
1. Uwagi wstępne

Sprzeciw wobec utożsamienia Europy z Unią Europejską zwraca 
uwagę na – odmienne od dominujących i bardzo zróżnicowane – stano-
wiska nacjonalistów1. Nikła popularność społeczna nie podważa ich zna-
czenia badawczego, ponieważ Europa nie jest obszarem geograficznym, 
lecz przestrzenią cywilizacyjną. Inaczej rzecz ujmując – nie jest bytem, lecz 
ideą pojmowaną różnorodnie. Kategorie abstrakcyjne, takie jak sprawie-
dliwość, wolność czy demokracja, są nieuchronnie wielowariantowe, dla-
tego też nikt nie dysponuje monopolem na ich definiowanie. Współistnie-
jące koncepcje są – nie w wymiarze aksjologicznym, lecz poznawczym – 
równoprawne. Zrozumienie oglądu Europy przez nacjonalistów jest więc 
konieczne dla kompleksowego rozpoznania współczesnej polskiej myśli 
politycznej.

Ograniczenie perspektywy do sporu „narodowców” z „Europejczy-
kami” deformuje problem. Ujęcie dychotomiczne wyklucza autentyczną 
debatę publiczną, sugerując – w istocie pozorny – wybór między wizją 
wszechstronnego rozwoju lub całkowitego regresu. Przeciwstawienie 
zwolenników integracji europejskiej, w jej obecnym kształcie, bezwzględ-
nym krytykom tego procesu, wyznacza zaledwie krańce zróżnicowanego 
spektrum stanowisk. Między nimi występuje wiele wariantów zgody wa-
runkowej lub częściowej, a przede wszystkim scenariuszy konkurencyj-
nych2. Dyskurs najpełniej systematyzuje skala porządkowa, segmentująca 

1 E. Maj, Alternatywna wizja zjednoczonej Europy w myśli politycznej ruchu narodowego 
w Polsce po 1989 roku, [w:] Między otwartą a domkniętą myślą polityczną. Szkice o najnowszej re-
fleksji politycznej, red. R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa, Toruń 2006, s. 88.

2 Zob.: K. Zuba, Polski eurosceptycyzm i eurorealizm, Opole 2006, s. 50–59.
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opinie wedle stopnia natężenia danej cechy3 – w omawianym przypad-
ku – oceny trwających procesów zjednoczeniowych. Zawężenie percepcji 
do dwóch opcji zniekształca obraz, zastępując cele poznawcze oddziały-
waniem perswazyjnym. Wszelka refleksja – wedle kartezjańskiej formu-
ły wątpliwości jako podstawy nowożytnej filozofii racjonalistycznej –  
a więc także myśl polityczna, jest nieuchronnie alternatywna. Oryginal-
ność koncepcji głoszonych przez nacjonalistów dostarcza kilku segmen-
tów, w skład typologii której skrajne pozycje przypadają „euroentuzja-
stom” i „europrzeciwnikom”.

Różnorodność jest nie tylko warunkiem zaistnienia nieskrępowa-
nego dyskursu ideowego, lecz aksjomatem liberalnego wariantu demo-
kracji. Tymczasem przyjęta w Polsce po roku 1989 teza o nadrzędności  
starań o uzyskanie pełnego członkostwa w Unii Europejskiej zredukowa-
ła transformację systemową do rangi operacji dostosowawczej. Ograni-
czenie się do naśladowania wynika z przekonania o niekwestionowanej  
wyższości, a w konsekwencji uniwersalnej atrakcyjności wzorców po-
wielanych4. Polskie elity polityczne przyjęły zatem powierzchowną in-
terpretację liberalizmu – wbrew jego współczesnym przedstawicielom, 
dyskredytującym „poprawność polityczną”, którzy dowodzą, że wypa-
czając pluralizm, znosi ona wolność. Afirmacja odmienności – ideał to-
lerancji jako nieszkodzenia oponentom – trwale wyklucza konsensus. 
Jedynie formuła modus vivendi, zapewniająca swobodę toczenia sporów 
nierozstrzygalnych, jest powrotem do istoty liberalizmu, który – paradok-
salne – przyzwala na ekspresję myśli konkurencyjnej, nierzadko sprzecz-
nej z własną wiarą ideologiczną5. Artykulacja poglądów nacjonalistycz-
nych, a także innych nurtów marginalnych, przyczynia się zatem do  
urzeczywistnienia liberalnego aksjomatu nielimitowanej wolności świa-
topoglądowej.

Wykaz przesłanek podjęcia tematu zamykają cechy własne wybra-
nego nurtu ideowego. Wizje geopolityczne formułowane przez nacjo-
nalistów nie tylko stanowią przeciwwagę wobec konkurencyjnych ide-
ologii, ale przede wszystkim prezentują wzajemnie wykluczające się  
scenariusze przyszłości Europy6. Ponadto twórcy analizowanych doktryn 

3 K. Jajecznik, Myśl polityczna – próba standaryzacji badań, „Rocznik Nauk Politycz-
nych” 2006, nr 9, s. 258–261.

4 A. Laska, Bezalternatywność jako nieliberalna zasada legitymizacji tranzycji systemowej, 
[w:] Polskie zbliżenia z liberalizmem, red. T. Godlewski, D. Karnowska, Toruń 2006, s. 103.

5 A. Krawczyk, Hobbes i Locke – dwoiste oblicze liberalizmu, Warszawa 2011, s. 93–94, 
101–105, 110–113, 118–122.

6 Wewnętrzne zróżnicowanie myśli nacjonalistycznej odzwierciedla rozdrobnienie 
jej źródeł podmiotowych, a także samookreślenie jako narodowcy lub nacjonaliści. Sze-
rzej na temat zasad kwalifikacji, systematyzacji i egzemplifikacji ugrupowań zob. E. Maj,  
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korzystają z wielu założeń niepopularnych, a przez to niezrozumiałych 
dla komentatorów doraźnych, co często prowadzi do ich dyskredytacji 
publicystycznej. Udostępnienie kompleksowej próby wyjaśnienia wybra-
nego fragmentu myśli nacjonalistycznej wydaje się niezbędne dla samo-
dzielnego wyrobienia opinii przez obywateli.

2. Kontestacja Unii Europejskiej

2.1. Jednostronny dyskurs publiczny jako sposób narzucenia idei li-
beralnych

Opiniując negatywnie zaniechanie debaty publicznej, rozumianej jako 
nieskrępowana wymiana argumentów między zwolennikami różnorod-
nych scenariuszy rozwoju Europy, nacjonaliści podważają upowszech-
nioną tezę o konieczności przystąpienia do Unii Europejskiej (UE). Bez-
krytyczny entuzjazm uważają za przejaw „mentalności niewolniczej”, 
ukształtowanej w rezultacie długotrwałego zniewolenia7. Ciągłość per-
sonalną establishmentu politycznego, odzwierciedloną przez porzucenie  
retoryki internacjonalizmu socjalistycznego na rzecz kosmopolityzmu li-
beralnego, uważają za przyczynę pozornej reorientacji polityki zagranicz-
nej po roku 1989. Zgodnie przekonują, że politycy przywykli do wypeł-
niania instrukcji zewnętrznego protektora, a niedawną podległość wobec 
Związku Radzieckiego zastępują uzależnieniem od Niemiec. Przyzwole-
nie społeczne dla rezygnacji z samodzielności w stosunkach międzynaro-
dowych założyciel Młodzieży Wszechpolskiej (MW) – odnowionej w 1989 
roku – wyjaśniał przyzwyczajeniem kolejnych pokoleń do statusu pań-
stwa satelickiego8.

Uznanie członkostwa Polski w UE za cel nadrzędny transformacji sys-
temowej nacjonaliści przedstawiają jako przejaw fasadowego charakteru 

Partie narodowe w III RP, [w:] Partie i system partyjny III RP, red. K. Kowalczyk, Toruń 2011, 
s. 248–253.

7 Ideę „mentalności niewolniczej” R. Dmowski odnosił do epoki zaborów. Tegoż, Po-
lityka polska i odbudowanie państwa, Warszawa 1926, s. 32–33.

8 Kształtowanie niepodległości. Program Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego uchwa-
lony przez IV Kongres, dodatek do „Myśli Polskiej” grudzień 1998, s. II; A. Gmurczyk, Pod 
jednym sztandarem – do zwycięstwa!, „Awangarda Narodowa” 1994, nr 5, s. I; J. Engelgard, 
Testament Dmowskiego. Niemcy – Rosja – Polska, Warszawa [b.r.], s. 5; M. Giertych, Z nadzieją 
w przyszłość, Warszawa 2005, s. 8, 38; R. Giertych, Lot orła, Szczecinek 2000, s. 33, 36, 99; 
E. Maj, Wrogowie narodu i państwa polskiego w koncepcjach Ligi Polskich Rodzin, [w:] Ideologie, 
doktryny i ruchy narodowe. Wybrane problemy, red. S. Stępień, Lublin 2006, s. 392–393; P. To-
masik, Ugrupowania narodowe wobec integracji Polski z Unią Europejską, [w:] Polska na nowej 
drodze. Tradycja i współczesność, red. A. Magierska, „Studia Politologiczne”, vol. 2, Warsza-
wa 1997, s. 48–49; por. A. Laska, Bezalternatywność…, s. 97–98, 108–109.
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demokracji9. Konsensus establishmentu redukuje obywateli do roli obser-
watorów, którzy kształtując skład parlamentu, nie wpływają na wybór 
wizji roli Polski w Europie. Podkreślają, że wielości partii establishmen-
towych nie odpowiada zróżnicowanie stanowisk, ponieważ deklarowany 
pluralizm światopoglądowy zastępują kanony „poprawności politycz-
nej”. W konsekwencji nacjonaliści przewidywali, że referendum akcesyjne  
odbędzie się jedynie w sytuacji pewności rozstrzygnięcia pozytywnego, 
przesądzonego na skutek długotrwałej i jednostronnej kampanii informa-
cyjnej. Działacze Ligi Polskich Rodzin (LPR) zarzucali mediom przychyl-
nym wobec establishmentu wręcz manipulowanie sondażami opinii pu-
blicznej10. 

Rzekomą niedostępność innych orientacji międzynarodowych na-
cjonaliści demaskują jako – zarówno szkodliwy, jak i fałszywy – zabieg 
propagandowy. Maciej Giertych dyskredytuje bezkrytyczny euroentu-
zjazm, przypominając, że ten, „kto nie ma alternatywy, nie jest negocjato-
rem, ale petentem i musi się zgodzić na każde warunki; tak postępowały  
kolejne rządy”11. W jednostronnym dostosowaniu do wymogów przed-
akcesyjnych politycy LPR dostrzegają bezpośredni przejaw uległości es-
tablishmentu wobec zewnętrznych ośrodków dyspozycji. Nacjonali-
ści dyskredytują próby straszenia Polaków marginalizacją i zacofaniem  
w przypadku odrzucenia członkostwa w UE. Działacze Narodowego Od-
rodzenia Polski (NOP) alternatywy upatrują nie w statusie Białorusi, lecz 
Norwegii i Szwajcarii, których obywatele w głosowaniach powszechnych 
nie zaakceptowali przystąpienia do unii. Oba państwa uwiarygodniają 
możliwość połączenia dobrobytu z zachowaniem pełnej niezależności, 
falsyfikując dylemat między modernizacją a suwerennością. Uczestnictwo 
w europejskim obszarze gospodarczym i swobodę przekraczania granic 
popiera również – cieszący się autorytetem w środowisku ligi – Maciej 
Giertych. Niekwestionowany przywódca NOP oddala ewentualne oba-
wy, zapewniając, że „Niezależność państwowa i narodowa nie oznacza 
wcale izolacjonizmu […] ale właśnie swobodę kontaktów międzynarodo-

9 Funkcjonalną krytykę demokracji liberalnej już w latach trzydziestych XX w. prze-
prowadził przywódca ONR-ABC. Tadeusz Gluziński przekonywał, że decyzje zakulisowo 
podejmują nieliczni przywódcy oraz kapitaliści finansujący partie polityczne oraz media 
sterujące nastrojami społecznymi. Uważał, że społeczeństwo podzielone między zantago-
nizowane partie nie jest zdolne do skutecznej kontroli poczynań rządzących. Tegoż, Od-
rodzenie idealizmu politycznego, Biała Podlaska 2007 [pierwsze wyd. 1935], s. 44–47, 67, 77.

