowanie ukrytego lub 

niedocenianego kontekstu obecno ci i kierunku aktywno ci kontestowanej osobisto ci 

lub ugrupowania; zwłaszcza – ukazywanie podejrzanych, a w ka dym razie niejasnych 

koneksji i odsłanianie niebezpiecznych konsekwencji tego, co mo e wydać się 

atrakcyjne, obiecujące”152
. Sędziowie, zwłaszcza zasiadający w Sądzie Najwy szym 

i Trybunale Konstytucyjnym, przynale ą do tej samej grupy interesów, która 

skorzystała na transformacji zgodnie z  planem opartym na oszustwie okrągłego stołu. 

Są powiązani z dawną nomenklaturą, co więcej – być mo e nawet z masonerią, a więc 

miertelnym wrogiem Ko cioła. Sytuacja, w której stanowiska w wymiarze 

sprawiedliwo ci piastują osoby o podobnej charakterystyce uznana zostaje za aberrację. 

Dodatkowy retoryczny efekt osiągnięty zostaje poprzez okre lenie sędziowskich 

biretów – a więc elementu stroju kojarzącego się z powagą urzędu – mianem 

błazeńskich czapek, co odbiera adresatom całe dostojeństwo. 

Na przywołanym przez Brauna przykładzie celowego uszkodzenia pomnika 

Braterstwa Broni w Nowym Sączu widać, na jaką skalę wypaczony jest wymiar 

sprawiedliwo ci i organy cigania. Krytycznie oceniona jest zarówno prokuratura, jak 

i sądy: 

Powiedzmy więc wyra nie: ani prokuratorzy, którzy wszczynają takie sprawy, ani 

sędziowie, którzy takich aktów oskar enia nie odsyłają do diabła, tylko w majestacie prawa 

postanawiają je z powagą rozpatrywać – to nie są ludzie zasługujący na miano Polaka. To 

są sowieccy folksdojcze – a urzędy, które reprezentują, są organami władzy kolaboranckiej, 

nie polskiej. Owszem, mówi się tam i pisze po polsku – ale nie ma zrozumienia ani polskiej 

tradycji, ani znajomo ci polskiej historii, ani respektu dla polskiej racji stanu153
. 

Ochronę ladów dawnego sowieckiego panowania, a więc wszelkiego rodzaju 

zakłamujących historię pomników, Braun uznaje za działalno ć na tyle szkodliwą, aby 
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wykluczała ona z grona osób godnych nazywania Polakami. W majestacie prawa 

składane  są swoiste akty lojalno ci wobec nieobecnej ju  wrogiej, okupacyjnej władzy. 

ledztwa i wyroki tego rodzaju czynią z organów cigania i wymiaru sprawiedliwo ci 

narzędzia wpływu obcego państwa i wrogiej ideologii. Funkcjonariusze państwowi 

uczestniczący w takich procesach charakteryzują się oderwaniem od polsko ci 

i brakiem szacunku dla polskich interesów. Aby podjąć próbę obja nienia tego stanu 

rzeczy, Braun jako przyczynę podaje zbyt długie pozostawanie pod wpływem 

sowieckiego zniewolenia. Sprawia ono, e pewne odruchy i działania kontynuowane są 

nawet wtedy, kiedy nie ma ju  realnej siły gotowej egzekwować swoją dominację. 

Wa ne w państwie funkcje w państwie sprawują  

(…) tacy, co ju  bez sowieckiego straszaka kontynuować będą dzieło 

samozniewolenia. Tymczasem ten mickiewiczowski człowiek-pies, niewolnik na własne 

yczenie – to figura, która nieustannie przychodzi na my l, gdy np. w ostatnich dniach 

czytam doniesienia o kolejnych sprawach i wyrokach „za patriotyzm”154
. 

Wrogo ć organów władzy jest oczywista – dobre, wła ciwe (patriotyczne) 

zachowania i odruchy są konsekwentnie cigane i penalizowane. 

Wcią  wrogiej wobec Polski Rosji pomagają w tej kwestii sami Polacy – Braun 

zwraca uwagę, e brak dekomunizacyjnej ustawy to jedno, a brak inicjatywy oddolnej 

w sprawie ulic i pomników zarówno ze strony samorządów, jak i samych obywateli to 

drugie: 

Póki wcią  straszą jak Polska długa i szeroka nazwiska komunistycznych zdrajców 

i zbrodniarzy w nazwach ulic i placów, póki polskie miasta i miasteczka zdobią 

monumenty sowieckiego zniewolenia – tak długo postsowiecka Moskwa będzie mogła 

upominać się o nie jak o swoje. Swoimi zaniechaniami i bierno cią Polacy sami zapewniają 

jej dobry do tego pretekst
155

. 

W obecnym stanie wiadomo ci do biernych wrogów Polski dołączają sami 

Polacy. Swoją bierno cią sprzyjają zwiększonej aktywno ci wrogiego państwa 

rosyjskiego i ingerowaniu w wewnętrzne sprawy Polski. 

Na krytykę zasługuje elita intelektualna jako cało ć. Braun, na ladując 

nomenklaturę medyczno-psychologiczną, opisuje utworzoną na potrzeby retoryczne 

swoistą jednostkę chorobową, która słu y mu do zdiagnozowania polskiej inteligencji. 
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Ową przypadło ć nazywa „inteligenckim zespołem urojeniowo- roszczeniowym”156
 

i podaje pięć „kryteriów diagnostycznych” dla jej rozpoznania: 

DEMOKRATYZM jest pierwszym z fundamentalnych przesądów, którym 

hołdowanie prowadzi do samo wykluczenia Polaków z gry – gry powa nej, w której stawką 

jest nie tylko własny byt narodowy, ale po prostu istnienie cywilizacji (…). ETATYZM – 

niewiara w mo liwo ć ycia poza układem posad państwowych, połączona 

z przywiązaniem do systemu nakazowo-rozdzielczego we wszystkich dziedzinach (…). 

MODERNIZM – przekonanie o wy szo ci nowego nad starym, szczególnie dewastujące 

w sferze religijnej (…). PACYFIZM – irracjonalne mniemanie, e wrogów państwa, je li 

są w ogóle, uda się zagadać, przekonać, demokratycznie przegłosować – w praktyce 

przejawia się obojętno cią na sprawy obronno ci i sprzeciwem wobec perspektywy karania 

adekwatnego (tj. karą główną) zabójców i zdrajców stanu (…). JUDEOIDEALIZM – 

dziecinne abstrahowanie od realiów, mocno ograniczające mo liwo ci rozpoznania własnej 

sytuacji w planie historycznym i współczesnym157
. 

Trwanie w przesądach osłabia polską elitę intelektualną, która staje się 

czynnikiem petryfikującym słabo ć Polski jako gracza na arenie międzynarodowej, co 

więcej – nie sprzyja równie  cywilizacji, dla której wymienione przesądy są 

egzystencjalnym zagro eniem. Szkodliwe z tej perspektywy jest poparcie ze strony 

inteligencji dla demokratycznego ustroju państwa, który jest błędną alternatywą dla 

optymalnej monarchii. Gro ne jest tak e pokładanie całej nadziei dotyczącej zarówno 

ycia osobistego, jak i spraw publicznych w pozornej wszechmocy państwa – błędne 

przekonanie, jakoby instrumentarium ustawowe i wykonawcze było jedyną, 

a w ka dym razie najlepszą metodą budowania karier oraz rozwiązywania problemów 

społecznych. Modernizm, rozumiany jako przekonanie, e rozwiązania pó niejsze są 

zawsze lepsze od wcze niejszych, nie pozwala czerpać z warto ciowych ródeł 

wypracowanych przez poprzednie pokolenia. Odcięcie od dorobku minionych wieków 

poprzez ciągłe poprawianie uznane zostaje za szkodliwe w najwy szym stopniu dla 

Ko cioła Katolickiego – z zasady konserwatywnego, którego warto cią jest obrona 

niezmiennych fundamentów wiary i moralno ci. Do osłabienia Polski jako państwa 

przyczynia się równie  obserwowana przez Brauna niechęć do stosowania wobec 

wrogów adekwatnych rodków – zarówno niedowarto ciowanie armii i policji, jak 

równie  kategoryczny sprzeciw wobec kary mierci dla zdrajców, co de facto osłabia 

polskie bezpieczeństwo, poniewa  nie pozwala skutecznie walczyć z przeciwnikiem 
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i go karać. Wreszcie wła ciwą percepcję zagro eń uniemo liwia wyuczona praktyka 

zaprzeczania mo liwo ci istnienia jakichkolwiek wrogich działań (w tym spiskowych) 

lub zamiarów ze strony rodowisk ydowskich. Wymienione przekonania mają 

działanie „rozbrajające”: „Wspomniane przesądy czynią polską elitę organicznie 

nieodporną na wszelkie dewiacje i zagro enia cywilizacyjne – na wszelką postępową 

francę, proszę wybaczyć, jaką zechce do nas zawlec ten, czy ów misjonarz 

antycywilizacji”158
. Poglądy niekonserwatywne, progresywne, które uznane zostają za 

szkodliwe, w tak ukształtowanej inteligencji znajdują podatny grunt. Ich działanie 

porównane zostaje do choroby wenerycznej, a działalno ć głosicieli tych idei 

przypomina roznoszenie zarazy. Zjawiska powstałe na gruncie postępowych haseł są 

odchyleniem od normy i jako takie stanowią cywilizacyjne zagro enie. To wła nie one 

przyczyniły się do uformowania polskiego inteligenta w taki, a nie inny sposób: 

Dodatkową komplikacją utrudniającą jakiekolwiek leczenie jest błoga 

nie wiadomo ć pacjenta, który robi się agresywny na samo wspomnienie jego 

najistotniejszych problemów – nauczył się bowiem czcić to, co go zbakierowało (patrz: 

Komisja Edukacji Narodowej) i zrujnowało (patrz np.: Za wolno ć waszą i naszą), 

a najczulszą pamięcią i największym szacunkiem otoczył własnych prze ladowców 

i fałszywych przyjaciół (patrz np. Hugo Kołłątaj, Napoleon Bonaparte, Giuseppe 

Garibaldi etc.)
159

. 

„Pacjent” jest w gruncie rzeczy skazany na terapeutyczną klęskę, poniewa  

w jego wiadomo ci to, co w istocie rzeczy było niekorzystne, szkodliwe czy wręcz 

wrogie, otoczone powinno być patriotyczną czcią – instytucje centralizujące 

i podporządkowujące edukację państwu, romantyczne przekonanie o powinno ci 

podejmowania walki za cudzą sprawę przy bardzo mgli cie zarysowanych korzy ciach 

własnych oraz postacie historyczne, dla których dobro Polski było warto cią jedynie 

deklarowaną, a w rzeczywisto ci nierealizowaną lub wręcz niszczoną. Obiekty sympatii 

polskiego inteligenta powinny być obiektami antypatii osób wła ciwie 

ukształtowanych: 

Przykra to rzecz, ale ju  same słowa: reforma, o wiecenie, postęp, a wreszcie 

i reformacja, i rewolucja – są miłe dla ucha statystycznego polskiego inteligenta. Jest to 

odruch warunkowy, nabyty wskutek fatalnego splecenia się w polskiej wiadomo ci 
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szczerego patriotyzmu – i równie szczerej lojalno ci wobec wiatowej rewolucji, której 

kondotierem stał się Polak-patriota w nadziei na odzyskanie utraconej ojczyzny
160

. 

Owe wrogie cywilizacji zjawiska cieszą się sympatią inteligenta dlatego, e 

w historii były nieszczę liwie połączone ze sprawą odzyskania polskiej niepodległo ci. 

Dobro wolnej ojczyzny miało historii zostać osiągnięte w ramach szerszego ruchu 

rewolucyjnego, obejmującego wiele państw i narodów, a rewolucja – w perspektywie 

konserwatysty – jest zawsze niedopuszczalnym złem. Tym samym Braun w odniesieniu 

do polskiego inteligenta dochodzi do konkluzji, e „wedle arystotelesowskiej 

systematyki mo na mu przypisać stan hamartii, tj. błędnego rozpoznania przyczyn 

i fałszywej oceny własnej sytuacji”161. Kolejne pokolenia wychowywane były w tej 

nieprawdziwej wersji historii i fałszywej aksjologii: „Co do pryncypiów (lewicowych, 

ma się rozumieć) pobierali my więc gremialnie nauki ze ródeł silnie ska onych 

wszystkimi ww. przesądami”162
. 

Stosunek polskiej inteligencji do zakłamanej wersji historii nie wyra a się jedynie 

biernym i bezrefleksyjnym przyjmowaniem nieprawdziwych tre ci. Niekiedy 

przedstawiciele polskich elit wykazują się w tej kwestii niezdrową gorliwo cią: 

(…) tę odpowiedzialno ć163
 tak chętnie przyjmują w naszym imieniu nasze ł e-elity: 

politycy (jak Komorowski w Jedwabnem) i arty ci (w takich dziełach jak „Pokłosie” czy 

„Ida”) jedni i drudzy, osiągając szczyty kiczu, w jaki zawsze stacza się sztuka (oratorska 

czy filmowa) na usługach poprawno ci politycznej164
. 

Polskie elity (które ze względu na dyskredytujący przedrostek „ł e-” ju  nawet 

nie jawią się jako elity) bezrefleksyjnie podejmują i utrwalają szkalującą Polaków 

narrację historyczną, podyktowaną przez tych, którzy za zbrodnie na ydach byli 

rzeczywi cie odpowiedzialni. Polscy politycy i arty ci nie tylko nie bronią tego, co 

w polskiej historii cenne i prawdziwe, ale dołączają się do sukcesywnego niszczenia 

wizerunku Polski, zarówno w ród rodaków, jak i za granicą. 
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12. Podzielone społeczeństwo 

Niestety nie tylko stan elit pozostawia wiele do yczenia. Na ostrą krytykę 

zasługuje tak e znaczna czę ć społeczeństwa. We współczesnej Polsce wła ciwą 

formację patriotyczną otrzymała być mo e nawet nie większo ć: „(…) w Polsce, 

a i owszem, nie mieszkają sami Polacy. Ba, oni sami wcale nie nale ą mo e do 

większo ci. Obok mieszka bowiem cała masa wynarodowionych i bezwyznaniowych 

tubylców – eurokołcho ników wła nie”165
. Braun pisząc o „tubylcach” stosuje 

okre lenie, które pozwala mu ze „swojego” (bąd  co bąd  – Polaka) uczynić „obcego” 

(tak mało przywiązanego do polsko ci, e a  zasługującego na umieszczenie go 

w osobnej kategorii), podobnie jak w przypadku u ycia słów „Polactwo” oraz „polacki” 

opisywanych przez Chlebdę166
. Je li kto  nie charakteryzuje się afirmatywnym 

stosunkiem do polsko ci, zostaje automatycznie przesunięty na pozycję indyferentnych 

narodowo ciowo wrogów ojczyzny. Bierno ć bowiem oznacza stopniowe, lecz 

nieubłagane poddawanie się swoistemu kosmopolityzmowi, charakteryzującemu się 

bierną zgodą na postulowaną i realizowaną przez Unię Europejską wizję wiata, 

sprzeczną z porządkiem państw narodowych o silnej, odrębnej to samo ci. Ta grupa ma 

jednak równie  swój „aktyw”: 

(…) są w ród nich zapadłe na postępacką w ciekliznę, agresywne lemingi, 

z którymi trudno wszak jakąkolwiek tradycję wspólnie kultywować, poniewa  jedyną, do 

jakiej się przyznają, jest syndrom urojeniowo-uroszczeniowy, który ywi się wła nie 

nienawi cią i pogardą do wszystkiego, co dla nas najdro sze, a w najlepszym wypadku 

zabobonnym lękiem przed tym, co dla nas najwspanialsze. Przed nimi trzeba się 

energicznie bronić167
. 

Reprezentowanie poglądów opozycyjnych wobec „patriotycznych” nosi znamiona 

ideologicznej choroby, która zaćmiewa umysł i zdolno ć do posługiwania się zdrowym 

rozsądkiem. Charakteryzują ją przejawy agresywnej, emocjonalnej krytyki tych, którzy 

poglądów „europejskich” nie podzielają168
. Cechuje ich z jednej strony pogarda, 

z drugiej za  lęk wobec tradycyjnych warto ci. Agresywno ć „lemingów” stwarza 

konieczno ć zdecydowanej obrony. 
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13. rodowiska żydowskie 

Jednym z istotniejszych w publicystyce Brauna zagadnień dotyczących Polski jest 

kwestia roszczeń majątkowych rodowisk ydowskich. Istotną w tym kontek cie 

działalno ć MSZ dobrze widać na przykładzie Grzegorza Schetyny: 

Ostatnio na falach rozgło ni „GWiazdy mierci” [Radio Tok FM, 5 pa dziernika 

2014] nowy minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna zadeklarować miał wolę 

zaspokojenia majątkowych roszczeń ydowskich: Polska jest finansowo przygotowana na 

zwrot nawet 60 mld dolarów w 2015 roku. Umiejętna polityka finansowa sprawi, że 

wyjdziemy z twarzą w ród narodów wiata, a Polacy tego nie odczują […]169
. 

Minister polskiego rządu jest osobą odnoszącą się do niekorzystnych dla 

polskiego bud etu roszczeń bezrefleksyjnie, ale chętnie. Straty dla Polski przedstawiane 

są jako wizerunkowy zysk, a sama kwota – choć du a – jako nieodczuwalna. Schetyna 

staje się ministrem zagranicznych spraw w Polsce, a nie spraw Polskich za granicą. 

Sprzyjający interesom rodowisk ydowskich minister działa na gruncie konsekwentnie 

głoszonej niekorzystnej dla Polski propagandy i dezinformacji: 

Nie sposób policzyć, ile razy oszczercze publikacje przypisujące Polakom winę za 

tzw. Holokaust pojawiły się na łamach prasy wiatowej choćby tylko w mijającym roku. 

Coraz czę ciej nie jest to ju  nawet współodpowiedzialno ć – ale odpowiedzialno ć walna, 

mo e nawet wyłączna. Je li bowiem nawet nie wszędzie pisze się wprost o „polskich 

obozach mierci” […], to przecie  głęboka dezinformacja zawarta jest równie  

w sformułowaniach typu: „nazistowskie obozy mierci w Polsce”170
. 

Przesuwanie cię aru odpowiedzialno ci za Holokaust z Niemców na Polaków 

prowadzi nieuchronnie do sytuacji, z której za wszelką cenę trzeba wyj ć „z twarzą”. 

Gdyby agresorzy II wojny wiatowej byli od samego początku wskazani jako winni, 

presja na Polskę w sprawie roszczeń byłaby słabsza, poniewa  pozbawiona moralnych 

podstaw. Widać więc wyra nie, e przedstawiane przez Brauna rodowiska ydowskie 

składają się z cynicznych graczy, którzy w nadziei na uzyskanie poka nych sum 

w ramach nienale nego odszkodowania są w stanie dowolnie manipulować prawdą na 

temat najtragiczniejszego wydarzenia w historii własnego narodu. Zwraca uwagę 

równie  ich upór: 
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Jak się okazuje, ani absencja państwa polskiego na miejscach zbrodni i grabie y, ani 

jasna w prawie międzynarodowym odpowiedzialno ć okupanta za przestępstwa popełnione 

pod jego jurysdykcją – to nie przeszkadza w adresowaniu roszczeń wła nie na Warszawę. 

Niczego nie zmienia równie  fakt, e jeszcze za PRL sygnowane były umowy 

międzynarodowe, które podobne roszczenia powinny skutecznie wykluczać […]171
. 

Roszczenia zgłaszane są wbrew prawu, a nawet na przekór historycznym faktom. 

Wrogo ć diaspory jest konsekwentna, metodyczna, podejmowane przez nią działania 

mają ró norodny charakter (finansowy, propagandowym, polityczny), plany 

realizowane są zarówno przy udziale dostępnych na całym wiecie rodków (np. media 

podające nieprawdziwe lub zmanipulowane informacje na temat historii), jak równie  

funkcjonujących „na miejscu” agentów wpływu (wspomniany Schetyna). Co więcej: 

Dla międzynarodowych szanta ystów nie ma oczywi cie najmniejszego znaczenia 

tak e i to, e spełnienie ich oczekiwań wiązać się musi z naruszeniem fundamentalnych 

zasad cywilizowanego prawa, które nie przewiduje wszak dziedziczenia z tytułu szeroko 

rozumianej wspólnoty krwi – wią ącej rzekomo zmarłego indywidualnego spadkodawcę 

(osobę fizyczną) z roszczącymi prawa do spadku organizacjami (osobami prawnymi), 

których członkowie nie są w stanie powołać się na nic innego, poza plemiennym prawem 

kaduka
172

. 

Zaspokojenie roszczeń finansowych musiałoby odbyć się nie tylko 

z pogwałceniem konkretnych przepisów prawa, ale te  ogólnych jego zasad 

obowiązujących w naszym kręgu cywilizacyjnym. Szanta y ci osiągną więc swój cel, 

je li dla jego realizacji podwa ony zostanie europejski dorobek w dziedzinie prawa. 

Polska ma więc do czynienia z wrogiem całkowicie bezkompromisowym. 