10 A. Gmurczyk, Veni, vidi… vici?, „Szczerbiec” 2000, nr 4–6, s. 3; M. Radzikowski, 
Wyborcza iluzja, „Szczerbiec” 1995, nr 12 - 1996, nr 1, s. 4; E. Maj, Wrogowie narodu…, 
s. 391–392, 395.

11 M. Giertych, Jeśli nie Unia, to co?, „Wszechpolak” 2003, nr 112, s. 7.
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wych […]”12, którą uważa za autentyczną alternatywę dla integracji poli-
tycznej13.

Unikanie debaty nad różnorodnymi scenariuszami rozwoju Euro-
py nacjonaliści tłumaczą obcością mentalną establishmentu wobec więk-
szości społeczeństwa. Presję pośpiesznego dostosowywania prawa do 
standardów unijnych oraz zmiany traktatów pod pretekstem rozszerze-
nia UE demaskują jako metodę narzucania idei niepopularnych. Polity-
cy LPR obawiają się, że nieprecyzyjne przepisy Karty Praw Podstawowych 
mogą posłużyć do wymuszenia legalizacji związków jednopłciowych. 
Nacjonaliści zarzucają rządzącym, że pod hasłem „wartości europejskich”  
promują idee liberalne, które z powodu niezgodności z moralnością ka-
tolicką nazywają „antywartościami”14. Działacze nurtu umiarkowanego15 
krytykują poparcie stanowiska partii prounijnych przez niektórych bisku-
pów. Zastrzegają, że wierność nauczaniu Kościoła w sferze duchowej nie 
oznacza posłuszeństwa w sprawach świeckich. Potrzebę niezależności  
w odniesieniu do wskazań dostojników kościelnych ilustrują sprzeciwem 
Romana Dmowskiego wobec wezwania papieża do podporządkowa-
nia się Austro-Węgrom16. Potępiając wszelkie zaangażowanie polityczne 

12 A. Gmurczyk, Punkt zero, „Awangarda Narodowa” 1994, nr 4, s. VIII.
13 M. Giertych, Europa – tak, Unia Europejska – nie, s. 15–16, druk luźny, w zbiorach 

autora; 10 mitów Unii Europejskiej, „Szczerbiec” 2003, nr 1–2, s. 5–6; Unia Europejska. Wy-
bierasz – przegrywasz, „Szczerbiec” 2003, nr 1–2, s. 7; A. Gmurczyk, Polityka zdrady narodo-
wej, „Szczerbiec” 1995, nr 1, s. 3; J. Komorniczak, Polska na rozdrożu, „Wszechpolak” 2003, 
nr 112, s. 9; M. Twaróg, Komu kłaniają się elity?!, „Wszechpolak” 2003, nr 112, s. 6; M. Gier-
tych, Z nadzieją…, s. 35.

14 Europa Wolnych Narodów, „Szczerbiec” 1999, nr 8–10, s. 5; P. Piasta, Unia bez prze-
kłamań, Poznań 2003, s. 19–20; E. Maj, Alternatywna wizja…, s. 73–75; taż, Międzynarodowe 
położenie Polski w koncepcjach politycznych Przymierza Ludowo-Narodowego, [w:] Niepodle-
głość, zależność, suwerenność. Polityka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej, red. 
W. Paruch, K. Trembicka, Lublin 2007, s. 353–355; B. Smolik, Suwerenność w myśli politycznej 
środowiska Ligi Polskich Rodzin w okresie debaty nad członkostwem Polski w Unii Europejskiej  
i Traktatem Konstytucyjnym, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2009, nr 10, s. 37.

15 Do nurtu umiarkowanego zaliczają się: SN (senioralne) i Stronnictwo Narodowo-
-Demokratyczne (SND), które w 1999 r. utworzyły SN (zjednoczone). Wymienione par-
tie stały się głównymi, lecz niewyłącznymi, składnikami powołanej w 2001 r. – formalnie  
z przekształcenia SND – Ligi Polskich Rodzin. MW wspierała SN (senioralne), a następ-
nie LPR. Organem prasowym SND, a następnie SN (zjednoczonego) i LPR, była – obecnie 
niezależna – „Myśl Polska”. Na temat działalności wymienionych środowisk zob.: C. Maj,  
E. Maj, Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce 1989–2001, Lublin 2007, s. 69–106, 127–
169; J. Tomasiewicz, Ugrupowania neoendeckie w III Rzeczypospolitej, Toruń 2003, s. 97–124, 
134–149.

16 Wychowany w atmosferze pozytywizmu R. Dmowski był osobą niewierzącą. Po-
rzucił ideę nadrzędności racji narodowych nad wskazaniami etyki katolickiej dopiero  
w opublikowanej w 1927 r. broszurze Kościół, naród i państwo, zaś do praktyk religijnych 
miał wrócić dopiero u kresu życia. Zob.: E. Maj, Romana Dmowskiego broszura «Kościół, na-
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duchowieństwa, popadają w sprzeczność, gdyż hierarchom nieobawiają-
cym się laickiego oblicza UE przeciwstawiają stanowisko biskupów prze-
ciwnych akcesji17.

Uzasadniając sprzeciw wobec integracji ze strukturami zachodnioeu-
ropejskimi, nacjonaliści uwspółcześniają bezkompromisową krytykę libe-
ralizmu wypracowaną przez – przybranych – poprzedników w czwartej 
dekadzie XX stulecia18. Publicysta wydawanego przez NOP „Szczerbca” 
przekonuje, że potęga chrześcijańskiej Europy zaczęła się kruszyć wraz  
z rozprzestrzenianiem liberalizmu w czasach nowożytnych19. Upo-
wszechnienie stylu życia opartego na absolutyzacji celów indywidual-
nych nacjonaliści uważają za główną przyczynę rezygnacji z posiadania 
potomstwa. W osłabieniu rodziny – instytucji zarówno chrześcijańskiej, 
jak i narodowej – dostrzegają główną przyczynę pogłębiającej się depo-
pulacji. Zdaniem Macieja Giertycha i Przemysława Piasty przyjmowanie 
licznych „pracowników gościnnych” (gastarbeiterów) nie wynika z potrze-
by uzupełnienia niedoboru osób czynnych zawodowo, lecz z polityki wy-
mieszania narodów. Niepowodzenie obu rozwiązań wyjaśniają przede 
wszystkim odmową integracji z większością społeczeństwa, prowadzącą 
do buntów przeciw wartościom europejskim – zarówno chrześcijańskim, 
jak i liberalnym. Wskazują, że wbrew założeniom imigranci zarobkowi 
nie przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, lecz konsumują fundu-
sze socjalne20. Źródeł ekspansji cywilizacyjnej oraz eksplozji demograficz-
nej muzułmanów przybyłych do Europy Maciej Giertych upatruje w ich 
pobożności. Dlatego też opowiada się za wprowadzeniem polityki prona-
talistycznej, opartej nie na próbach pogodzenia pracy zawodowej z wy-
chowaniem dzieci, lecz na moralności chrześcijańskiej. Bezsilność libera-

ród i państwo», „Annales UMCS”, sectio K, vol. V, Lublin 1998, s. 67–73; K. Kawalec, Roman 
Dmowski 1864–1939, Wrocław 2002, s. 281–284.

17 M. Giertych, Z nadzieją…, s. 10; E. Maj, Alternatywna wizja…, s. 76; taż, Obraz Kościoła 
rzymskokatolickiego w tygodniku «Myśl Polska» i «Nowa Myśl Polska» na przełomie XX i XXI 
wieku, „Annales UMCS”, sectio K, vol. X, Lublin 2003, s. 152–154.

18 Będąc pod wrażeniem obserwowanych przemian, w 1923 r. R. Dmowski na zjeź-
dzie MW ogłosił tezę o kryzysie cywilizacji europejskiej, przejawiającym się dekompo-
zycją wszelkich wspólnot. Źródeł regresu upatrywał w nowożytnych procesach indywi-
dualizacji wywołanych przez reformację, kapitalizm i liberalizm. Uznał, że odrodzenie 
wspólnot wymaga powrotu do dziedzictwa chrześcijańskiej filozofii średniowiecza. Kon-
tynuując dorobek R. Dmowskiego, kompleksową wizję narodu złożonego ze wspólnot (ro-
dzinnej, lokalnej, zawodowej, stanowej) przedstawił Adam Doboszyński. Zob.: A. Dobo-
szyński, Gospodarka narodowa, Wrocław 2004 [pierwsze wyd. 1934]; K. Kawalec, Narodowa 
Demokracja wobec faszyzmu 1922–1939. Ze studiów nad dziejami polskiej myśli politycznej obozu 
narodowego, Warszawa 1989, s. 24–30.

19 P. Szeliga, Europa vs. Europka, „Szczerbiec” 2003, nr 3–4, s. 6.
20 M. Giertych, Quo vadis Europo?, Bruksela 2009, s. 27, 32–33, 35.
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lizmu wobec potęgi duchowej islamu tłumaczy – czerpiąc z twórczości 
Feliksa Konecznego – porzuceniem własnej tożsamości, równoznacznym 
z podporządkowaniem się cywilizacji napływowej. Diagnozując porażkę 
projektu wielokulturowości, poszukuje alternatywy sięgając do wzorów 
przedliberalnych21.

Postulowanemu przez zwolenników multikulturalizmu zrówna-
niu praw mniejszości z narodem tytularnym Maciej Giertych przeciwsta-
wia ideę tolerancji właściwą dla „cywilizacji łacińskiej”22. Dla imigrantów 
spoza Europy rezerwuje status gości, nieuprawnionych do współdecydo-
wania o sprawach publicznych, rozstrzyganie których zastrzega dla pia-
stunów suwerenności. Prezentując stanowisko pośrednie między wyklu-
czeniem a równoprawnością mniejszości, przywódca LPR nawiązuje do 
koncepcji narodu otwartego, głoszonej przez nurt demokratyczny pol-
skiego nacjonalizmu23. Opowiada się za akulturacją ludności napływowej, 
dysponującej swobodą regulacji spraw wewnętrznych w granicach prawa 
prywatnego, wymagając zarazem poszanowania kultury kraju zamiesz-
kania. Skuteczność przywoływanych rozwiązań ilustruje przykładem Ta-
tarów Polskich, łączących lojalność wobec państwa z zachowaniem tożsa-
mości. Przekonując, że trwałość dawnej Rzeczypospolitej wynikała z upo-
wszechnienia przez Polaków „cywilizacji łacińskiej” w wieloetnicznym 
społeczeństwie, Maciej Giertych wykazuje, że integracja polityczna wy-
maga jedności cywilizacyjnej24.

Tezą o kryzysie wywołanym wdrożeniem idei liberalnych nacjonali-
ści starają się podważyć sens planów integracji ze strukturami zachodnio-
europejskimi bez względu na warunki szczegółowe.

2.2. Demitologizacja wizji awansu cywilizacyjnego
Zapowiedź modernizacji Polski nacjonaliści uważają za zastępowa-

nie debaty o stosunku do UE obietnicą wzrostu dobrobytu. Spory na  
temat spodziewanego bilansu kosztów i korzyści materialnych NOP ob-
naża jako próbę odwrócenia uwagi obywateli od istoty decyzji referendal-

21 Tamże, s. 26–27, 34–35, 37–40.
22 Zgodnie z zaproponowanym przez F. Konecznego ujęciem cywilizacji łacińskiej za-

wartą w niej etykę totalną, obowiązującą we wszystkich sferach życia społecznego, od-
zwierciedla dwoistość prawa. Prawo prywatne chroni wolność człowieka, zapewniając  
zarazem autonomię mniejszościom pod warunkiem poszanowania kultury kraju zamiesz-
kania. Tamże, s. 24–25.

23 Zob. K. Jajecznik, Doktryna narodowej demokracji w I połowie XX wieku, [w:] Narodowa 
Demokracja XIX–XXI wiek. Koncepcje – ludzie – działalność, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szcze-
cin 2008, s. 51, 61–62.

24 M. Giertych, Quo vadis…, s. 26, 38–40.
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nej, przesądzającej – w opinii Adama Gmurczyka – o przetrwaniu lub li-
kwidacji państwa25.

Pośpieszne wprowadzanie reguł gospodarki wolnorynkowej – sta-
nowiącej jedno z kryteriów członkostwa w UE – przywódcy konkurują-
cych ugrupowań nazywają neokolonializmem. W środowisku SN „Oj-
czyzna” zagranicznych doradców ekonomicznych w ministerstwach 
utożsamiano z jawną penetracją wywiadu gospodarczego, pod hasłem  
prywatyzacji sterującego wykupem – wedle zgodnej opinii nacjonalistów 
po zaniżonych cenach – najbardziej dochodowych zakładów przez ob-
cych kapitalistów. Działacze LPR i NOP przypominają o ujemnym sal-
dzie handlowym spowodowanym przez „[…] układ stowarzyszeniowy 
ze «wspólnotami europejskimi», który otworzył nasz kraj na niczym nie-
ograniczoną eksploatację […]”26, ponieważ dostęp do chłonnego rynku 
zbytu w momencie załamania produkcji krajowej w krótkim czasie umoż-
liwił zachodnim firmom zdobycie trwałej przewagi. Wyprzedaż majątku 
narodowego zapoczątkowała podwójny wyzysk Polaków przez nowych 
właścicieli, którym dostarczają zysków, będąc zarazem pracownikami  
i klientami. Przekonanie o wyznaczeniu rodakom roli taniej siły robo-
czej Przemysław Piasta argumentuje nie tylko wyższą wydajnością pracy  
w porównaniu do imigrantów spoza Europy, lecz także podatnością na 
asymilację już w trzecim pokoleniu. Rekapitulując, transformację gospo-
darczą w okresie przedakcesyjnym nacjonaliści sprowadzają do planowe-
go wywłaszczenia27.

Perspektywę pełnego członkostwa w UE reprezentanci nurtu umiar-
kowanego demaskują jako utratę kolejnych aspektów suwerenności  
gospodarczej. Publicyści SND sprzeciwiali się wprowadzeniu euro, po-
nieważ zapowiadana poprawa zyskowności przedsiębiorstw naruszałaby 
jeden z trzech – wymienianych przez przywódców MW i LPR – wyznacz-

25 A. Gmurczyk, Polityka zdrady…, s. 3; tenże, Punkt zero, s. I; tenże, W obronie wolności. 
List otwarty Narodowego Odrodzenia Polski do przywódców polskiej prawicy, „Szczerbiec” 1996, 
nr 4–5, s. 2.

26 Unia Europejska. Wybierasz – przegrywasz, s. 7. 
27 R. Giertych, Lot…, s. 33, 99; P. Piasta, s. 23; K. Jajecznik, Oblicze ideowe „Wspólnoty. 

Gazety Polskiej Wspólnoty Narodowej” w latach 1999–2005, [w:] Prasa Narodowej Demokracji, 
t. 2: Od roku 1939 do początku XXI wieku, red. A. Dawidowicz, E. Maj, Lublin 2011, s. 200–
201, 203; T. Koziełło, Miejsce Polski w Europie w koncepcjach politycznych Ligi Polskich Rodzin 
jako kontynuacja narodowodemokratycznej myśli politycznej okresu międzywojennego, [w:] Epi-
goństwo czy twórcza ciągłość. Ideowe dziedzictwo głównych nurtów politycznych Drugiej Rzeczy-
pospolitej w refleksji politycznej po zakończeniu II wojny światowej, red. E. Krasucki, T. Sikorski, 
A. Wątor, Toruń 2011, s. 169–170; E. Maj, Wrogowie narodu…, s. 401–402; G. Tokarz, Ruch 
narodowy w Polsce w latach 1989–1997, Wrocław 2002, s. 150.
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ników suwerenności28. Paweł Sulowski przypomina, że ustawa zasadni-
cza wyklucza przystąpienie do unii walutowej, zastrzegając prawo emi-
sji środków płatniczych dla Narodowego Banku Polskiego. Parlamenta-
rzyści wybrani z list LPR falsyfikują również prognozę uzyskania przez 
Polskę statusu beneficjenta budżetu unijnego. Fundusze pomocowe –  
zdaniem Przemysława Piasty – w praktyce zaprzeczają nazwie, gdyż 
sprowadzają się do zwrotu części wpłaconej składki. Narzucenie sposobu 
wydatkowania przyznanych środków nie zwiększa – w opinii podzielanej 
również przez Romana Giertycha – ich wysokości, a jedynie znosi swobo-
dę rozdysponowania. W konkluzji przestrzegają więc, że za obietnicą po-
darowanej zamożności kryje się utrata kolejnego obszaru wolności29.

Wśród przejawów redukcji władz krajowych do roli wykonaw-
ców polityki unijnej lider wielkopolskiej LPR wymienia przyzwolenie  
rządu dla zaniżonych – w stosunku do dotychczasowych państw człon-
kowskich – dopłat dla rolników, równoznaczne z dyskryminacją. Me-
chanizmy Wspólnej Polityki Rolnej nacjonaliści demaskują jako system  
restrykcji – zaniżonych kwot produkcyjnych w połączeniu z wprowa-
dzaniem zawyżonych standardów – ukrytych pod pozorem uprzywile-
jowania rolników, będących jedyną systematycznie subwencjonowaną  
grupą zawodową. Zarzut celowego ograniczania rozwoju gospodarstw 
rodzinnych, łączących niskie koszty funkcjonowania z wysoką jakością 
wyrobów, tłumaczą ich konkurencyjnością wobec farm zachodnioeuro-
pejskich. Domniemaną politykę stopniowego niszczenia potencjału pol-
skiej wsi przywódcy Przymierza Ludowo-Narodowego (PLN) wyjaśnia-
ją przywiązaniem jej mieszkańców do wartości chrześcijańskich, niechęcią 
do sprzedaży ziemi, a także zapewnieniem samowystarczalności żywno-
ściowej kraju. Ludności wsi przypisują więc rolę obrońców kulturowych 
i gospodarczych podstaw niezależności Polski. W zgodnej opinii ugrupo-
wań nacjonalistycznych obietnica awansu cywilizacyjnego maskuje jedy-
nie utratę samodzielności gospodarczej30.

Próby wykazania naiwności nadziei na uzyskanie korzyści mate-
rialnych w wyniku włączenia się w procesy integracyjne wpisują się  

28 Silna Polska poza unią, M. Twaróg rozm. z R. Giertychem, „Wszechpolak” 2003, 
nr 112, s. 28.

29 R. Giertych, Lot…, s. 36–37; P. Piasta, s. 17–18; P. Sulowski, Konstytucja Unii Euro-
pejskiej jako konstytucja państwa ponadnarodowego, [w:] W. Wierzejski i in., Odrzućmy unijną 
konstytucję!, Warszawa 2004, s. 13; B. Smolik, Suwerenność państwa i narodu w publicystyce 
politycznej „Myśli Polskiej” w obliczu członkostwa Polski w NATO i Unii Europejskiej, [w:] Prasa 
Narodowej Demokracji, t. 2, s. 137.

30 M. Giertych, Europa – tak…, s. 7–8; P. Piasta, s. 26–27; E. Maj, Myśl narodowo-ludo-
wa w Polsce po 1989 roku, [w:] Idee, państwo, ludowcy. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy 
urodzin profesora Jana Jachymka, red. E. Maj, S. Michałowski, A. Wójcik, Lublin 2009, s. 425.
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w kontekst podważania sprawności ustroju gospodarczego UE. Prowa-
dzoną przez Komisję Europejską (KE) politykę standaryzacji i redystrybu-
cji nacjonaliści przyrównują do modelu nakazowo-rozdzielczego sprzed 
roku 1989, dyskredytując UE jako odnowioną formułę Rady Wzajem-
nej Pomocy Gospodarczej. Wśród głównych przyczyn zmniejszającej się  
w skali światowej innowacyjności i konkurencyjności gospodarek euro-
pejskich wszechpolacy wskazują przede wszystkim na odejście od mode-
lu rynkowego31. W szczegółowej regulacji procesów wytwarzania i wy-
miany widzą dowód uwikłania ideologicznego decydentów, którzy jako 
„Eurosocjaliści […] nie wierzą w ducha indywidualnej przedsiębiorczo-
ści [,] lecz w zbawienną moc aktu normatywnego […]”32. Biurokratyza-
cję przedstawiają jako jeden z licznych przejawów ograniczenia wolności  
obywateli33.

Unifikacji gospodarczej nacjonaliści przeciwstawiają dotychczaso-
wy model ścisłej współpracy niezależnych państw. Wykluczają izolację  
gospodarczą Polski w przypadku odmowy przystąpienia do UE, przy-
pominając, że przynależność do Światowej Organizacji Handlu – uważa-
nej przez nacjonalistów za element sterowanego przez zakulisowe ośrod-
ki Nowego Ładu Światowego34 – zabezpiecza przez sankcjami. Alternatywę 
dla integracji zachodnioeuropejskiej dostrzegają we współpracy z wielo-
ma regionami świata. Przekonując, że powiązania wielostronne zapobie-
gają podporządkowaniu, przywódca NOP zaleca pozyskiwanie kapitału  
i technologii z Japonii, zaś wszechpolacy i politycy LPR opowiadają się za 
przystąpieniem Polski do Północnoatlantyckiego Stowarzyszenia Wolne-
go Handlu (NAFTA). Samodzielność gospodarczą – wymagającą utrzy-
mania własności przedsiębiorstw i nieruchomości oraz samowystar-
czalności żywnościowej – nacjonaliści wymieniają wśród komponentów  
suwerenności. W konkluzji Giertychowie opowiadają się za porzuceniem 
wysiłków nad budowaniem UE i powrotem do modelu urzeczywistniane-
go przez Europejską Wspólnotę Gospodarczą35.

31 Głoszonej przez nacjonalistów wizji gospodarki rynkowej nie należy utożsamiać 
z poglądami liberałów, ponieważ – powołując się na filozofię chrześcijańską – zaspokoje-
nie potrzeb wspólnotowych stawiają oni ponad zysk indywidualny. Do podstawowych 
różnic należą: rozproszenie własności prywatnej oraz brak akceptacji dla zysków kapitało-
wych jako niepochodzących z pracy osobistej.

32 J. Czarnota, Jak socjalizm zniszczył Unię, „Wszechpolak” 2005, nr 122, s. 14–15.
33 P. Tomasik, dz. cyt., s. 49–50; C. Maj, E. Maj, dz. cyt., s. 216.
34 A. Gmurczyk, Wojna globalna, „Szczerbiec” 2002, nr 1-2, s. 3–4; R. Giertych, Lot…, 

s. 33–34; E. Maj, Alternatywna wizja…, s. 73; P. Tomasik, dz. cyt., s. 45.
35 Jestem Europejczykiem, wywiad J. Kurskiego z R. Giertychem, „Gazeta Wyborcza” 

z 13 czerwca 2003 r., s. 20; J. Komorniczak, Polska…, s. 9; B. Smolik, Suwerenność państwa…, 
s. 135–136, 145–146.
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2.3. Utrata suwerenności jako konsekwencja deficytu demokracji  
w Unii Europejskiej

Niechęć wobec organizacji międzynarodowych – a zwłaszcza po-
nadnarodowych, nacjonaliści tłumaczą ich sprzecznością z ideą władzy 
zwierzchniej narodu tytularnego36. Podzielając przekonanie o utracie 
suwerenności w wyniku przystąpienia do Unii Europejskiej, większość 
ugrupowań nie wypracowała wyczerpującej argumentacji. Jedynie wy-
wodzący się z MW politycy LPR37 podejmują próby analizy przemian in-
stytucjonalnych i proceduralnych.