Jednym z wa nych o rodków propagandowych rodowisk ydowskich jest 

muzeum Muzeum Historii ydów Polskich POLIN. Przewidywania co do przyszłej 

narracji historycznej muzeum są powodem do przywołania pewnych obserwacji 

ogólnych dotyczących stosunków polsko- ydowskich: 

A przecie  „pedagogika wstydu” w tej dziedzinie uprawiana jest wobec Polaków od 

dawna. Podejmowane są usilne próby redefinicji dziejowej roli Polski i negatywnej korekty 

obrazu Polaków. Polska młodzie  z całej historii naszego kraju, zwłaszcza historii XX w. 

ma zapamiętać, e ich dziadkowie byli złodziejami, dobrze je li nie mordercami ydów173
. 
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Jednym z wrogich działań prowadzonych przez rodowiska ydowskie jest 

wpędzanie Polaków w fałszywe poczucie winy oraz pogarszanie historycznego 

wizerunku Polski. W intencji rodowisk prowadzących „pedagogikę wstydu” le y 

stworzenie wyłącznie negatywnego obrazu Polaka podczas II wojny wiatowej. 

Roszczenia, błędnie nazywane odszkodowaniami, tak naprawdę mają charakter 

przestępczy co do swojej natury, a ich celem na pewno nie jest powetowanie 

niesprawiedliwo ci: „»Odszkodowania« ujmuję tu w cudzysłów, bowiem istotę prawną 

i sens logiczny owych wylicytowanych na zawrotne, wielomiliardowe sumy roszczeń 

znacznie lepiej oddaje słowo »haracz«”174
. Na wysoko ci zadania w tej sprawie nie 

potrafiła stanąć cała polityczna elita III RP: „Kolejni prezydenci, premierzy i szefowie 

dyplomacji warszawskiej uznawali za konieczne spotykać się i grzecznie układać 

z gangsterami”175
. Polscy politycy, traktując wyrazicieli nieuprawnionych roszczeń jako 

partnerów do rozmowy, podnosili status ich ądań, wymuszenia uznając za zasadne 

postulaty, a stosujących przestępcze metody „lobbystów” za równych sobie 

i zasługujących na wysłuchanie. 

Organizacje ydowskie oraz niektórzy polscy politycy nie zamykają jednak 

katalogu sojuszników sprawy roszczeń: 

Zespół HEART176, przypomnijmy, utworzony został w Izraelu przez Agencję 

ydowską i Ministerstwo Starszych Obywateli w roku 2011 – co oznaczało oficjalne 

uznanie i włączenie do racji stanu państwa Izrael roszczeń wysuwanych wcze niej przez 

organizacje diaspory ydowskiej177
. 

Niesprawiedliwe wobec Polski roszczenia zyskują sankcję państwową, ich 

rzecznikiem jest podmiot formalnie równorzędny wobec państwa polskiego – jest to 

państwo Izrael, które tym samym dołącza do wrogów Polski, chocia  swojej 

nieprzyjaznej postawy nie okre la wprost. Izrael nie jest zresztą jedynym państwem, 

które zabiera głos w tej sprawie: 

Warto zauwa yć, e sprawa rzeczywi cie le eć musi brytyjskim lordom na sercu, 

skoro uznali ją za bardziej pilną i wa niejszą ni  np. konflikt ukraiński, który wówczas 

wła nie miał pierwszą tak krwawą kulminację na kijowskim Majdanie. A jednak 
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najwyra niej w Londynie nie było wówczas do rozwa enia powa niejszej kwestii ni  pilna 

potrzeba „wywierania nacisku” na rząd w Warszawie ws. mienia ofiar Zagłady178
. 

Z trudnych do wyja nienia przyczyn sprawa roszczeń okazuje się te  szczególnie 

wa na dla brytyjskiego ciała ustawodawczego. Jest to tym bardziej zaskakujące, je li 

we mie się pod uwagę inne zajmujące wtedy uwagę wiata wydarzenia 

międzynarodowe. Powstaje więc wra enie, e sprawa ydowskich roszczeń 

majątkowych jest zagadnieniem, które konsoliduje wrogów Polski. W narracji Brauna 

przychylno ć wobec sprawy roszczeń oraz popieranie nacisków na Polskę w tej sprawie 

jest jednym z kryteriów zaliczających do wrogiego obozu. 

Istnieje tak e mo liwo ć, e wszelkie przypadki otwarcie zgłaszanych roszczeń są 

jedynie grą pozorów, zasłoną dymną czy te  etapem wstępnym przed osiągnięciem 

innego jeszcze celu: 

Otó  być mo e nikt tego nie planuje i nie oczekuje – być mo e adna z wysokich 

umawiających się stron nie bierze pod uwagę mo liwo ci wypłaty cało ci owej kwoty 

w gotówce. Zawsze pozostaje przecie  wariant zobowiązań „w naturze”? Taka była wszak 

istota „transformacji ustrojowej” przełomu lat 80. i 90. – konwersja długu na wpływy 

polityczne
179

. 

Braun dopuszcza mo liwo ć, w której dalekosię ny plan rodowisk ydowskich 

jest jeszcze bardziej wyrafinowany, eby nie powiedzieć: perfidny. Jedną 

z ewentualno ci miałoby być (zapewne w odpowiednim czasie w przyszło ci) 

odstąpienie od roszczeń ci le finansowych i zamiana ich bąd  to na konkretne mienie 

na terenie Polski, bąd  te  na jaki  rodzaj wpływów politycznych. W przypadku tych 

ostatnich wskazana zostaje analogiczna sytuacja z transformacji ustrojowej. 

Do fałszywej historii Braun odniósł się tak e przy okazji otwarcia muzeum 

POLIN: 

Mądro cią tego nowego etapu będzie przede wszystkim dalsza obróbka tubylczej 

ludno ci w duchu pedagogiki winy z bezdyskusyjnie ju  „polskim” (nie niemieckim) 

Jedwabnem i „polskim” pogromem kieleckim (nie antypolską sowiecką prowokacją)180
. 

Celem zało ycieli Muzeum jest niesprawiedliwe obcią enie Polaków wyłączną 

odpowiedzialno cią za zbrodnię w Jedwabnem oraz pogrom tu  po wojnie – oba miały 

miejsce „pod nieobecno ć” państwa polskiego, na terenach kontrolowanych przez 
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niemieckiego bąd  sowieckiego okupanta. Działanie rodowisk ydowskich przejawia 

się te  na polu ci le politycznym: 

(…) a wreszcie przełom lat 80. i 90. (kiedy to ydzi znów inwestują gremialnie 

w formacje polityczne i ideowe otwarcie kwestionujące ideę suwerenno ci narodu 

polskiego) – wszystko to przedstawia się ci le wedle wykładni „GWiazdy mierci”181
. 

rodowiska ydowskie, kontynuując swoistą historyczną „tradycję”182
, w czasach 

przemian ustrojowych wspierały organizacje polityczne, które sprzeciwiały się istnieniu 

niepodległej Polski. Zarówno więc historyczna, jak i najnowsza działalno ć yjących 

w Polsce ydów wywołuje powa ny rozd więk między rzeczywistymi działaniami 

a kreowanym przez nich samych wizerunkiem rodowiska od zawsze opowiadającego 

się za pokojowym współistnieniem i przyja nią z Polakami. Samo muzeum POLIN 

sięga rodki nie do pogodzenia z etyką: „W przyjętej tu selektywnej narracji 

antychrze cijańskie stereotypy i polako ercze fantazmaty spod znaku J.T. Grossa, czy 

J. Tokarskiej-Bakir nale ą do uznanego, bezdyskusyjnego kanonu”183
. Narracja 

muzeum jest stronnicza, celowo wymierzona w chrze cijaństwo oraz Polaków, 

pozbawiona rzetelnej bazy ródłowej, która zastępowana jest tyle  negatywnymi, co 

bezpodstawnymi wyobra eniami spopularyzowanymi przez nieprzychylnych autorów. 

Charakter muzeum okre lony zostaje jednoznacznie: 

Nie ma więc najmniejszej przesady w stwierdzeniu, e wie o otwarte Muzeum 

Historii ydów Polskich jest dzi  jednym z centralnych o rodków ydowskiej propagandy 

antypolskiej. Je li idzie o potencjał dezinformacyjny i defamacyjny184, jest to niewątpliwie 

gwiazda pierwszej wielko ci – zaraz obok Yad Vashem i Muzeum Holokaustu 

w Waszyngtonie
185

. 

Muzeum nie jest bynajmniej instytucją edukacyjną lub zbli ającą narody o trudnej 

historii. wiadome u ycie dosyć obco brzmiącego okre lenia „defamacyjny”, 

kojarzącego się głównie z kontekstem zarzutów o antysemityzm, oznacza odwrócenie 

roli kata i ofiary – to Polacy są ofiarą defamacji ze strony instytucji zało onych przez 

rodowiska ydowskie. Jako zabieg retoryczny mo na to porównać do sytuacji 
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wytrącenia broni przeciwnikowi i obrócenia jej przeciwko niemu. Muzeum ma za 

zadanie oczerniać stronę polską i wybielać stronę ydowską. Wpisuje się przez to 

w tendencję powszechną dla tego typu o rodków na całym wiecie. Skłania to do 

wniosku, e zakłamywanie historii nie jest incydentalnym wybrykiem związanym 

z POLIN, ale generalnym dą eniem rodowisk ydowskich na całym wiecie. Sprawa 

muzeum na Muranowie jest jednak szczególna pod pewnymi względami: 

Tak to po raz kolejny zostali my opodatkowani na uprawianie na naszym własnym 

terytorium i za nasze własne pieniądze polityki historycznej wprost godzącej w polską rację 

stanu. (…) kosztowny bunkier „POLIN” na Muranowie jest placówką de facto 

eksterytorialną i pierwszym tak ostentacyjnym aktem instalacji na naszym terytorium 

cudzej suwerenno ci (bodaj od czasu, gdy podarowano nam Pałac Kultury i Nauki 

im. Stalina)
186

. 

Tym razem oszczercze po adresem Polaków tre ci są nie tylko głoszone, ale 

wspierane z pieniędzy polskich podatników. Sam o rodek jest ponadto traktowany 

przez władze w Warszawie w sposób uprzywilejowany, chocia  taki stan rzeczy nie 

znajduje adnego uzasadnienia. Muzeum reprezentuje interesy sprzeczne z polskimi 

i jako takie przypomina Pałac Kultury, który zapamiętany został raczej jako znak 

sowieckiej dominacji ni  dobrej woli zaprzyja nionego narodu. 

Dodatkowe wiatło na sprawę pamięci o niemieckich zbrodniach z czasów 

II wojny wiatowej rzuca sprawa Kazimierza witonia: 

Doszło wtedy do międzynarodowej zmowy, której yrantami były wybitne 

„autorytety” polskiego ycia publicznego, „postępowi katolicy”, a tak e – o zgrozo! – 

hierarchowie Ko cioła katolickiego. Wszyscy oni zaatakowali protest Kazimierza witonia, 

który tak dobrze, jak tylko potrafił, starał się zaznaczyć, e pamięć niemieckich, 

narodowosocjalistycznych zbrodni, popełnionych na Polakach i ydach w Auschwitz nie 

mo e być zawłaszczana przez nikogo, bowiem nikt nie mo e mieć wyłączno ci na pamięć 

o cierpieniu
187

. 

Braun wskazuje tu na co najmniej dwie istotne kwestie. Pierwsza: w celu 

zawłaszczenia pamięci o Holokau cie (a więc zmarginalizowania polskiego głosu 

w debacie historycznej) nie są prowadzone wyłącznie działania jawne – u ich podstawy 

le y bowiem „zmowa”, a więc tajne porozumienie, w ramach którego realizowany jest 

szkodliwy dla Polski cel. Drugą sprawą jest wyra ne wskazanie, e tak e w łonie 
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Ko cioła, a nawet w ród jego hierarchów znajdują się osoby, które popierają tę 

„zmowę”, biorąc czynny udział w ataku na protest osoby niesprawiedliwie naznaczonej 

piętnem „antysemityzmu”. 

14. Wrogowie Ko cioła 

Aktywno cią szczególnie niebezpieczną ze strony zwolenników postępu jest 

próba reformowania Ko cioła katolickiego: „(…) rewolucja wiatowa walczy 

z Ko ciołem – co na aktualnym etapie w naszej szeroko ci geograficznej dokonuje się 

dzi  nie przez krwawą eksterminację, ale przez troskliwą modernizację (…)”188
. Próby 

reformy Ko cioła postrzegane są jako działania o takim samym celu jak znane z historii 

przypadki fizycznego likwidowania duchowieństwa. Oba procesy wpisane są w nurt 

„ wiatowej rewolucji”, która mo e posługiwać się ró nymi narzędziami i przyjmować 

ró norakie strategie, ale co do celów pozostaje niezmienna – jednym z najwa niejszych 

jest likwidacja głównej siły zachowawczej, którą jest Ko ciół katolicki. Jego wrogowie 

zostają jasno okre leni: 

Ko ciół (nie tylko zresztą u nas) ma poniekąd stałych, po wielokroć zdeklarowanych 

prze ladowców: ydów, masonerię i rewolucję wiatową (która nb aktualnie z braku 

leninowskiego lumpenproletariatu szczególnie chętnie aktywizuje np. sodomitów)189
. 

Naturalnym w pewnym sensie wrogiem Ko cioła są orędownicy postępu, 

zerwania z tradycyjnym porządkiem czy wręcz zburzeniem dotychczasowego wiata. 

Niezmienną rolę w tym „dziele” mają lo e masońskie oraz ydzi – przy czym warte jest 

odnotowania, e w tym przypadku nie są oni okre leni w aden precyzyjniejszy sposób, 

np. jako rodowiska ydowskie czy reprezentanci diaspory, ale jak ydzi w ogóle. Na 

obecnym „etapie” rewolucji wykorzystywane są równie  rodowiska mniejszo ci 

seksualnych, których aktywi ci w ten sposób niejako automatycznie stają się równie  

wrogami Ko cioła. Zwraca uwagę biblijne słownictwo („sodomici”), słu ące 

etykietowaniu okre lonych grzeszników. 

Dostosowane do zadania walki z Ko ciołem jest zwłaszcza państwowe 

szkolnictwo: 
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(…) kołłątajowsko-stalinowski system centralizowanej, państwowej edukacji jest 

narzędziem stworzonym do walki z Tradycją katolicką (alias: ciemnogrodem) i tradycją 

polską (alias: sarmatyzmem, szlachetczyzną etc.). Szkoła tego wzorca – warto nazywać 

rzeczy po imieniu – to po prostu masoneria dla nieletnich. Przy czym, jak widać, aktualna 

mądro ć etapu dyktuje wzmo enie ataku na tradycyjną rodzinę190
. 

Wrogo ć instytucji szkolnych polega więc na odwróceniu wła ciwego 

postrzegania warto ci i zagro eń. Warto ciowe tradycje (w wymiarze religijnym 

i narodowym) przedstawiane są jako zacofanie i cywilizacyjny balast, przeszkoda do 

pokonania na drodze postępu. Taka rola szkoły przywodzi na my l wyobra anie 

o masonerii, postrzeganej jako organizacja działająca na rzecz o wiecenia 

i programowo antyko cielna. Atak na tradycyjną rodzinę w kontek cie edukacji oznacza 

zapewne pojawiające się (zwłaszcza w zachodniej Europie) przypadki wprowadzania do 

szkół obowiązkowej edukacji seksualnej, której program stoi w sprzeczno ci 

z tradycyjnym rozumieniem rodziny i ról płciowych. 

Sukcesywne, wrogie działania (zwłaszcza wobec Ko cioła) mają umocowanie 

w najwy szym akcie prawnym – w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. 

Fundamentalną dwuznaczno cią jest zawarta w preambule formuła, która okre la Boga 

jako ródło warto ci, a jednocze nie dopuszcza wywodzenie tych warto ci z innych – 

nieokre lonych –  ródeł. Według autora jest to punkt wyj cia do zwalczania Ko cioła, 

który jest najlepszym przewodnikiem: „Tak zaprojektowany »ład konstytucyjny« nie 

tylko umo liwia, ale wręcz motywuje działania, których istotą jest permanentna walka 

z Ko ciołem wskazującym drogę do ródeł jedynie prawdziwych i yciodajnych”191
. 

Nie tylko instytucje państwa odpowiedzialne za edukację wprzęgane są w swoistą 

machinę walki z Ko ciołem. Braun wymienia trzy najbardziej znamienne przykłady, 

tj. opinia o nadu ywaniu klauzuli sumienia wyra ona przez Komitet Bioetyki Polskiej 

Akademii Nauk, wybiórcze zaanga owanie Ministerstwa Edukacji w zbieranie 

informacji na temat przypadków pedofilii wyłącznie po ród księ y katechetów, 

blokowanie przez TVP i KRRiT Telewizji Trwam
192, a tak e przypadki 

(…) lansowania satanistów w państwowej telewizji; upartego eksponowania aktów 

profanacji w państwowych instytucjach kultury i sztuki; rządowej promocji procederu in 

vitro i jego fundowania przez państwową słu bę zdrowia; etc. Jaki jest ich wspólny 

mianownik? Oto w walkę z nauczaniem i równoprawną obecno cią ludzi Ko cioła w yciu 
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publicznym anga owany jest autorytet i aparat państwa, jego najwy sze organa, urzędy 

i agendy
193

. 

Konstytucyjny fundament agresywnej laicko ci przynosi owoc w postaci 

opresyjnej, wszechstronnej machiny antyko cielnej. Jest ona tym gro niejsza, e 

państwo – a więc równie  jego działania – cieszą się w społeczeństwie pewnym 

autorytetem i opór wobec nich nie musi być oczywistym odruchem. Działania 

te, co nale y podkre lić, nie mają charakteru wyłącznie incydentów: „Gwarancje 

konstytucyjne i konkordatowe okazują się iluzoryczne – skoro ka da zasada (np. prawo 

mał eńskie, prawo rodzicielskie) i ka da warto ć (np. ycie ludzkie i własno ć) mogą w 

ka dej chwili zostać zakwestionowane”194
. 

Prawo jest więc tak pomy lane, aby tworzyć rzeczywisto ć permanentnie wrogą, 

a przynajmniej permanentnie zagro oną. Nie ma bowiem adnych pewnych i trwałych 

warto ci ani zasad, nad wszystkim cią y klauzula warunkowo ci i tymczasowo ci. 

Mamy więc do czynienia ze wiadomie zaprojektowaną prawną i aksjologiczną 

„prowizorką”. Państwo demokratyczne jest zresztą według Brauna z samej zasady, a nie 

tylko w tym konkretnym przypadku, nastawione wrogo wobec Ko cioła: 

Wystarczyło więc parę wieków rewolucyjnej obróbki, pełne dwa stulecia edukacji 

w duchu „demokratycznym” i wdro yli my się w większo ci do posłusznej akceptacji 

takiej formuły koegzystencji, która jest w istocie wiecznie nietrwałym zawieszeniem broni 

(…). Przywykli my, e porządek demokratycznego państwa prawa co dzień nie tylko ranić 

musi uczucia, ale te  obra ać inteligencję prawowiernego katolika195
. 

Ustrój demokratyczny jest więc trwale wrogi i niezdolny do całkowicie 

harmonijnej koegzystencji z Ko ciołem, poniewa  jego zało enia oraz ich realizacja są 

nie tylko nie do zaakceptowania dla sumiennego katolika, ale i wątpliwe z punktu 

widzenia rozumu. Przyczyną, dla której w katolickim społeczeństwie udało się taki 

ustrój zaprowadzić, jest trwająca od czasów o wiecenia edukacja, afirmująca rewolucję 

i demokrację. Samo za  u ycie formuły „zawieszenia” broni daje jasno do zrozumienia, 

e demokratyczne państwo oraz Ko ciół katolicki skazane są na zajmowanie miejsc po 

przeciwnych stronach barykady, a konflikt między nimi mo e być co najwy ej czasowo 

wyciszony. 
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Z punktu widzenia wiary i religii katolickiej niebagatelne znaczenie 

w „rozpoznawaniu wroga” ma te  stanowisko w sprawie procedury in vitro. Poparcie 

dla niej, zwłaszcza na poziomie rozwiązań instytucjonalnych, oznacza akces do grupy 

wrogów cywilizacji ycia i wywołuje rozłam w yciu publicznym: 

Podział na tych, którzy jak to trafnie ujął kiedy  abp Michalik, opowiadają się za 

legalizacją płatnego zabójstwa, bo do tego w pewnych aspektach mo na sprowadzić 

działalno ć przemysłu in vitro – i tych, którzy opowiadają się przeciwko wprowadzaniu do 

systemu prawnego rozwiązań, wedle okre lenia w. Jana Pawła II: w duchu cywilizacji 

mierci196
. 

Opowiedzenie się za procedurą in vitro lub przeciw niej nie jest więc neutralnym 

wiatopoglądowo stanowiskiem, ale wyborem mierci lub ycia w zerojedynkowej 

aksjologicznej alternatywie. Zwolennicy cywilizacji mierci są ponadto przewrotni, 

poniewa  poparcie dla zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego uzasadniane jest 

najczę ciej chęcią pomocy bezdzietnym parom oraz poprawy sytuacji demograficznej 

Polski poprzez zwiększenie dzietno ci. Kojarzony z „ciemnogrodem” (a czasem wprost 

tak nazywany) Ko ciół katolicki zajmuje więc w sporze zgoła odmienne miejsce od 

tego, które jest mu fałszywie przypisywane: 

Tak się składa, e w sporze o in vitro  to katolicy stoją dzi  na gruncie faktów, nauki 

i prawa. W ich wietle zwolennicy in vitro są w istocie albo lobbystami działającymi na 

rzecz potę nego przemysłu obracającego milionami, albo po ytecznymi idiotami, których 

przemysł ten i cała cywilizacja mierci wykorzystują do swoich celów197
. 