W sporze o kierunek procesów zjednoczeniowych Liga Polskich Ro-
dzin poparła zwolenników konfederacji, a więc utrzymania obecnej  
formuły związku państw, przeciw federalistom, zmierzającym do pogłę-
bienia i zacieśnienia integracji przez rozszerzenie kompetencji organów 
unijnych. Rozpatrując zmiany funkcjonalne wprowadzane w pierwszej 
dekadzie XXI stulecia, przywódcy partii starają się wykazać stopniowe 
przejmowanie rozstrzygającego wpływu przez KE i mocarstwa, równo-
znaczne z redukcją znaczenia pozostałych państw38.

Zastąpienie wymogu jednomyślności w Radzie Europejskiej (RE) sys-
temem ważenia głosów demaskują jako próbę dezorientacji obywateli 
państw kandydujących, gdyż pod pozorem przygotowania unii do roz-
szerzenia na Wschód z konfederacji przekształcana jest ona w państwo 
związkowe. Traktat z Nicei przyznawał państwom o średniej liczbie lud-
ności nieznacznie mniejszą liczbę głosów (27) w stosunku do – o poło-

36 W okresie międzywojennym nacjonaliści uważali organizacje międzypaństwowe 
za wyraz liberalnego przekonania o ucisku mniejszości oraz o nieuchronnych konfliktach 
między państwami urzeczywistniającymi racje narodowe. Rolę kierowniczą w organiza-
cjach międzynarodowych przypisywali Żydom, uznając, że jedynie naród rozproszony 
– przez publicystów nazywany „międzynarodem” – potrzebuje narzędzi skutecznej in-
gerencji w sprawy wewnętrzne wielu państw, by ograniczając ich suwerenność prowa-
dzić politykę korzystną dla własnych rodaków. Domniemany system tajnego sterowa-
nia rządami i organizacjami państw określali mianem „mocarstwa anonimowego”. Zob.  
W. Wojdyło, G. Radomski, W obronie niezależności narodu. Ruch narodowy w Polsce wobec wspól-
not wyższego rządu oraz idei integracji w Europie w XX w., „Przegląd Humanistyczny” 2006, 
nr 3, s. 94–95. 

37 Przedstawiciele młodego pokolenia nie koncentrują się na sporach o prawo do kon-
tynuacji SN sprzed 1945 r., lecz na bieżącej polityce. Posiadając wyższe wykształcenie, 
są przygotowani do samodzielnej analizy zmieniających się podstaw prawnych UE. Zob.  
K. Jajecznik, Pozycja Ligi Polskich Rodzin w polskim systemie partyjnym w kontekście transfor-
macji systemowej, [w:] Polska transformacja. Stan i perspektywy, red. J. Błuszkowski, „Studia 
Politologiczne” 2006, vol. 10, Warszawa, s. 113–114, 132.

38 K. A. Bonisławski, „My, Naród Europejski…” – wokół konstytucji UE, „Wszechpolak” 
2003, nr 112, s. 22.
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wę lub nawet dwukrotnie liczniejszych – mocarstw unijnych39 (29), jedno-
cześnie zastępując wymóg uzyskania konsensusu trudnym do przekro-
czenia progiem większości kwalifikowanej40. Zapowiedź uprzywilejowa-
nia Polski Szymon Pawłowski uważa za krótkotrwałe ustępstwo Francji 
i Niemiec, mające zachęcić obywateli do poparcia akcesji w referendum.  
W konkluzji inny ekspert partyjny podkreśla trwałość tendencji do osła-
bienia znaczenia państw członkowskich na skutek zniesienia prawa weta 
lub odmowy udziału w danym przedsięwzięciu41.

Na potwierdzenie postawionej diagnozy wszechpolacy przywołują 
tryb prac Konwentu Europejskiego, którego skład nie odzwierciedlał plu-
ralizmu stanowisk w debacie o przyszłości UE, a działań nie kontrolowa-
ły państwa członkowskie, jeżeli prawo wewnętrzne nie wymagało ratyfi-
kacji traktatu w głosowaniu powszechnym. Działacze LPR przypominają 
o samowolnym zastąpieniu przez konwent słowa „traktat” mianem „kon-
stytucji”. Podkreślają, że wypracowany w ten sposób dokument obfituje 
w przepisy zbędne, zbyt szczegółowe i pozbawione treści jednoznacznej, 
pozwalające na rozszerzanie zakresu ingerencji instytucji unijnych. Nieja-
sna konstrukcja dowodzi, że akt ten nie odzwierciedla potrzeb obywate-
li, lecz dążenia polityków i urzędników. Z uznaniem przyjmując odrzuce-
nie projektu unijnej konstytucji w referendach w Holandii i Francji, LPR 
podjęła próbę kompleksowej analizy nieobowiązujących przepisów, rozu-
miejąc, że wyrażają trwały kierunek ewolucji systemu politycznego UE42. 

Zgodnie z Traktatem ustanawiającym konstytucję dla Europy decyzje na 
zjazdach przywódców państw unijnych zapadałyby wedle systemu tzw. 
podwójnej większości, zgodnie z którym każde z nich otrzymałoby jeden 
głos, lecz o niejednakowej sile. Nowa metoda odwraca ustalenia nicejskie, 
ponieważ próg ludności wzmacnia kraje najludniejsze, a kryterium liczby 
państw zwiększa rangę najmniej licznych. Właściwy cel nowej procedury 
– zdaniem Szymona Pawłowskiego – sprowadza się do instytucjonalizacji 
przewagi mocarstw kształtujących rozstrzygnięcia przy poparciu państw 
małych, których przychylność główni płatnicy unijnego budżetu mogą  

39 Francja, RFN, Wielka Brytania i Włochy.
40 Niespełna 3/4 głosów w RE, pochodzących z co najmniej połowy państw, reprezen-

tujących łącznie ponad 60% ogólnej liczby mieszkańców. S. Pawłowski, Nowy system gło-
sowania w Radzie Europejskiej i Radzie Ministrów UE, [w:] W. Wierzejski i in., Odrzućmy…, 
s. 16.

41 S. Pawłowski, Nowy system…, s. 15; P. Sulowski, Konstytucja Unii Europejskiej…, 
s. 13.

42 K. A. Bonisławski, „My, Naród…”, s. 22–23; R. Parda, Polityka gospodarcza Unii Euro-
pejskiej w świetle zapisów Konstytucji, [w:] W. Wierzejski i in., Odrzućmy…, s. 22; P. Sulowski, 
Konstytucja Unii Europejskiej…, s. 11; P. Ślusarczyk, Bezpieczeństwo i sprawiedliwość w Konsty-
tucji Unii Europejskiej, [w:] W. Wierzejski i in., Odrzućmy…, s. 29.
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z łatwością pozyskać za pomocą odpowiedniego rozdziału środków.  
W rezultacie Polska traci szansę inspirowania koalicji blokującej, będącej 
zaledwie substytutem dawnego prawa weta, którą Niemcy mogą zbudo-
wać przy poparciu zaledwie trzech niewielkich państw. Zasadę równości 
formalnej, potęgującą faktyczne dysproporcje mocy głosu na korzyść mo-
carstw sterujących państwami małymi, partyjny ekspert kwalifikuje jako 
ukryty imperializm43.

Rozpatrując unijny system rządów, przywódcy LPR odnotowują ku-
mulację władzy KE, łączącej cechy egzekutywy i legislatywy. Wskazują 
zarazem na nieadekwatność nazwy Parlamentu Europejskiego (PE), po-
nieważ organ wyłaniany w drodze wyborów powszechnych i bezpośred-
nich nie kontroluje skutecznie organów wykonawczych unii (KE i RE)44, 
ani nie stanowi prawa samodzielnie. Uprawnienie do odwołania KE więk-
szością 2/3 głosów – wobec złożoności interesów krajowych, frakcyjnych 
i ideologicznych – Maciej Giertych uważa za uprawnienie iluzoryczne.  
Zauważa bowiem, że – mimo upowszechnienia procedury współdecydo-
wania – wyłączność inicjatywy prawodawczej przysługuje Komisji Euro-
pejskiej, zaś opinie PE nie są wiążące. W konsekwencji alarmują, że nad-
rzędność nad ustawami krajowymi uzyskuje prawo unijne – w opinii 
przywódców partii stanowione w sposób niedemokratyczny45. 

Eksponując próby utrwalenia przewagi mocarstw w RE oraz nad-
rzędną pozycję ustrojową Komisji Europejskiej, politycy LPR uwiarygod-
niają przekonanie o pogłębiającym się deficycie demokracji w systemie 
politycznym UE. Przemysław Piasta konkluduje, że tendencja do ciągłe-
go rozszerzania zakresu ingerencji biurokracji unijnej nieuchronnie ogra-
nicza wolność obywateli46.

Tezę o utracie suwerenności w wyniku przystąpienia do UE konkre-
tyzuje ukazanie mechanizmów przejmowania uprawnień państw człon-
kowskich przez niepodlegające demokratycznemu uprawomocnieniu,  
a zwłaszcza skutecznej kontroli, instytucje oraz mocarstwa unijne. Poli-
tycy LPR, kontestując wariant liberalny, bronią demokracji rozumianej 
jako zestaw instytucji i procedur zabezpieczających podmiotowość na-
rodów. Zwracają uwagę, że pokrywanie się wyznaczników suwerenno-
ści – stanowienia prawa, emisji pieniądza i prowadzenia niezależnej po-

43 S. Pawłowski, Nowy system…, s. 16–18.
44 Również NOP zwraca uwagę na brak kontroli nad dysponującą szerokim zakresem 

władzy KE. Deklaracja Europy Wolnych Narodów, „Szczerbiec” 1998, nr 11, 12, s. 4.
45 P. Sulowski, Konstytucja dla europejskiego superpaństwa, „Wszechpolak” 2005, nr 121 

(specjalny), s. 4; tenże, Konstytucja Unii Europejskiej…, s. 8–12; M. Giertych, Z nadzieją…, 
s. 27.

46 M. Giertych, Z nadzieją…, s. 27, 31; P. Piasta, dz. cyt., s. 17.
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lityki zagranicznej – z obszarami integracji jest równoznaczne z redu-
kowaniem państw członkowskich do rangi części składowych federacji.  
Alarmują, że próba nadania osobowości prawnej przekształca UE z or-
ganizacji ponadnarodowej w państwo złożone. Zastrzegają zarazem, że 
instytucje unijne nie są faktycznym depozytariuszem władzy zwierzch-
niej, lecz jedynie narzędziem maskującym jej przejęcie przez mocarstwa 
europejskie, ponieważ stopień suwerenności zależy od pozycji wewnątrz 
UE. Federalizację – określaną mianem pogłębienia integracji – demaskują 
jako zagrożenie dla państw łączących charakter narodowy z reżimem de-
mokratycznym47.

2.4. Stosunek do Unii Europejskiej po uzyskaniu pełnego członko-
stwa

W obliczu referendum akcesyjnego nacjonaliści znaleźli się w kłopo-
tliwym położeniu, wymagającym uzgodnienia zapowiadanego nieuzna-
wania wyników z poszanowaniem idei suwerenności narodu. Poszcze-
gólne ugrupowania posłużyły się różnorodną argumentacją, zgodnie  
spodziewając się, że głosowanie powszechne odbędzie się jedynie w sy-
tuacji pewności wyniku pozytywnego. Niewiarę w odrzucenie akcesji Ro-
man Giertych uzasadnia zatraceniem przez rodaków zrozumienia dla 
znaczenia samodzielności w sferze zagranicznej w okresie kilkudziesię-
cioletniego podporządkowania Związkowi Radzieckiemu. Zwątpienie  
w zdolność Polaków do sprzeciwu przywódca NOP tłumaczy długo-
trwałą kampanią prounijną w mediach. Przede wszystkim sprzeciwił się  
rozstrzyganiu kwestii członkostwa Polski w UE w głosowaniu powszech-
nym. Depozytariuszem suwerenności jest naród, czyli ciąg pokoleń prze-
szłych, teraźniejszych i przyszłych, dlatego – jak przypominają publicyści 
„Szczerbca” – żadna generacja nie ma prawa do rezygnacji z zachowania 
niezależności państwowej dla osiągnięcia doraźnych korzyści48.