Katolicy nie są więc wrogami faktów, nauki i prawa, jak się powszechnie sądzi, 

ale stają w ich obronie na przekór zwolennikom in vitro. Ci dzielą się (analogicznie do 

podziału w yciu politycznym) na ludzi złej woli, powodowanych ądzą zysku 

cyników, oraz ludzi wprawdzie szczerych co do intencji, ale nie wiadomie tkwiących 

w błędzie, wykorzystywanych przez czę ć przemysłu medycznego oraz przedstawicieli 

„cywilizacji mierci” w ogóle. 

Jakby tego było mało, wrogie media występujące w słu bie „mądro ci etapu” są 

w stanie przyjąć maskę fałszywego obrońcy Ko cioła: 

Sądząc z pozorów zewnętrznej retoryki, trwa przecie  festiwal troski o dobro 

Ko cioła – codziennie łamy gazet, czas antenowy wielu rozgło ni i niejeden program 
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telewizyjny zapełniają rozwa ania o tym, jak pomóc Ko ciołowi w rozwiązywaniu „jego 

problemów” (…). Ko ciół komu , kto Go nie zdą ył poznać i pokochać, jawić się mo e 

jako dziecko specjalnej troski w otoczeniu yczliwych akuszerów i chętnych guwernantek. 

Chętnie powołują się na „prawa człowieka” (jako argument przeciwko Dekalogowi). Mają 

oni zawsze dla ludzi Ko cioła wiele obłudnego współczucia i mnóstwo perfidnych rad – 

codziennie mo emy dowiedzieć się, co KO CIÓŁ POWINIEN (najlepiej zapewne: 

rozwiązać się), a czego NIE POWINIEN (pod adnym pozorem: być Sobą)198
. 

Metodą wpływu na kształt Ko cioła jest więc sukcesywne „doradztwo”, mające 

na celu bąd  to wymuszenie postulowanych zmian, bąd  te  przynajmniej wytworzenie 

w ludziach niezwiązanych z Ko ciołem przekonania, e jest to instytucja głęboko 

ułomna, dysfunkcyjna i niegodna zaufania, pełna ciągle nierozwiązanych problemów, a 

w związku z tym wymagająca ciągłej asysty i kontroli z zewnątrz. Wskazywanie 

wła ciwego – według doradców – kierunku równie  wynika ze złej woli, poniewa  

ogólnym celem większo ci mediów nie jest pomoc Ko ciołowi, ale zwalczanie go. Stąd 

współczucie mo e być wyłącznie „obłudne”, a rady „perfidne”. Tym samym nie ma 

mo liwo ci, aby wróg miał dobre intencje, zostaje ich retorycznie pozbawiony. 

Pozytywnie kojarzące się prawa człowieka, jako laicka alternatywa dla Dziesięciorga 

Przykazań, równie  są bronią wymierzoną w Ko ciół, sprzeciwem wobec fundamentów 

bronionej przez niego moralno ci. Poza abstrakcyjnymi, bąd  co bąd , prawami 

człowieka, walka z Ko ciołem ma równie  zupełnie praktyczny wymiar: 

(…) „pan Hu”199
 walczy z „rozpasaniem” i „obskurantyzmem” kleru, poniewa  

najbardziej interesuje się sposobami odcięcia Ko cioła od ródeł finansowania i od 

wychowania dzieci i młodzie y, by w jednej i drugiej dziedzinie ugruntować swój 

monopol
200

. 

Wa nymi celami antyko cielnej propagandy są fundusze Ko cioła, które nale y 

ograniczyć pod hasłem walki z nadmiernym bogactwem duchownych, oraz młodzie  

szkolna, którą nale y mo liwie szczelnie odseparować od kleru, aby domena edukacji 

była całkowicie zawłaszczona przez siły wrogie Ko ciołowi. Tym samym państwo 

i media głoszące hasła o wiecenia i demokracji stają się, jak na ironię, 

antypluralistyczne, stwarzając wra enie bestii po erającej własny ogon. Ów „pan Hu” 

ponadto nie spocznie, dopóki nie osiągnie swego celu: 
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 Braun, odwołując się do Pamiętników Paska, wykorzystuje figurę „pana Hu” jako upersonifikowanej 
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Nie ma takiej linii zawieszenia broni, nie mówiąc o trwałym rozejmie, którą uzna on 

za satysfakcjonującą. Odwrotnie: nie ma takiego paktu o nieagresji, którego nie zechciałby 

podpisać tylko po to, by go następnie złamać – kiedy tylko uzna to za stosowne 

i mo liwe201
.  

Wszelkie oznaki przyja ni mogą trwać jedynie tak długo, a  siły laickiego 

postępu uznają, e mogą tę „przyja ń” z korzy cią dla siebie zerwać. Działania „pana 

Hu” wydają się więc gro ne tym bardziej, e prowadzone są pod płaszczykiem 

pokojowej koegzystencji, co dodatkowo usypia czujno ć tych, którym zale y na dobru 

Ko cioła. 

Próby łączenia władzy z religią Braun uznaje za cywilizacyjnie szkodliwe, widząc 

dla Ko cioła okre loną (a więc nie zmarginalizowaną, ale i nie przesadną) rolę 

w państwie: 

To fatalna sytuacja, bo tam, gdzie car staje się głową Ko cioła, władza religijna 

zostaje zdegradowana do poziomu jednej z funkcji władzy wieckiej. Z drugiej strony 

rozdział władzy wieckiej i duchownej zostaje zaprzepaszczony tak e tam, gdzie po władzę 

sięga herezja zachodnia. Tam, gdzie królowie stają na czele swoich partykularnych 

Ko ciołów, tam Ko ciół traci autonomię i mo liwo ć pełnienia doniosłej roli krytycznego 

recenzenta władzy wieckiej202
. 

Religia podlega nieuprawnionemu podporządkowaniu władzy zarówno w tradycji 

ko cioła prawosławnego, jak i ko ciołów protestanckich. Rozdział władzy wieckiej 

i duchownej, będący warto ciowym dorobkiem katolicyzmu, zostaje podeptany dla 

wzmocnienia władzy monarchy. Poddanych pozbawia się niezale nego, krytycznego 

wobec władcy głosu, skazani są wyłącznie na łaskę i niełaskę panującego. Dą enie za  

do państwa całkowicie laickiego jest drogą do zatracenia: 

Kto walczy o wyrugowanie z dyskursu publicznego wszelkich odwołań do Boga 

w Trójcy więtej Jedynego – ten w istocie próbuje podporządkować nasze ycie jakim  

innym bo kom (za którymi koniec końców zawsze kryje się ten sam Nieprzyjaciel). Gdzie 

nie ma odwołania do ródeł etyki katolickiej, tam panować mają wieckie „religie”: 

„postępu” i demokracji, „tolerancji” i poprawno ci politycznej203
. 

Odej cie od Boga w sferze publicznej oznacza automatycznie wybór fałszu i zła. 

Warto zauwa yć, e są one dziełem samego Szatana, który przyjmuje jedynie maski 
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mające skryć oczywiste zło pod pozorami wiatłych warto ci. Droga po rednia między 

dobrem a złem nie istnieje – mo na opowiedzieć się jedynie albo po stronie przyjaciół 

Ko cioła, albo samego diabła, a więc największego z wrogów ludzko ci. 
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Warstwa językowa 

Analiza ródła pokazuje, e warstwa językowa publicystyki Grzegorza Brauna 

odgrywa kluczową rolę budowaniu narracji oraz perswazyjno ci jego tekstów. Widać 

wyra nie, e słownictwo o negatywnych konotacjach słu y jednocze nie nazywaniu 

oraz ocenie negatywnie postrzeganych osób i zjawisk. Zamiast procedury mamy 

proceder lub przemysł in vitro, zamiast pracowników mediów mamy funkcjonariuszy, 

zamiast bankowców – lichwiarzy, zamiast porozumienia – zmowę, zamiast poglądu – 

przesąd. Tego rodzaju okre lenia występują tak e w przypadkach stosowania mowy 

pozornie zale nej, słu ącej do przedstawienia przeciwnika jako przepełnionego pogardą 

(tubylcza ludno ć, ludziska, Polaczki) lub cyniczną kalkulacją (ostateczne rozwiązanie, 

zneutralizowanie i eliminacja). Dla sugestywnego opisu wrogów lub podejrzanych 

u ywane są niekiedy metafory odnoszące się do wiata ro linnego i zwierzęcego: fauna 

i flora opozycyjna, zaproszenie lisa do kurnika, żerowisko, postępacka w cieklizna, 

ostrzyć kły, powarkiwać. Skierowane wobec wrogów zabiegi pojawiają się na poziomie 

uszczypliwych modyfikacji nazw własnych: „GWiazda mierci”, WSI24, „Obłudnik 

Powszechny”, Ku(p)a Wojewódzki, Zdradek Cykorski
204

. Sposobem na dystansowanie 

się od pojęć uznanych za le opisujące rzeczywisto ć są cudzysłowy: „wyzwolicielska 

rola”, „rusofobia”, „specjalne stosunki”.  

Przekaz konstruowany jest przy u yciu powszechnie znanych, opartych na 

metaforze połączeń frazeologicznych, takich jak dziecko specjalnej troski, dobić targu, 

odesłać do diabła, z głupia frant, wystawienie do wiatru, za sznurki pociągają…, 

zafundować problem, prawem kaduka, zmowa milczenia, wziąć w łapę, w majestacie 

prawa. Osiągnięcie efektu perswazyjnego jest łatwiejsze z wykorzystaniem metafory, 

poniewa   

(…) no nik metaforyczny odwołuje się do zespołów pojęciowych mocno 

związanych z do wiadczeniem potocznym mówiących. Ta skłonno ć do posługiwania się 

znanymi rodkami predykacji ma jeszcze jeden wymiar: znane do wiadczenia są 

szczególnie łatwo rozpoznawalne w utrwalonej postaci językowej. Tłumaczy to znaczny 

udział skonwencjonalizowanych wyra eń przeno nych205
. 