Zgodna krytyka nie doprowadziła do wypracowania wspólnej strate-
gii politycznej. Mimo uznania wyniku referendum za niewiarygodny LPR 
zadeklarowała poszanowanie woli rodaków49. Powołując się na niezmien-
ność obowiązków obrony interesów narodowych i wartości chrześcijań-
skich, przywódcy partii zapowiedzieli zamiar blokowania dalszej integra-

47 P. Sulowski, Konstytucja Unii Europejskiej…, s. 7; B. Smolik, Suwerenność w myśli po-
litycznej…, s. 34, 37.

48 Z naszego stanowiska, „Szczerbiec” 2003, nr 3–4, s. 4; A. Gmurczyk, Mission: possible, 
„Szczerbiec” 2001, nr 8-10, s. 3; M. Józefiak, Unia Europejska, „Szczerbiec” 2002, nr 3-4, s. 15; 
R. Giertych, Lot…, s. 99; K. Jajecznik, Oblicze ideowe…, s. 204; P. Tomasik, s. 47.

49 P. Farfał, Po co nam europarlament?, „Wszechpolak” 2004, nr 115, s. 20–21.
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cji na forum PE we współpracy z przedstawicielami innych krajów50. Kie-
rując się jedynie zamiarem nagłośnienia bezwzględnego sprzeciwu, NOP 
wzięło udział w elekcji eurodeputowanych pod hasłem „Idziemy znisz-
czyć Unię Europejską”51.

Politycy LPR rozpatrywali różnorodne scenariusze opuszczenia UE. 
Wobec braku uregulowań traktatowych zakładali, że wystąpienie nastę-
powałoby wedle procedury analogicznej do przystąpienia, lecz wówczas 
pozostałe państwa dysponowałyby możliwością sprzeciwu. Zapisane  
w projekcie traktatu konstytucyjnego prawo rezygnacji z udziału w struk-
turze uważali za trudne do wykorzystania, gdyż brak wystarczającej pre-
cyzji przepisów – wobec ścisłych powiązań finansowych – czynił proce-
durę niemożliwą do zastosowania. Zdaniem Macieja Giertycha bardziej 
prawdopodobne byłoby wystąpienie koalicji państw pod przewodnic-
twem Wielkiej Brytanii i Danii – państw nieuczestniczących w niektórych 
obszarach integracji. Roman Giertych dodaje, że rezygnacja z członkostwa 
w UE wymaga poparcia społecznego wyrażonego w referendum, dlatego 
też stanie się prawdopodobna po upływie kilku lat, gdy Polacy przekona-
ją się o jej niekorzystnych skutkach52.

Objaśniając niespójności UE – zarówno w sferze aksjologicznej, jak  
i politycznej – przywódcy LPR prognozowali jej nieuchronny rozpad. 
Zdaniem Wojciecha Wierzejskiego instytucje unijne nie uzgadniają in-
teresów państw członkowskich, lecz narzucają rozwiązania korzystne 
dla mocarstw. Nadziejom na spotęgowanie sprzeczności wewnętrz-
nych, wyrażającym się w – złożonej przez Romana Giertycha – dekla-
racji poparcia dla każdego kolejnego rozszerzenia, towarzyszyły obawy  
o sposób dekompozycji UE – bliższy wariantowi czechosłowackiemu czy 
jugosłowiańskiemu53. Nawiązując do twórczości Feliksa Konecznego, Ma-
ciej Giertych przestrzegał przed nasileniem konfliktów cywilizacyjnych 
w przypadku ewentualnej akcesji – zaliczonych do typu turańskiego –  

50 By legitymizować udział w organach międzynarodowych, politycy LPR przypomi-
nają, że sto lat wcześniej m.in. W. Korfanty i R. Dmowski piastowali mandaty w parlamen-
tach państw zaborczych. Powołują się też na działalność dyplomatyczną R. Dmowskiego 
w okresie pierwszej wojny światowej. E. Maj, Wrogowie narodu…, s. 404.

51 Z naszego stanowiska, „Szczerbiec” 2004, nr 1–3, s. 4; Narodowe Odrodzenie Polski. 
Wybory do Parlamentu Europejskiego, „Biuletyn Narodowego Odrodzenia Polski” 2004, 
nr 2, s. 1.

52 Unia Europejska. Wybierasz – przegrywasz, s. 7; Jestem Europejczykiem, s. 20; K. A. Bo-
nisławski, „My, Naród…”, s. 23; R. Giertych, Aby Polska Polską była!… nawet w Unii Europej-
skiej!, [w:] W. Wierzejski, My wybieramy Polskę!, Warszawa 2004, s. 3; P. Sulowski, Konstytu-
cja Unii Europejskiej…, s. 11; M. Giertych, Z nadzieją…, s. 35.

53 Również przywódca NOP posługiwał się analogią rozpadu państw socjalistycz-
nych. A. Gmurczyk, Nacjonaliści w Europie, „Szczerbiec” 1994, nr 3, s. 11.
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Turcji i Ukrainy. Wykluczał pokojowe współistnienie odmiennych kultur, 
twierdząc, że cywilizacje dążą do wyłączności. Sprowadzając wielokultu-
rowość do poddania się wpływom obcym, w przystąpieniu Turcji do UE – 
popierającej rdzennych muzułmanów z Półwyspu Bałkańskiego oraz licz-
nych imigrantów rozproszonych w Europie Zachodniej – dostrzegał nie-
bezpieczeństwo islamizacji Europy. Zdaniem Giertychów niejednorodne 
oblicze cywilizacyjne podważa zdolność do autentycznej integracji, prze-
sądzając o nietrwałości UE54.

3. Diagnoza geopolityczna

3.1. Orientacja przeciwniemiecka
Uznając interes ogólnoeuropejski za fikcję, większość środowisk na-

cjonalistycznych – z wyłączeniem NOP55 – pozycję międzynarodową Pol-
ski rozpatruje w tradycyjnych kategoriach geopolitycznych. Projekty ładu 
europejskiego dopasowują do wniosków płynących z analizy aktualnych 
relacji między mocarstwami. Wyczerpujące wyjaśnienie przyczyn harmo-
nizacji sprzeciwu wobec członkostwa w UE z adaptacją ukształtowanej 
przed stuleciem orientacji przeciwniemieckiej sformułowali przywódcy 
SN (senioralnego) i SND, od 2001 roku współtworzący LPR56.

Tezę o nieustannym dążeniu do hegemonii obecny senior rodu Gier-
tychów wyjaśnia dominacją spuścizny pruskiej. Posługując się ustalenia-
mi profesora Feliksa Konecznego, Niemcy kwalifikuje jako przestrzeń 
starcia cywilizacji łacińskiej z bizantyjską57. Z przewagą wpływów katolic-
kich na zachodzie kontrastują – zakorzenione na wschodzie – tradycje za-
czerpnięte z Bizancjum wraz z przyjęciem tytułu cesarskiego przez wład-
ców Rzeszy. Absolutyzacja państwa redukuje aspiracje uniwersalistyczne 

54 R. Giertych, Aby Polska…, s. 2; M. Giertych, Quo vadis…, s. 36; tenże, Z nadzieją…, 
s. 8, 32; R. Giertych, Lot…, s. 35; W. Wierzejski, My wybieramy…, s. 28.

55 J. Tomasiewicz, Narodowe Odrodzenie Polski i jego wizja „Katolickiego Państwa Narodu 
Polskiego” jako uwspółcześniona wersja narodowego radykalizmu, [w:] Różne oblicza nacjonali-
zmów. Polityka – religia – etos, red. B. Grott, Kraków 2010, s. 184–185.

56 P. Sulowski, Konstytucja Unii Europejskiej…, s. 8, 13; B. Smolik, Suwerenność państwa 
i narodu…, s. 146.

57 F. Koneczny wyodrębnił cywilizacje wedle kryterium religijnego/wyznaniowe-
go. Nadrzędność etyki, uznana za istotę cywilizacji łacińskiej, w sferze wewnętrznej za-
pewniała autonomię społeczeństwa wobec państwa (wyrażającą się w dualizmie prawa 
prywatnego i publicznego), uniwersalizm sprowadzając do upowszechnienia wartości 
chrześcijańskich. Instrumentalizacja religii w cywilizacji bizantyjskiej skutkuje żądaniem 
absolutnego posłuszeństwa wobec państwa, wypaczając uniwersalizm używany do uza-
sadnienia imperializmu. Zob.: M. Giertych, Quo vadis…, s. 5–6, 8, 36; tenże, Z nadzieją…, 
s. 39–41.
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do usprawiedliwienia imperializmu narodowego58. Dwoistość cywiliza-
cyjną Niemców odzwierciedlają – w opinii Macieja Giertycha – spory to-
czone między zwolennikami integracji europejskiej w oparciu o wartości 
chrześcijańskie59 lub instytucje UE60. W konsekwencji rozważania histo-
ryczne służą wykazaniu analogii między sposobem tworzenia państwa 
niemieckiego a współczesnymi próbami federalizacji Europy61.

Za prekursorów pruskiej koncepcji zjednoczenia – początkowo Nie-
miec, a następnie Europy – Maciej Giertych uznaje Otto von Bismarcka 
i Friedricha Naumanna. Obaj architekci polityki niemieckiej z przełomu 
wieków – wedle założeń zapożyczonych od profesora Konecznego re-
prezentujący przeciwstawne cywilizacje62 – wykorzystywali zacieśnienie 
więzi gospodarczych jako przygotowanie do poszerzenia zasięgu wpły-
wów. Druga Rzesza – jak zauważa również Przemysław Piasta – powsta-
ła z przekształcenia unii celnej w walutową, uzupełnioną związkiem po-
litycznym, czyli federacją. Giertychowie przypominają, że cele wojenne 
kanclerza Bethmanna Hollwega z roku 1914 zakładały utrwalenie pano-
wania niemieckiego nad rozdrobnionymi i skonfliktowanymi państwami 
za pomocą uzależnienia gospodarczego. Wedle ogłoszonej w kolejnym 
roku wizji Friedricha Naumanna w „Europie bez granic” Niemcy wyko-
rzystają przewagę cywilizacyjną, zastępując tożsamości narodowe identy-
fikacją z Europą Środkową oraz narzucając język własny na jej obszarze63. 
Projekt Mitteleuropy, którego esencję Maciej Giertych i Jan Engelgard do-
strzegają w rezygnacji z niezależności kulturowej i politycznej w zamian 
za dobrobyt, uważają za trwałą inspirację polityków niemieckich64. Inte-

58 Z próbą unarodowienia idei ogólnoeuropejskich zgadza się też publicysta „Szczerb-
ca”. Zob. P. Szeliga, dz. cyt., s. 9. 

59 Wśród których wymienia: Alcide de Gasperi, Roberta Schumana, Konrada Adenau-
era, Jana Pawła II, Benedykta XVI. Zob. M. Giertych, Quo vadis…, s. 8.

60 Federalistów M. Giertych kojarzy z reprezentantami światopoglądu wolnomular-
skiego, do grona których zostali zaliczeni: Jean Monnet, Richard Coudenhove-Kalergi, Jó-
zef Retinger. Zob.: M. Giertych, Europa – tak…, s. 3–5; tegoż, Quo vadis…, s. 8.

61 R. Giertych, Lot…, s. 33; M. Giertych, Quo vadis…, s. 9; tenże, Z nadzieją…, s. 41.
62 F. Naumanna jako chrześcijańskiego demokratę M. Giertych zalicza do nosicieli cy-

wilizacji łacińskiej. „Żelazny kanclerz” personifikuje unowocześnioną wersję orientacji bi-
zantyjskiej. M. Giertych, Quo vadis…, s. 11.

63 Przywódca Polskiej Wspólnoty Narodowej (PWN) odnotowuje rywalizację dwóch 
narodów rzekomo dążących do zdominowania Europy pod hasłami integracyjnymi. Fe-
deralną UE – samodzielną politycznie, gospodarczo i wojskowo – uważa za współczesną 
wersję koncepcji Mitteleuropy. Wizję Paneuropy utożsamia z recepcją wzorów amerykań-
skich. Stany Zjednoczone – zarówno Ameryki, jak i Europy – Bolesław Tejkowski dema-
skuje jako imperium sterowane przez Żydów. Tegoż, Sytuacja geopolityczna Słowiańszczy-
zny, [Warszawa 1992], s. 6–7.

64 R. Giertych przekonuje, że kolejne etapy niemieckich dążeń do dominacji doprowa-
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grację europejską Przemysław Piasta przedstawia jako powtórzenie, za-
stosowanego z powodzeniem w poprzednim stuleciu, mechanizmu prze-
kształcenia konfederacji gospodarczej – odpowiednio związku celnego  
i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej – w państwo związkowe – Drugą 
Rzeszę i UE. Przywódcy partii wskazują na próby zastosowania każdego 
ze wskazanych komponentów polityki hegemonii ukrytej pod hasłami in-
tegracyjnymi65.

Współczesną reorganizację Europy Środkowej przez jednoczące się 
Niemcy umiarkowani nacjonaliści – wywodzący się z SN (senioralnego)  
i SND – interpretują jako powtórzenie założeń projektu Mitteleuropy z po-
czątku wieku66. Upadek bloku wschodniego sprawił, że „Od 1990 r. mo-
carstwa zaczęły wycofywać się z Europy, Rosja – do swoich wewnętrz-
nych problemów, a USA – do konfliktów w innych częściach świata. […] 
to wycofanie zauważyły Niemcy i próbują wypełnić powstałą lukę swoją 
obecnością”67, inspirując dalszą dekompozycję regionu. Rozpadowi nie-
których państw, w wyniku konsekwentnych zabiegów politycznych, to-
warzyszy – jak podkreśla między innymi Bolesław Tejkowski – połączenie 
NRD z RFN. Popierane przez dyplomację Bonn dążenia separatystyczne 
republik poradzieckich wypierają Rosję z Europy. Obietnicę szybszego 
przystąpienia części czeskiej do UE – bez zapóźnionej cywilizacyjnie Sło-
wacji – nacjonaliści odczytali jako zachętę do rozwiązania Czechosłowa-
cji68. Obawiają się, by sieć małych państw sterowanych przez odradzającą 
się potęgę niemiecką nie stała się kordonem otaczającym Polskę69. Winę za 
krwawe rozbicie Jugosławii zgodnie przypisują sojuszowi amerykańsko- 
-niemieckiemu. Zewnętrzną interwencję rozpoczęło pośpieszne uznanie 
niepodległości Chorwacji i Słowenii przez RFN, skłaniające pozostałe pań-
stwa zachodnie do analogicznych deklaracji. Proces demontażu państwa 
południowosłowiańskiego zakończyło stopniowe odrywanie Kosowa od 
Serbii za przyzwoleniem mocarstw zachodnich. Aspiracje państw sukce-
syjnych do członkostwa w UE – w zgodnej konkluzji nacjonalistów – jedy-

dziły do wybuchu dwóch wojen światowych, w wyniku których Europa utraciła wiodącą 
pozycję w skali globalnej. Tegoż, Lot…, s. 31–32.

65 M. Giertych, Europa – tak…, s. 2–3; K. Wojciechowski, Koncepcje budowy federacyjnej 
Europy, „Wszechpolak” 2003, nr 112, s. 13–14; J. Engelgard, Testament Dmowskiego…, s. 32; 
M. Giertych, Quo vadis…, s. 10–12; tegoż, Z nadzieją…, s. 32–33; P. Piasta, s. 19.

66 J. Engelgard, Testament Dmowskiego…, s. 38, 50; M. Giertych, Quo vadis…, s. 12.
67 M. Giertych, Z nadzieją…, s. 41.
68 G. Tokarz, Ruch narodowy…, s. 154; J. Tomasiewicz, Ugrupowania neoendeckie…, 

s. 293.
69 Aktualizują tym samym interpretację niemieckiego poparcia aspiracji niepodległo-

ściowych Białorusinów i Ukraińców głoszoną w okresie międzywojennym.
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nie ugruntują ich zależność polityczno-gospodarczą od Berlina70. Również 
poszerzenie Paktu Północnoatlantyckiego odczytują jako uzależnienie po-
lityki zagranicznej i obronnej byłych państw socjalistycznych, a zarazem 
zabezpieczenie granic niemieckich od wschodu. Nacjonaliści konkludują, 
że pod pozorem triumfu zasady państwa narodowego nastąpiło ogromne 
wzmocnienie Niemiec. Zależność małych państw środkowoeuropejskich 
od odnowionego mocarstwa w ciągu kilkunastu lat ugruntowała przyna-
leżność do UE i NATO71.

Dekompozycji państw narodowych – zgodnie z założeniami koncep-
cji Mitteleuropy – służy wspierana przez Niemcy wieloaspektowa polityka 
regionalizacji, nazywana nowym rozbiciem dzielnicowym, a nawet kolej-
nym rozbiorem Polski72. Maciej Giertych zauważa, że w latach pięćdzie-
siątych tylko w Niemczech Zachodnich funkcjonowały duże jednostki  
administracyjne. Wnioskuje więc, że instytucjonalizacja regionów nie jest 
koniecznym składnikiem procesów integracyjnych, lecz rozciągnięciem 
na inne kraje tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeszy. Podążając powyższym 
tropem, Jan Engelgard podkreśla współfinansowanie przez RFN organi-
zacji społecznych promujących w innych krajach wizję Europy Regionów, 
której autorem miał być były minister spraw zagranicznych – Joschka Fi-
scher. Polityka regionalna, motywowana wyrównaniem dysproporcji roz-
wojowych, harmonizuje z niezadeklarowanym dążeniem do federaliza-
cji UE. Podobnie jak inne formy redystrybucji sprowadza się ona do roz-
dysponowania przez organy unijne środków wpłacanych przez państwa 
między ich części składowe, nie uwzględniając interesów faktycznych 
płatników. Praktykowaną w UE subsydiarność Maciej Giertych przedsta-
wia jako nadmierną i przymusową ingerencję, która nie wzmacnia, lecz 
znosi podmiotowość wspólnot lokalnych73. Trawestując oficjalną nazwę 

70 A. Gmurczyk, Ostatni bastion Europy, „Szczerbiec” 1999, nr 3-4, s. 3; A. Szablak, 
66+54=120, „Szczerbiec” 2002, nr 3-4, s. 9; J. Engelgard, Testament Dmowskiego…, s. 33; 
B. Kowalski, Realizm zamiast krucjaty. Szkice o polskiej polityce wschodniej, Warszawa 2009, 
s. 19–23; B. Tejkowski, Sytuacja geopolityczna…, s. 4; tegoż, Wspólnota Słowiańska jako wyraz 
etnicznej, gospodarczej, politycznej i cywilizacyjnej jedności Słowiańszczyzny, Warszawa 1993, 
s. 5; B. Smolik, Suwerenność państwa i narodu…, s. 129.

71 J. Engelgard, Testament Dmowskiego…, s. 34–35; B. Tejkowski, Sytuacja geopolitycz-
na…, s. 10; tenże, Walka o Polskę, Warszawa 1994, s. 29; E. Maj, Międzynarodowe położenie 
Polski…, s. 353–354.

72 B. Jeznach, Ratunek w programie SN, „Tygodnik Narodowy Ojczyzna” 1991, nr 5, s. 9; 
B. Tejkowski, Sytuacja geopolityczna…, s. 7; E. Maj, Międzynarodowe położenie Polski…, s. 351.

73 M. Giertych, rozróżniając – obecną w katolickiej nauce społecznej – ideę pomocni-
czości od unijnej zasady subsydiarności, pomija zasadę proporcjonalności, ograniczającą 
ingerencję do minimum. Tenże, Z nadzieją…, s. 16–18; B. Smolik, Suwerenność w myśli poli-
tycznej…, s. 38.
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zachodniego sąsiada Polski, koncepcję Europy Regionów Maciej Giertych 
określa mianem Republiki Federalnej Europy, a Komitet Regionów dema-
skuje jako odpowiednik Bundesratu74.

Nacjonaliści – tradycyjnie ceniący wszelkie formy samorządności 
konkretyzującej suwerenność całego narodu75 – zgodnie krytykują refor-
mę administracyjną z 1998 roku, przyjętą w ramach dostosowania do wy-
mogów unijnych. Szeroki zakres kompetencji oraz wsparcie finansowe 
rozdzielane przez instytucje unijne utożsamiają z prowadzeniem nieza-
leżnej od rządu polityki wewnętrznej, a nawet zagranicznej. Wojewódz-
twa porównują do landów, sugerując, że ustrój państwa złożonego uła-
twia przyłączanie nowych terytoriów do RFN. Euroregiony obnażają jako 
formułę współzarządu międzypaństwowego – nazywanego też kondo-
minium – która stopniowo przekształca fragmenty obszaru państwa pol-
skiego w części składowe federacji ponadnarodowej. Tworzenie struktur 
tego typu uważają za próbę zatarcia granic – tak państwowych, jak i men-
talnych. W konsekwencji uważnie analizują zarówno instytucjonalny, jak  
i społeczny wymiar polityki regionalizacji76.

Alarmują zatem, że – zgodnie z zaleceniami Friedricha Naumanna – 
Niemcy wykorzystują przewagę cywilizacyjną i gospodarczą, by powró-
cić na ziemie utracone w 1945 roku. Wykupując prasę77, zwłaszcza lokal-
ną na ziemiach zachodnich i północnych oraz środowiskową, a także fi-
nansując za pomocą fundacji zubożałą inteligencję polską, w ciągu kilku 
lat zastąpili, ugruntowane po drugiej wojnie światowej, nieprzychylne na-
stawienie do siebie nastrojami niechęci wobec Rosji. Gotowość do przyję-

74 B. Rzeźniczak, Ojczyzna Europa czy Europa Ojczyzn?, [w:] W. Wierzejski i in., Od-
rzućmy…, s. 33–34; J. Engelgard, Regionalizacja jako instrument likwidacji państw narodowych, 
Warszawa 2003, s. 6, 11–13, 30; M. Giertych, Quo vadis…, s. 17, 20; tenże, Z nadzieją…, s. 43.

75 Tenże, Z nadzieją…, s. 18; E. Maj, Polska bez powiatów i regionów – ugrupowania neo-
endeckie wobec reformy administracji publicznej, [w:] Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-po-
lityczne aspekty funkcjonowania, red. S. Michałowski, A. Pawłowska, Lublin 2004, s. 586. Na 
gruncie krytyki zatomizowanego społeczeństwa liberalnego, dopuszczającego jedynie 
partie, stowarzyszenia i spółki nastawione na osiągnięcie partykularnych korzyści, Adam 
Doboszyński zapoczątkował opracowanie – ogłoszonej, ale nierozwiniętej wcześniej przez 
R. Dmowskiego – koncepcji narodu zorganizowanego. Miał on składać się ze stanów  
i korporacji, a więc wielu rodzajów wspólnot (lokalnych, zawodowych itp.), w których 
uczestnictwo zapewniałoby każdemu człowiekowi realny wpływ na rozstrzyganie spraw 
publicznych. Zob. A. Doboszyński, Gospodarka narodowa, Wrocław 2004.