Pojawiają się tak e przysłowia (okazja czyni złodzieja, sukces ma wielu ojców, 

siła złego na jednego). Wyodrębnić mo na równie  słownictwo charakterystyczne dla 
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retoryki wojennej (co notabene nieco zbli a publicystykę Brauna do propagandy): 

szeroki front, walka, zawieszenie broni, rozejm. Czę ć okre leń słu y przedstawieniu 

rzeczywisto ci politycznej jako gry: gra mocarstw, gracze, rozgrywanie elit. Dla 

przywołania okre lonych konkretnych kontekstów historycznych u ywane są okre lenia 

charakterystyczne dla minionych epok, jak np. odsyłające do redniowiecza namiestnicy 

czy hołd lenny, wywodzące się z PRL towarzysze generałowie, pacyfikacja wewnętrzna 

na odcinku… czy sięgający XIX wieku pozytywny program pracy organicznej. 

Pojawiają się odniesienia do sfery mitycznej i religijnej: Golem, wieża Babel, sodomia, 

bożki, talmudyzm biurokratyczny, a tak e ironiczne odniesienia do popkultury: wujek 

dobra rada, „GWiazda mierci”, ostatni Mohikanie.  

Dla wzmocnienia efektu perswazyjnego stosunkowo często pojawiają się 

partykuły i przysłówki (tylko, nawet, oczywi cie, rzekomo, najwyra niej, rzeczywi cie, 

zapewne), ograniczające liczbę interpretacji alternatywy (albo lobbystami… albo 

pożytecznymi idiotami), zwyczajowe formuły typu Nie sposób policzyć, Nie ma więc 

najmniejszej przesady w stwierdzeniu, że…, Jak widać…, o zgrozo!, oraz konstrukcja ze 

spójnikiem powtórzonym ani (Ani jeden, ani drugi Mikołaj, ani żaden z Aleksandrów) 

lub albo (albo wziąć w łapę, albo posadzić opornego). 

Językowemu urozmaiceniu oraz do pewnego stopnia autokreacji (wzmocnienie 

własnego autorytetu poprzez u ywanie języka w sposób charakterystyczny dla osoby 

wykształconej i oczytanej) słu y równie  nieszablonowe słownictwo i mniej oczywiste 

metafory: budowa obcego muzeum to instalacja cudzej suwerenno ci, zamiast 

niejasno ci yciorysu mamy problematyczne meandry biografii, zamiast zdolno ci 

wygrywania wyborów – potencję elekcyjną, zamiast podtrzymywania niekorzystnego 

ustroju – kultywowanie przesądu demokratycznego i zinstytucjonalizowany gwałt 

zaagitowanej większo ci nad przegłosowaną mniejszo cią, zamiast zwolennika 

rewolucji mamy jej kondotiera, a stopień infiltracji przez obce słu by wyra a się 

w zagęszczeniu postsowieckiej agentury na kilometr kwadratowy, państwo za  

funkcjonuje jako kasyno. 

Wra enie analitycznej precyzji wzmacniane jest przez specjalistyczne 

słownictwo, zwłaszcza z dziedziny ekonomii i prawa: piramida finansowa, aktywa 

personalne, popyt, konwersja długu, ugruntować monopol, syndyk masy upadło ciowej. 

Efekt rzeczowej, chłodnej analizy osiągany jest te  na poziomie konstrukcji tekstu – 

ewentualne pytania i hipotezy występują po opisaniu faktografii lub przynajmniej 

przytoczeniu konkretnych przykładów. Fakty i opinie pisane są tym samym, 
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pozbawionym wahania oznajmującym trybem, dzięki czemu czytelnik po lekturze 

felietonu Brauna mo e stwierdzić, e dowiedział się, „jak jest”. 

 

Wnioski 

Czę ć u ywanych okre leń jest powieleniem pewnych schematów postrzegania 

rzeczywisto ci charakterystycznych dla dyskursu prawicowego czy patriotycznego. 

Eurokołchoz, kominternowska wspólnota idei, postpeerelowskie gangi czy powracająca 

Jałta – te okre lenia szczególnie przemawiają do czytelników identyfikujących się 

z szeroko rozumianą prawą stroną sceny politycznej, poniewa  komunistyczną 

przeszło ć bloku wschodniego oceniają oni najczę ciej negatywnie. Stosowanie pojęć 

i epitetów odsyłających do tamtej epoki jest odwołaniem się do zasobów podobnie 

ukształtowanej pamięci historycznej (parafrazując: X jest komunistyczny, sowiecki, 

peerelowski, postpeerelowski lub do nich podobny – a więc jest zły, wydarzenie 

Y przypomina Jałtę, więc jest zdradzieckie i gro ne). Negatywne okre lenia takie jak 

zamordyzm, totalna inwigilacja, totalniacki, talmudyzm biurokratyczny, odnoszą się 

krytycznie ocenianej wizji państwa. Kładą one nacisk na niepo ądane we 

współczesnych państwach zjawiska. Okre lenia te są mocne i wyraziste, niekiedy nawet 

przesadne. Odbiorcy zaniepokojeni rosnącą rolą państwa znajdują potwierdzenie swoich 

obaw. Wreszcie Braun w swoim opisie u ywa słownictwa odwołującego się do 

aksjologii: finansowanie programów eugenicznych, legalne mordowanie bezbronnych, 

promocja dewiacji (sodomia). Prowadzi to do wyznaczenia dla nadawcy i odbiorcy 

(negatywnej, ale jednak) wspólnoty warto ci, czyli w tym przypadku 

charakterystycznego dla katolicyzmu poszanowania ycia od poczęcia do naturalnej 

mierci oraz okre lonej wizji seksualno ci człowieka. 

Niezale nie od intencji Brauna, przykłady wymienione powy ej oraz tego 

rodzaju, jak np. brednie, o rodki antypolskiej propagandy, bezkarne żerowanie, akcja 

propagandowa, lizusowska klientela, rozbitkowie z PO, łże-elity, zostali my sprzedani, 

folksdojcze, pedagogika wstydu mogą wywoływać okre lone negatywne skutki. Po 

pierwsze, mogą przyczyniać się do wzmacniania coraz silniej zarysowanego podziału 

my – oni w polskim yciu publicznym. Po drugie, następuje inflacja słownictwa – ze 

względu na zbyt częste, a  odruchowe stosowanie dosadnych okre leń, stają się one tak 

skonwencjonalizowane czy wręcz zrytualizowane, e przestajemy odczuwać ich siłę lub 
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w ogóle je dostrzegać. Kiedy więc przyjdzie do opisu zjawisk zasługujących na 

potępienie, zabraknie nam odpowiedniej leksyki. Ponadto u ywane pojęcia przestają nie 

tylko wa yć, ale nawet cokolwiek znaczyć – im bardziej słu ą jako etykieta, tym mniej 

niosą tre ci, zamieniając się w słowną pałkę. 

Brauna wyró nia na tle większo ci tekstów dyskursu to, e nawet je li u ywa 

wyrazistych słów, to zwykle występują one w towarzystwie rzeczowej analizy, 

przywołania faktów i dokumentów. Ponadto publicystyka re ysera nie ukazuje się 

w słu bie jakiejkolwiek partii. Czytając felietony, a nawet artykuły prasowe innych 

autorów, mo na odnie ć nieodparte wra enie, e słu ą one nastawieniu odbiorcy 

przychylnie wobec jednej partii, a wrogo wobec innej. Tymczasem nawet najsurowsze 

oceny Brauna najczę ciej opierają się na argumentach i wyznawanych przez niego 

warto ciach, a nie rozpoznaniu obiektu opisu pod względem barw partyjnych. Inna 

rzecz, e niekiedy konsekwencją tego jest krytyka wszystkich bez wyjątku i bez lito ci. 

Jak zauwa a opisujący narracje Wasilewski, „Emocje powstają bowiem w wyniku 

postrze enia faktu i jego interpretacji”206
. Grzegorz Braun dostarcza za  jednego 

i drugiego – podaje fakty i argumenty, ale nie poprzestaje na tym – idzie za ciosem, 

dołączając jednoznaczną interpretację, dzięki czemu w perswazyjnym sensie mamy do 

czynienia z komunikatem kompletnym. Jak pisze dalej Wasilewski: 

Narracja pozwala człowiekowi umie cić się w wiecie: opanować przeszło ć, 

wyznaczyć kierunek działań w tera niejszo ci i nadać kształt przyszło ci. Dzięki temu 

mamy poczucie kontroli – wiemy, co się dzieje i dlaczego tak się dzieje207
. 

Z perspektywy narracyjnej mo na więc zaryzykować stwierdzenie, e 

publicystyka Brauna najbardziej trafia do tych, którzy (być mo e nawet nie zdając sobie 

z tego sprawy) mają deficyt poczucia kontroli, niepewnych i zdezorientowanych, 

a jednocze nie przynajmniej w jakim  stopniu przywiązanych do warto ci 

wyznawanych przez prawicę. Mo na równie  powiedzieć, e są to teksty w pewnym 

sensie „zamknięte” na czę ć odbiorców. Zabiegi perswazyjne, które dobrze sprawdzają 

się w przypadku czytelników prawicowych, u osób z nastawieniem lewicowym lub 

choćby centrowym mogą być przeciwskuteczne – lektura kilku zbyt mocnych zdań 

publicysty mo e w oczach np. socjaldemokraty zaklasyfikować Brauna jako 

prawicowego „oszołoma” i pozbawić go szansy na dotarcie do szerszej publiki. 
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Nie ma większych wątpliwo ci, e retoryka nie jest skierowana do wroga, aby 

z nim rozmawiać czy choćby negocjować, polemizować i do czego  go przekonać. 

Teksty mają wroga zidentyfikować i wskazać tym odbiorcom, którzy mają być mo e 

dobre intencje, ale jeszcze za mało wiedzy i przekonania, eby stanąć po wła ciwej 

stronie. 

Publicystyka Grzegorza Brauna pozbawia złudzeń, e „jako  to będzie”, e dla 

zapewnienia sobie bezpiecznej egzystencji i przyszło ci wystarczy spokojnie yć i się 

„nie wychylać”. Zagro enia są znacznie liczniejsze i powa niejsze ni  głoszą to 

współczesne media i prędzej czy pó niej o ka dego się upomną. Czas spędzony biernie 

działa na niekorzy ć wszystkiego, co dobre, bo zło nie pi i zbiera coraz większe niwo. 

Jednocze nie odbiorcy o zapatrywaniach podobnych (choćby w zarysie) do 

wiatopoglądu Brauna postrzegają go jako „swojego” ze względu na stosowanie przez 

autora znajomej, charakterystyczną dla prawicy retoryki. Daleko mu jednak do 

traktowania swoich odbiorców jak dzieci, które mo na i nale y nastraszyć. Nie jest te  

cynicznym, „ta mowym” propagandzistą, którego zadowalałyby wyłącznie niezbyt 

wyszukane chwyty dla szerokich mas i granie na najni szych emocjach. Trudno znale ć 

w jego publicystyce niepoparte niczym inwektywy i wulgarno ć rodem z tabloidów. 

Współczesne media często wpadają w pułapkę (lub całkowicie wiadomie przyjmują 

taką strategię) komentowania komentarzy, a więc produkowania nawet całych serii 

artykułów o wypowiedzi jakiego  uczestnika ycia publicznego, której warto ć 

merytoryczna niejednokrotnie pozostawia wiele do yczenia. Teksty Brauna natomiast z 

zasady nie są opiniami na temat opinii – zauwa alna jest skłonno ć autora do 

zapoznania się najpierw ze stanem faktycznym (niekiedy bardzo szczegółowo, vide 

przypadek opisywanego tzw. układu wrocławskiego), dopiero potem za  ferowanie – 

choćby najsro szych – wyroków. Czasem wymaga to wykonania na zimno okre lonej 

pracy badawczo-faktograficznej (co nie dziwi w przypadku re ysera-dokumentalisty), a 

następnie intelektualnego wysiłku dla połączenia odległych niekiedy wątków 

skomplikowanej układanki. Nawet je li nie słu y to ostatecznemu udowodnieniu jakie  

tezy, ale jedynie jej postawieniu, to zawsze pozwala na wybrzmienie w debacie 

publicznej interesującego głosu, który nie tonie w zalewie krzykliwych nagłówków. 

Językowe i retoryczne chwyty nie są u Brauna przekazem samym w sobie – 

podporządkowane są ustalonym (niekiedy nawet wydobytym na wiatło dzienne) 

faktom oraz ugruntowanej i radykalnej aksjologii, stanowiąc jednocze nie wsparcie dla 

rzeczowej argumentacji. 
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Zdarza się jednak, e niektóre fragmenty publicystyki Brauna noszą znamiona 

opisanej przez Cegiełę retoryki pogardy, która „polega na wiadomej i trwałej 

deformacji czyjego  wizerunku przez u ycie dyskredytujących rodków niszczących, 

które blokują niezale ną, obiektywną ocenę oraz pozytywne emocje związane z osobą 

dyskredytowaną”208. Najbardziej być mo e oczywistym przejawem tego rodzaju 

retoryki jest konsekwentne odmawianie jakichkolwiek dobrych cech (a w ka dym razie 

ich przemilczanie) osobom rozpoznanym jako wrogowie, przy wyra nym i dosadnym 

podkre leniu przewin i cech negatywnych. Odbiorca, który o istnieniu okre lonych 

polityków dowiedziałby się z tomu Stałe warianty gry, zapewne nigdy w yciu nie 

miałby ochoty ich spotkać – bo kto chciałby mieć do czynienia z lud mi nie do ć, e 

nikczemnymi, to jeszcze pozbawionymi jakichkolwiek godnych uwagi sukcesów? 

Dotyczy to zresztą nie tylko osób, ale równie  państw i instytucji – czytelnicy Brauna 

mogą odnie ć wra enie, e np. Unia Europejska jest dla kontynentu wyłącznie garbem i 

uciemię eniem, a państwa nie kierują się w polityce dobrze pojętym własnym 

interesem, ale wyłącznie złą wolą – zwłaszcza w odniesieniu do Polski. Krytycy tej 

szkoły publicystycznej mogliby powiedzieć, e stwarza ona ryzyko trwałego 

niekorzystnego zafałszowania obrazu osoby lub instytucji. Obrońcy argumentowaliby 

za , e politycy mają a  nadto specjalistów od budowania pozytywnego wizerunku, 

eby temu zapobiec, a je li publicysta stawia sobie za cel wskazywanie błędów 

i zagro eń, to ma prawo ten cel konsekwentnie realizować. 

Inną jeszcze trudną do pogodzenia z etyką słowa praktyką są przypadki 

stosowania stygmatyzujących okre leń w rodzaju „resortowe dzieci” czy wypominanie 

„dziadków z UB”. Sugeruje to odpowiedzialno ć zbiorową i niejako naznaczenie dzieci 

grzechami przodków. 

Najczę ciej jednak podstawą osądu jest znajdujący oparcie w faktach katalog 

grzechów, które mo na danej osobie przypisać. Dodatkową zaletą felietonów Brauna na 

tle większo ci pozostałych tekstów w dyskursie politycznym jest wspomniana ju  

swoista lepota barw partyjnych. Je eli kto  znajdzie się w ogniu krytyki Grzegorza 

Brauna, z pewno cią nie otrzyma taryfy ulgowej, niezale nie od przynale no ci do tej 

czy innej partii. Regułą we współczesnych mediach jest natomiast powierzchowno ć 

analizy i uzale nianie ocen od przynale no ci do obozu politycznego. Innymi słowy 

(ujmując rzecz lapidarnie, ale wydaje się, ze trafnie): nasi są zawsze dobrzy, a wasi 
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zawsze li. Nie sposób te  posądzić autora Stałych wariantów gry o rozpowszechnianie 

„fake newsów”, a więc głoszenia dla politycznego interesu kłamstw lub półprawd z 

jednej strony z nadzieją, e przynajmniej czę ć oszczerstw przylgnie do czyjej  opinii 

na stałe, a z drugiej z całkowitą niemal pewno cią, e prawdziwa wersja nikogo nie 

zainteresuje. Publicystyka Brauna stwarza szansę wyrobienia sobie poglądu na sprawy 

publiczne w wielu kwestiach. Nie jest tylko wygodnym i uspokajającym dla odbiorców 

przekonywaniem przekonanych lub wyra aniem po raz kolejny więtego oburzenia 

w trzeciorzędnej sprawie plotkarskiej, obyczajowej lub nawet politycznej, ale 

niedotyczącej niczego więcej poza personaliami i osobistymi ambicjami uczestników 

ycia publicznego. Odwoływanie się przez autora do faktów, archiwów i dokumentów 

w sprawach uznawanych przez niego za wa ne, a niekiedy fundamentalne, nie stwarza 

ewentualnemu polemistom łatwego zadania. 

Pewnym ryzykiem związanym ze specyfiką poglądów Brauna jest hermetyczno ć 

jego narracji – mo liwe bowiem, e osoby o poglądach centrowych lub łagodnym, 

niekonfrontacyjnym usposobieniu nie będą zainteresowane walką z tyloma 

niebezpiecznymi wrogami, uznając obawy autora za mocno wyolbrzymione i zbyt 

dosadnie wyra one. Podobnie rzecz mo e się mieć w przypadku przedstawicieli innych 

wyznań – dla zdeklarowanego katolika narracja Brauna mo e być zrozumiała 

i przekonująca, dla osób niewierzących lub wyznawców innych religii mo e wydawać 

się stratą czasu lub wręcz czym  w rodzaju karykaturalnego echa polowań na 

czarownice. 

Zakończenie 

Z publicystyki Grzegorza Brauna wyłania się obraz Polski mającej wielu 

rozmaitych wrogów i nielicznych sojuszników. Wrogów podzielić mo na na 

zewnętrznych i wewnętrznych. Wrogami zewnętrznymi, widocznymi nawet dla 

niewprawnego obserwatora, są obce państwa – Rosja, Niemcy, które są zawsze chętne 

do zaszkodzenia Polsce z korzy cią dla siebie, Izrael oraz quasi-państwowa UE. Ich 

ostatecznym celem jest całkowite pozbawienie narodu polskiego suwerenno ci. Rosja, 

choć w nowej odsłonie, jest kontynuatorką sowieckich dą eń i praktyk, których Polska 

jest celem. Agresywne zapędy przejawia jednak tylko sowiecka władza – sam naród 

rosyjski nie zostaje zaliczony w poczet wrogów. Federacja Rosyjska oraz inne państwa 

(Stany Zjednoczone, RFN, Izrael) zdolne są do realizowania najstraszniejszych 
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scenariuszy rodem z powie ci political fiction, dla których jedynym ograniczeniem jest 

piekielna wyobra nia samych scenarzystów – nie ma bowiem znaczenia, czy będzie tu 

chodziło o mordowanie własnych obywateli (tak jak w przypadku wydarzeń z 11 

wrze nia 2001 roku w Stanach Zjednoczonych), elity politycznej państw obcych (tak 

jak polskiej delegacji pod Smoleńskiem w roku 2010), czy nawet powoływanie do 

istnienia bandyckich quasi-państw, jak to miało mieć miejsce w przypadku ISIS. 

Jedynym kryterium najwa niejszych wiatowych graczy jest zabezpieczenie własnych 

interesów i wzrost imperialnych wpływów. Tak długo, jak kryteria te są spełniane, 

mo na spodziewać się dowolnie krwawego aktu agresji. Państwa nie są wrogami 

wyłącznie dla siebie nawzajem – współczesne rządy ze względu na wzrost tendencji 

autorytarnych oraz sprzyjający temu rozwój technologii stały się opresyjne tak e wobec 

własnych obywateli, których skłonne są inwigilować, kontrolować i okłamywać. W 

odniesieniu do Polski wrogo nastawione państwa obce są w przewadze siłowej i 

liczebnej. Do nielicznych sojuszników (choć nie zawsze pewnych) zaliczyć mo na 

bodaj jedynie Chiny, Białoru  i Watykan. Stany Zjednoczone, utrzymujące formalnie 

status najwa niejszego sojusznika, traktują Polskę czysto instrumentalnie i skrajnie 

cynicznie – dla realizacji własnych planów nie zawahają się po więcić ycia dowolnej 

liczby polskich ołnierzy. 

Tak jak Rosja kontynuuje sowiecki byt państwowy, tak III RP kontynuuje 

odgrywanie roli państwa satelickiego głównie ze względu na ciągło ć istnienia słu b 

specjalnych. Kontrolują one przestrzeń polityczną i medialną, zachowując istotne 

wpływy w gospodarce. Realizują własne interesy lub interesy obcych państw, zawsze 

kosztem Polski. W zasadzie w dowolny sposób kształtują rzeczywisto ć, co pozwala 

wyja nić niski poziom politycznych ambicji III RP oraz problemy prawicy z doj ciem 

do władzy. Polska polityka na poziomie personalnym jest albo wprost kierowana przez 

tajnych współpracowników (byłych lub obecnych), albo te  przez osoby, które 

wprawdzie nie podjęły adnej formalnej współpracy, ale ich kariery były zawsze 

kontrolowane przez „czujne oko” słu b. 