76 M. Giertych, Quo vadis…, s. 17; E. Maj, Alternatywna wizja…, s. 78–79; tejże, Polska bez 
powiatów…, s. 589, 591–592; P. Tomasik, dz. cyt., s. 46.

77 Prasę wysokonakładową nacjonaliści zwykle określają mianem polskojęzycznej, 
twierdząc, że promując zewnętrzne interesy kształtuje świadomość społeczną Polaków  
w duchu uległości. Zob. np.: W. Wierzejski, My wybieramy…, s. 21.
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cia niemieckiego punktu widzenia uważają za wstęp do przewartościowa-
nia polityki historycznej78. Wyparcie odpowiedzialności za zbrodnie hi-
tlerowskie, a zarazem żądanie prawa powrotu na ziemie utracone przez 
Trzecią Rzeszę, Przemysław Piasta obnaża jako podwójną moralność. Do-
magając się zwrotu nieruchomości – uzasadnianego prawami człowie-
ka i swobodą przemieszczania się w UE – Niemcy kwestionują porządek 
poczdamski, analogicznie do podważania ładu wersalskiego79. Utrzyma-
nie w konstytucji RFN przepisu odnoszącego się do przebiegu granicy  
z roku 1937 Jan Engelgard kwalifikuje jako przejaw rewizjonizmu teryto-
rialnego, wpisanego do oficjalnej doktryny państwa. Prawna dopuszczal-
ność nabywania ziemi, zdaniem nacjonalistów, umożliwi masowe osad-
nictwo. Obawiają się, że Polacy jako pracownicy u niemieckich właścicieli 
gospodarstw rolnych lub przedsiębiorstw będą dyskryminowani. W kon-
kluzji członkostwo Polski w UE odczytują jako włączenie ziem zachod-
nich i północnych do „niemieckiego obszaru gospodarczego”80.

Ożywienie tożsamości regionalnych po 1989 roku nacjonaliści rów-
nież przypisują ingerencji Niemców, którym zarzucają próby sztuczne-
go wiązania kultur etnicznych – zwłaszcza na Pomorzu, Śląsku, i Ma-
zurach – z własną mniejszością narodową. Eksponują dwuznaczność  
wspierania mniejszości rdzennych w kraju sąsiednim oraz licznych przy-
wilejów dla rodaków, przy równoczesnym nieuznawaniu istnienia mniej-
szości polskiej w RFN. Współczesne próby dekompozycji społecznej  
w oparciu o różnice regionalne Jan Engelgard porównuje do polityki Gu-
stawa Stresemanna – rewizjonizmu terytorialnego argumentowanego 
obroną mniejszości niemieckich. Kreowanie proniemieckiej tożsamości 
polityczno-kulturowej mniejszości etnoregionalnych nacjonaliści – za-
równo radykałowie z NOP czy PWN, jak i umiarkowani z SND i LPR – 
identyfikują z nazistowską koncepcją Europy narodowości. Przypominają, 
że Trzecia Rzesza wspierała separatystycznie zorientowane mniejszości 
przeciw narodom tytularnym, by korzystając ze wsparcia drobnych grup, 
stworzyć imperium obejmujące niemal całą Europę81.

78 J. Engelgard, Testament Dmowskiego…, s. 34–37; M. Giertych, Quo vadis…, s. 24; 
E. Maj, Międzynarodowe położenie Polski…, s. 351.

79 SN „Szczerbiec” informowało o istnieniu domniemanych planów ponownego osad-
nictwa niemieckiego w Królewcu (!), równoznacznych z próbą odtworzenia Prus Wschod-
nich. G. Tokarz, Ruch narodowy…, s. 158.

80 M. Giertych, Europa – tak…, s. 14–15; J. Engelgard, Testament Dmowskiego…, s. 37–38; 
tegoż, Regionalizacja…, s. 31; P. Piasta, s. 16–17, 21; B. Tejkowski, Sytuacja geopolityczna…, 
s. 5–6; E. Maj, Wrogowie narodu…, s. 398.

81 J. Stanisławski, Jaka Europa, jaka Polska?, „Myśl Narodowa Polska” 1991, nr 7, s. 3–4; 
J. Engelgard, Regionalizacja…, s. 11–12; tenże, Testament Dmowskiego…, s. 37; M. Giertych, 
Quo vadis…, s. 14–15; T. Koziełło, Koncepcje polskiej polityki zagranicznej Ligi Polskich Rodzin – 
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Konkludując, Maciej Giertych wątpi w skuteczność presji regionaliza-
cyjnej, wskazując na tradycje przezwyciężania podziałów po epoce zabo-
rów oraz uformowanie jednolitej świadomości narodowej w XX wieku82.

Federalizację UE nacjonaliści odczytują jako realizację – zakładanej 
przez Friedricha Naumanna – hegemonii Niemiec w „Europie bez gra-
nic”. Maciej Giertych zauważa, że z przewagi ludnościowej osiągnię-
tej wraz z wchłonięciem NRD przez RFN zaczęto korzystać ze znacz-
nym opóźnieniem, koniecznym dla zintegrowania landów wschodnich. 
W ciągu dwóch dekad, nie wzbudzając obaw w innych społeczeństwach 
zbytnim eksponowaniem własnej przewagi, Niemcy doprowadziły do 
ustanowienia federacji europejskiej, a także jej rozszerzenia na wschód.  
Dopiero w pierwszych latach XXI stulecia podjęli próbę wprowadzenia 
systemu głosowania w RE uzależniającego pozycję państwa od liczby 
obywateli. Potencjał demograficzny i gospodarczy RFN – jako jednego 
z największych płatników unijnego budżetu – zapewnia istotny wpływ 
na skład, a w konsekwencji decyzje, naczelnych organów UE. Na dowód 
tego przywódca grupy eurodeputowanych wybranych z listy LPR przy-
pomina, że frakcjami oraz ważnymi komisjami PE – spraw zagranicznych 
i konstytucyjną – kierują politycy niemieccy. W Konwencie Europejskim 
parlament również reprezentowali Niemcy. Pozycja RFN w UE nie wyni-
ka jedynie z obsadzanych stanowisk i mandatów. Maciej Giertych zwra-
ca uwagę, że po odrzuceniu traktatu konstytucyjnego przez Francuzów  
i Holendrów Niemcy przeforsowali wybrane rozwiązania w układzie 
podpisanym w Lizbonie, którego ratyfikację koordynowała sprawują-
ca wówczas prezydencję Słowenia. Przeprowadzenie reform instytucjo-
nalnych w czasie oficjalnego przewodnictwa państw małych – w opinii 
eurodeputowanego z frakcji Niepodległość i Demokracja – miało oddalić 
wrażenie dyktowania ich treści przez RFN83.

Usiłując wykazać zasadność tezy o aktualności niemieckich dążeń 
do hegemonii w Europie według założeń koncepcji Mitteleuropy, senior 
rodu Giertychów wskazuje na komplementarność regionalizacji i fede-
ralizacji. Właściwy sens zmian traktatowych widzi w konsekwentnym  
osłabieniu państw. Podkreśla bezsilność sztucznie wyodrębnionych re-
gionów wobec – realizujących interesy niemieckie – centralnych władz 

kontynuacja narodowodemokratycznej ideologii czy tworzenie nowych założeń politycznych?, [w:] 
Kontynuacje i nowatorstwo w świecie współczesnych idei, red. M. Mikołajczyk, M. Śliwa, Kra-
ków 2008, s. 327; E. Maj, Polska bez powiatów…, s. 592–593.

82 M. Giertych, Quo vadis…, s. 17.
83 Tamże, s. 21–23; B. Smolik, Suwerenność w myśli politycznej…, s. 36.
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UE, których pozycję ustrojową równoważą wyłącznie suwerenne pań-
stwa członkowskie84.

Wizję partnerskich relacji polsko-niemieckich nacjonaliści przedsta-
wiają jako jeden z mitów transformacji, odwracający uwagę od uległości 
establishmentu politycznego wobec ekspansji zachodniego sąsiada. LPR 
kwestionuje wymuszone pojednanie, oparte na zniekształconej wizji hi-
storii i relatywizacji odpowiedzialności za zbrodnie nazistowskie. Warun-
kiem autentycznego porozumienia w opinii działaczy SN (senioralnego) 
byłaby pomoc w odbudowie gospodarki polskiej, zniszczonej podczas 
okupacji niemieckiej, a następnie – będącej jej bezpośrednią konsekwen-
cją – eksploatacji gospodarczej przez ZSRR. Oczekiwanie wsparcia mate-
rialnego, obejmującego umorzenie polskich długów, wyjaśniają jako po-
twierdzenie moralnego uznania winy85.

3.2. Stosunek do Rosji
Niejednoznaczny stosunek nacjonalistów do Rosji wynika przede 

wszystkim z różnorodnych interpretacji własnych tradycji ideowych. 
Zwykle powołują się na – zapoczątkowaną przez Romana Dmow-
skiego – ideę „polityki polskiej”, rozumianą jako niezależność od mo-
carstw. Współcześni kontynuatorzy – dla przykładu ze SN „Ojczyzna” 
– dystansują się od sojuszy skupionych wokół mocarstwa na rzecz rela-
cji dwustronnych sprzyjających równoprawności państw86. Jednocześnie 
większość ugrupowań podejmuje wysiłek uwspółcześnienia orientacji 
geopolitycznej wypracowanej w pierwszej dekadzie XX wieku. Diagno-
zując większe zagrożenie ze strony państw centralnych, Roman Dmowski 
– jak wyjaśnia Maciej Giertych – zdecydował się „[...] poprzeć Rosję tak, 
by doprowadzić do klęski Niemiec”87, niezbędnej dla odzyskania niepod-
ległości przez Polskę. Zacieśnienie współpracy nie oznaczało nastawie-
nia prorosyjskiego, lecz było jedynie – wynikającym z bieżącej kalkulacji88 

84 M. Giertych, Europa – tak…, s. 9; R. Giertych, Lot…, s. 34; M. Giertych, Quo vadis…, 
s. 17, 19; tenże, Z nadzieją…, s. 16.

85 J. Dobrosz, Polak mądry po szkodzie?, „Wszechpolak” 2004, nr 116, s. 16; M. Gier-
tych, Z nadzieją…, s. 42; E. Maj, Wrogowie narodu…, s. 398–399; G. Tokarz, Ruch narodowy…, 
s. 153.

86 G. Tokarz, Ruch narodowy…, s. 149.
87 M. Giertych, Z nadzieją…, s. 9.
88 W 1915 r. front wschodni przesunął się pod naporem armii państw centralnych. 

R. Dmowski natychmiast przeniósł się z Petersburga do Paryża, zastępując zbliżenie  
z Rosją współpracą z Ententą. Zmianie sojuszników towarzyszyła trwałość antyniemiec-
kiej ofensywy dyplomatycznej. Zob. T. Kulak, Między Niemcami a Rosją – poglądy Roma-
na Dmowskiego w sprawie polskich ziem zachodnich, [w:] Twórcy polskiej myśli zachodniej, red. 
W. Wrzesiński, Olsztyn 1996, s. 64–72.
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– instrumentem polityki przeciwniemieckiej. Skłonność do dosłownego 
odczytywania spuścizny Romana Dmowskiego89 – który niechętnie od-
nosił się do statycznych poglądów – sprawia, że współcześni nacjonaliści 
są rozdarci między imperatywem rygorystycznej niezależności a próbami 
montowania koalicji antyniemieckiej, której ewentualnym uczestnikiem 
mogłaby być Rosja90.