Współczesne polskie państwo zostało zbudowane na kłamstwie okrągłego stołu, 

który był fasadą mającą przykryć utrzymanie władzy przez ludzi wywodzących się 

z dawnego systemu. III RP jest wroga swoim własnym obywatelom na ka dym 

mo liwym poziomie – instytucjonalnym (łącznie z konstytucyjnym) oraz personalnym 

na wszystkich szczeblach, od samorządowca do prezydenta kraju. Jednocze nie nie jest 

to państwo samodzielne – jest zale ne politycznie ze względu na agenturę wewnętrzną i 



84 

 

zewnętrzną, a tak e ekonomicznie ze względu na niekorzystne powiązanie z zachodnią 

finansjerą. Ta ostatnia jest (podobnie jak wrogie państwa i wszelkie słu by) niemal 

wszechwładna, za pomocą instrumentów finansowych zdolna do wywoływania 

kryzysów ekonomicznych o wiatowym zasięgu. Klasa polityczna w Polsce jest albo 

jawnie zaprzedana obcym interesom, albo – w najlepszym przypadku – skrajnie 

niekompetentna, a przez to wła ciwie równie szkodliwa dla interesu narodowego. Ten 

stan rzeczy mo e trwać w najlepsze, poniewa  nawet najbardziej nieszczęsna w 

skutkach działalno ć nie jest zagro ona adekwatną karą, a gdyby nawet była, to 

bezkarno ć najprawdopodobniej byłaby zagwarantowana fatalnym stanem polskiego 

sądownictwa. Co gorsza, du a czę ć szkód ponoszona jest przez Polskę i Polaków w 

majestacie prawa, poniewa  tak e pod względem obowiązującej konstytucji i ustaw 

państwo nastawione jest na tłamszenie i grabienie obywateli. Prób przeciwdziałania 

szkodom pró no oczekiwać od elity intelektualnej – polska inteligencja, ze względu na 

fałszywe mity, które wyznaje, skłonna jest raczej legitymizować obecny stan rzeczy ni  

go zmieniać. Kolejne jej pokolenia reprodukują błędny wzorzec, wynoszony z 

powielającej mylne przekonania „fabryki konformistów” – państwowej szkoły. Elity 

kulturalne prezentują obraz jeszcze gorszy – na pierwszy plan wybijają się bowiem 

„polako ercy”, którzy zyskują rozgłos i uznanie dzięki szkalującym Polaków utworom i 

publikacjom. W poczet wrogich sił zaliczyć nale y tak e media głównego nurtu, 

wspierające (niekiedy mimo pozorów) istniejący układ władzy, które powiązane są ze 

słu bami, a ich zadaniem jest kolporta  rządowej propagandy. Jedyną ostoją dającą 

jeszcze jaką  nadzieję jest Ko ciół katolicki, stojący na stra y wiary i warto ci, ma 

jednak wyjątkowo utrudnione zadanie, jako e zwalczany jest na ka dym kroku przez 

władze, masonerię, ydów oraz media. Za pozornie neutralnymi hasłami laicko ci 

państwa stoi za  sam Szatan – największy z wrogów. W tym kontek cie warto 

przywołać interesujące spojrzenie na rolę, jaką wiara w istnienie Szatana mo e 

odgrywać w postrzeganiu mechanizmów rządzących wiatem: „Podobnie teorie 

spiskowe mogą się wydawać czym  osobliwym z punktu widzenia wieckiego 

racjonalisty, lecz wiara w to, e wielu wrogów tak naprawdę tworzy jeden podmiot 

działania, jest czym  uzasadnionym i w pełni zrozumiałym dla kogo , kto wierzy w 

Szatana”209
. Jakby tego było mało, Polska funkcjonuje w ramach Unii Europejskiej, 

która jest zarzewiem antychrze cijańskiej cywilizacji z rosnącym fiskalizmem i 
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biurokratyzmem. Retoryczny konstrukt zmitologizowanej „ wiatowej rewolucji” 

pozwala uznać UE za kolejne, przy bli szym oglądzie łudząco podobne do 

poprzedniego, wcielenie Związku Sowieckiego. Ideologia komunistyczna zastąpiona 

została wprawdzie mniej zbrodniczym, ale równie błędnym przekonaniem o wy szo ci 

systemu republikańskiego i demokratycznego, zwłaszcza w odmianie radykalnie 

wieckiej, eby nie powiedzieć antyklerykalnej. 

Lektura publicystyki Brauna nie napawa optymizmem. Trudno oprzeć się 

skojarzeniom z syndromem oblę onej twierdzy, w której trzeba się „energicznie bronić” 

przed czyhającymi na ka dym kroku zarówno jawnymi, jak spiskującymi wrogami, a na 

dodatek jeszcze bacznie przyglądać się nielojalnym sojusznikom. Załogę twierdzy 

stanowi stosunkowo nieliczna grupa wiadomych, katolickich, wolnorynkowych 

patriotów, obecnie pozbawiona narzędzi umo liwiających stawienie wrogowi czoła 

w równej walce. Ka dy znajdujący się poza tą grupą jest wiadomym, mimowolnym 

lub potencjalnym wrogiem, zgodnie z zasadą kto nie jest z nami, jest przeciwko nam. 

Zagro eni są wszyscy: Polska jako suwerenna państwowo ć, Polska jako koncept 

geopolityczny, rodzina, Ko ciół, naród, ład gospodarczy, tradycyjne warto ci oraz cała 

cywilizacja łacińska. 

Czy mimo to są jakie  sposoby na obronę przed wrogiem? Braun stroni od 

błyskawicznych i łatwych recept, wręcz przed nimi ostrzega (w odniesieniu chocia by 

do sfery edukacji pisze: „Nie liczmy na to, e po następnych wyborach nowy minister 

z Warszawy przywróci Sienkiewicza do listy lektur, zwiększy liczbę godzin historii 

ojczystej – i będzie Polska od pierwszego”210
) i stara się pozbawić odbiorcę złudzeń, e 

mo liwa byłaby radykalna zmiana na lepsze tylko w wyniku zwycięstwa okre lonej 

partii w wyborczej grze. Braun w zamian za to proponuje nieobiecujący 

natychmiastowych efektów 

Pozytywny program pracy organicznej: KO CIÓŁ, SZKOŁA, STRZELNICA, 

MENNICA – gdyby podjęty został w bodaj co dziesiątej parafii (z ponad 10 tysięcy wcią  

istniejących), nie martwiłbym się o przyszło ć211
. 

Fundamentem budowy zdolnej do oporu wobec wroga wiadomej wspólnoty jest 

Ko ciół katolicki. W dalszej kolejno ci powinna i ć prywatna edukacja, poszerzanie 

oraz odkłamywanie wiedzy i wychowywanie dzieci w duchu tradycyjnych warto ci. 
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 G. Braun, op. cit., s. 413. 
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 Ibidem, s. 628. 
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Polacy powinni te  być zdolni do posługiwania się bronią. W licznych wystąpieniach 

publicznych i wywiadach Braun niejednokrotnie nazywał strzelanie z broni 

„patriotyczną kaligrafią”, u ywając metafory wywołującej pozytywne skojarzenia 

z precyzją i estetyką. Regularny trening równie  i w tej sferze ma zapobiec sytuacji, 

w której Polacy staną się narodem całkowicie bezbronnym. Wreszcie – ka da 

patriotyczna forma organizacji i działalno ci powinna mieć prywatne, niezale ne ródła 

finansowania. Krótko mówiąc, zalecana jest dobrze zorganizowana formacja religijna 

i patriotyczna – zarówno młodzie y, jak i dorosłych. 

Mo na domy lać się, e jakim  elementem, choćby niewielką cegiełką w tym 

pozytywistycznym dziele jest działalno ć – w tym publicystyczna – Grzegorza Brauna. 

Jawi się on bowiem jako z jednej strony skrupulatny badacz faktów, z drugiej za  ich 

bardzo radykalny i nieskłonny do kompromisu interpretator, niepozbawiony jednak 

ironicznego poczucia humoru. Ma swój własny, niepodrabialny styl, oparty na 

wyrazisto ci poglądów, jednoznaczno ci ocen, interesującej narracji, kwiecistej 

metaforyce i chwytliwej frazeologii. Z elazną konsekwencją przedstawia punkt 

widzenia, który nie jest obecny w tzw. mainstreamie. Odkłamuje fakty, burzy zastane 

narracje, czyli „opowie ci skonstruowane, które stanowią próbę wyja nienia sposobów 

funkcjonowania wiata”212
, w ich miejsce za  proponuje własną opowie ć 

o przyczynach opłakanego stanu, w jakim znalazła się nie tylko Polska, ale cała 

współczesna cywilizacja na wszystkich poziomach. W tej opowie ci o walce dobra ze 

złem „oceny przyjmują formy radykalne – kto  jest patriotą albo zdrajcą”213
, 

zwolennikiem zachowania cennej tradycji lub promowania szkodliwego postępu, 

wiadomym Polakiem lub wynarodowionym lemingiem. Rzeczywisto ć jest czarno-

biała, a obszar pomiędzy skrajno ciami, je eli istnieje, jest bardzo wąski.  

Jak pisze A. Kula w artykule dotyczącym tekstów publicystycznych: 

„Interpretowanie, problematyzowanie, uogólnianie prowadzi do kondensacji znaczeń, 

a systemowe przekazy, ich zwarte struktury pozwalają odbiorcy na wypełnianie luk 

w wiedzy o wiecie”214
. Odbiorcom ledzącym sprawy publiczne dostarczane są przez 

Brauna wa ne, ale przemilczane informacje oraz zostają wskazane te osoby, instytucje, 

zjawiska i idee, które nale y uznać za gro ne. Tam, gdzie nie sposób mieć całkowitą 

                                                 
212

 Ch. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, tłum. A. Sadza, Kraków 2005, cyt za: I. Jakubowska-

Branicka, O dogmatycznych narracjach. Studium nienawi ci, Warszawa 2013, s. 38. 
213

 A. Cegieła, Kuciński P., Polkowska L., Stępień M., Studia z etyki słowa, Warszawa 2014, s. 146. 
214

 A. Kula, Artykuł publicystyczny w tygodnikach społeczno-politycznych. O kilku dualizmach, 

[w:] I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa (red.), Język władzy, Wrocław 2013, s. 50. 
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pewno ć co do przebiegu przeszłych lub rozwoju przyszłych, często zakulisowych 

wydarzeń, autor dostarcza barwnych, sugestywnych, działających na wyobra nię 

hipotez badawczych z pogranicza – jak sam to zresztą okre la – political fiction. Wobec 

swojego odbiorcy Braun odgrywa więc rolę demaskatora i swoistego politycznego 

drogowskazu. 

Mimo pewnych zagro eń, w tym niebezpiecznie częstego zbli ania się do granic 

wyznaczonych przez etykę słowa, teksty Grzegorza Brauna stanowią warto ciowy 

wkład w polską publicystykę polityczną. Osoby o podobnych poglądach skłonne do 

pesymizmu i gorzkich refleksji znajdą swojego przedstawiciela w dyskursie 

publicznym, a optymi ci oddalą ryzyko popadnięcia w samozadowolenie. Z kolei dla 

osób niepodzielających wiatopoglądu publicysty jest to interesujący materiał, który 

mo e posłu yć chocia by lepszemu poznaniu sposobu my lenia osób o odmiennej wizji 

wiata. 
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