Użyteczność kanonów ideowych sprzed półwiecza wynikała przede 
wszystkim z poszukiwania układu geopolitycznego równoważącego dia-
gnozę hegemonii niemieckiej utrwalonej w Europie Zachodniej, lecz za-
razem doświadczenia poprzednich dekad skłaniały do ostrożności. Nie-
przekraczalną barierę między Polską a Rosją Maciej Giertych tłumaczy 
sprzecznością między autonomią społeczeństwa wobec państwa a posłu-
chem wobec władzy absolutnej, charakteryzującymi – odpowiednio – cy-
wilizacje łacińską i turańską91. Tezę o kulturowych uwarunkowaniach ro-
syjskiego podboju PLN wspiera pamięcią o krzywdach doznanych przez 
Polaków w ciągu dwóch poprzednich stuleci. Przedstawiciele obu par-
tii odnotowują aktualność imperializmu rosyjskiego, podkreślając zara-
zem tendencję do zastępowania uzależnienia politycznego formami od-
działywania gospodarczego92. Potępiają wszelkie przejawy konfrontacji, 
ponieważ wprowadzenie embarga handlowego, zamykającego dostęp do 
niewyczerpanych źródeł surowców – szczególnie energetycznych93 – oraz 
chłonnego rynku zbytu, szkodzi wyłącznie Polsce. W rezultacie nacjona-
liści popadają w sprzeczność między resentymentami a świadomością  

89 Po drugiej wojnie światowej środowisko skupione wokół przebywającego na emi-
gracji Jędrzeja Giertycha zajęło stanowisko pojednawcze wobec ZSRR, argumentowane 
zarówno potrzebą zabezpieczenia granicy zachodniej, jak i wiernością wobec wskazań  
R. Dmowskiego. Wojciech Wasiutyński zarzucał J. Giertychowi epigońskie przywiązanie 
do słów R. Dmowskiego, sprzeczne z jego intencjami. Przekonywał, że wówczas głównym 
wrogiem Polski był ZSRR. Zob. B. Smolik, Myśl polityczna Wojciecha Wasiutyńskiego, Toruń 
2004, s. 207–209.

90 Program Stronnictwa Narodowego «Szczerbiec», „Głos Narodu” 1991, nr 6, s. 6; J. En-
gelgard, Testament Dmowskiego…, s. 14–15, 20–21; M. Giertych, Z nadzieją…, s. 9.

91 M. Giertych, Z nadzieją…, s. 36–39. Pod wpływem twórczości F. Konecznego Ma-
ciej Giertych porzucił orientację na Rosję. J. Tomasiewicz, Ugrupowania neoendeckie…, 
s. 304–305.

92 Publicyści PLN twierdzą, że rosyjskie służby specjalne nadal kontrolują władze 
w Warszawie. E. Maj, Międzynarodowe położenie Polski…, s. 350.

93 Bogusław Kowalski – w latach dziewięćdziesiątych wiceprezes SND – zauważa, 
że Rosja ściśle współpracuje z pozostałymi państwami dysponującymi bogatymi złoża-
mi gazu ziemnego, tworząc odpowiednik kartelu eksporterów ropy naftowej (OPEC). Te-
goż, s. 54–55.
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aktualnych uwarunkowań geopolitycznych, funkcjonalnie związanych  
z korzyściami gospodarczymi94.

W obliczu dostrzeganej przez nacjonalistów hegemonii niemiec-
kiej w Europie nieufność wobec mocarstwa wschodnioeuropejskiego 
ustępuje poszukiwaniom argumentów na rzecz wspólnoty interesów.  
W pierwszych latach ostatniej dekady XX wieku większość ugrupowań 
obawiała się skutków rozpadu Związku Radzieckiego. Nawiązując do 
tradycji ideowych z okresu międzywojennego, działacze SN (senioralne-
go), demaskowali rozbudzenie aspiracji niepodległościowych sąsiadów 
wschodnich jako inspirację Niemców zamierzających otoczyć Polskę 
kordonem państw wrogich. Skalę zagubienia nowo utworzonych partii 
w momencie zmian dziejowych ilustruje niekonsekwencja, ujawniająca 
podwójne standardy w stosunku do interesów własnych i cudzych. Na-
woływaniom niektórych publicystów do poparcia roszczeń mniejszości  
rosyjskich w republikach poradzieckich – wbrew zasadzie suwerenności 
narodu! – towarzyszyły żądania przestrzegania praw Polaków. Przestrogi 
przed domniemanym rewizjonizmem terytorialnym Ukraińców, a nawet 
Litwinów, nie wykluczały równoczesnego postulowania zwrotu kresów 
wschodnich. Przekonanie o zagrożeniu integralności terytorialnej państw 
środkowoeuropejskich przez odradzający się imperializm niemiecki skła-
nia wielu działaczy do powtarzania – w czym celuje Bolesław Tejkow-
ski – racji geopolitycznych nieistniejącego bloku wschodniego95. W latach 
dziewięćdziesiątych Marian Barański, przywódca SN „Szczerbiec”, sprze-
ciw wobec wycofania wojsk rosyjskich z obszaru byłego NRD i Polski 
uzasadniał koniecznością zagwarantowania nienaruszalności granic po-
wojennych. Przekonywał także do przeprowadzenia kolonizacji polskiej  
w obwodzie kaliningradzkim, a nawet jego inkorporacji przez Rzeczpo-
spolitą, by zapobiec osadnictwu niemieckiemu na tym obszarze, stano-
wiącym pierwszy etap domniemanego odtwarzania Prus Wschodnich. 
Od początku lat dziewięćdziesiątych nacjonaliści niezmiennie potępiali 
rozbicie Jugosławii demaskowane jako wstęp do stopniowego włączenia 
państw zachodniobałkańskich do strefy wpływów niemieckich. Obecnie 
protestują przeciw oderwaniu Kosowa96 od – tradycyjnie prorosyjskiej – 

94 R. Giertych, Lot…, s. 104; T. Koziełło, Koncepcje polskiej polityki…, s. 329; E. Maj, 
Międzynarodowe położenie Polski…, s. 349–350; taż, Wrogowie narodu…, s. 402–403; C. Maj, 
E. Maj, dz. cyt., s. 142–143.

95 K. Jajecznik, Oblicze ideowe…, s. 204; E. Maj, Alternatywna wizja…, s. 83–86.
96 Zob. np. Kosovo je sprsko, „Polityka Narodowa” 2012, druk luźny, kopia w zbiorach 

autora.
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Serbii97. Łącząc wybrane przekonania z okresu międzywojennego z powo-
jennymi, poprawne ułożenie relacji z Rosją nacjonaliści przedstawiają jako 
nieunikniony komponent polityki przeciwniemieckiej98.

Przywódcy ideowi środowiska skupionego wokół tygodnika „Myśl 
Polska” – w latach dziewięćdziesiątych wiceprezesi SND – zwracali uwa-
gę, że Rosja potrzebuje sojusznika w Europie Środkowej, ponieważ czu-
je się zagrożona wzrostem znaczenia państw arabskich i potęgą Chin. 
Dlatego też – w opinii Jana Engelgarda – zachęcała Polskę do zaangażo-
wania w system zbiorowego bezpieczeństwa i zwiększenia aktywności  
w rejonie Bałtyku. Przyczyn niepodjęcia współpracy, mimo zbieżnych in-
teresów oraz fascynacji rosyjskich elit kulturą polską, Jan Engelgard upa-
truje w połączeniu przez polskich polityków orientacji prozachodniej  
z wątkami prometejskimi zaczerpniętymi ze spuścizny Jerzego Giedroy-
cia. Jednostronnie prozachodnie nastawienie establishmentu, zwłaszcza 
starania o członkostwo w NATO oraz restrykcje wobec przedsiębiorców 
rosyjskich, podważyły wiarygodność Polski – w opinii Jana Engelgar-
da i Bogusława Kowalskiego – zmuszając Moskwę do trwałego zbliżenia  
z Berlinem. Na dowód porażki polskiej polityki zagranicznej po roku 1989 
Bogusław Kowalski przeprowadza szczegółową analizę rozbudowy sie-
ci transportowej, a także kwestię ułożenia gazociągu północnego na dnie 
Bałtyku, wskazując na angażowanie we współpracę rosyjsko-niemiecką 
państw regionu z pominięciem Polski. Wielokrotnie wyrażanemu na ła-
mach „Myśli Polskiej” potępieniu – uznanej za wyraz rusofobii – orienta-
cji prozachodniej własnego kraju i państw poradzieckich, zwłaszcza Bia-
łorusi, Gruzji i Ukrainy, towarzyszy obraz rozwoju Rosji pod rządami 
Władimira Putina99.

W konkluzjach – zarówno Jan Engelgard, jak i Bogusław Kowal-
ski – aksjomat porozumienia z Rosją kwalifikują jako integralny ele-
ment spuścizny Romana Dmowskiego. Łącząc deklarację pragmatyzmu  

97 M. Giertych potępia oddanie prowincji muzułmanom, których zalicza do cywili-
zacji turańskiej, a więc ludności nieuznawanej za nosicieli wartości europejskich. Podkre-
śla ponadto, że Kosowo nie jest niepodległe, gdyż funkcjonuje tylko dzięki kompleksowe-
mu wsparciu państw zachodnich, będąc faktycznie ich protektoratem. M. Giertych, Quo 
vadis…, s. 35.

98 R. Giertych, Kontrrewolucja młodych, Warszawa 1994, s. 84; E. Maj, Alternatywna wi-
zja…, s. 80–81; G. Tokarz, Ruch narodowy…, s. 157–158; J. Tomasiewicz, Ugrupowania neoen-
deckie…, s. 294–295, 299, 301.

99 J. Engelgard, Testament Dmowskiego…, s. 36, 40–41, 43–46, 48; R. Giertych, Lot…, 
s. 38, 104; B. Kowalski, dz. cyt., s. 32, 62–64, 74–77, 82–93; E. Maj, Rosja w publicystyce ty-
godnika «Myśl Polska» i «Nowa Myśl Polska» 2001–2010, [w:] Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce 
od końca XIX wieku do początku XXI stulecia. Myśl polityczna – media – opinia publiczna, red. 
E. Kirwiel, E. Maj, E. Podgajna, Lublin 2011, s. 216–217, 221–226, 228; B. Smolik, Suweren-
ność państwa…, s. 139.
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z przywiązaniem do kanonów wypracowanych przed stuleciem, popada-
ją w sprzeczność, narażając się jednocześnie na zarzut epigonizmu. Pozy-
tywny stosunek do mocarstwa wschodnioeuropejskiego uznają za trwały 
komponent polskiego interesu narodowego, a także kryterium przynależ-
ności do „obozu narodowego”. Uznając się za reprezentantów „polityki 
polskiej” – definiowanej jako pełna niezależność – głoszą w istocie orien-
tację prorosyjską100.

4. Konkurencyjne wizje Europy

4.1. Między cywilizacją łacińską a słowiańską
Postrzegając Europę jako przestrzeń cywilizacyjną składającą się  

z narodów, współcześni nacjonaliści uzgadniają perspektywę uniwersal-
ną z dążeniami partykularnymi. Rozumiejąc współzależność kondycji 
wspólnot kulturowych w obliczu dominacji liberalizmu, porzucają egoizm 
na rzecz solidaryzmu między narodami. Świadomość kontekstu cywiliza-
cyjnego – różnorodnie definiowanego przez poszczególne ugrupowania 
– nie oznacza akceptacji „Europy bez granic”. Wymieszanie kultur dema-
skują jako instrument polityki unifikacyjnej, nieuchronnie prowadzącej 
do ich zaniku. Przekonując, że „[…] konflikty narodowościowe wynikały 
nie z nacjonalizmu, lecz z tendencji imperialnych i tworzenia sztucznych  
organizmów państwowych, takich jak ZSRR, Jugosławia – a obecnie Zjed-
noczona Europa”101, formule wielokulturowości przeciwstawiają wizję 
harmonijnej koegzystencji społeczeństw jednonarodowych102.

Zwolennicy koncepcji Europy Ducha – złożonej z narodów połączo-
nych wiarą chrześcijańską – bezradność wobec stopniowego rozszerza-
nia się wpływów liberalnych w centralnej części Europy łagodzą prze-
konaniem, że pobożność Polaków stanie się wzorem dla zeświecczonych 
społeczeństw zachodnioeuropejskich. Nadzieją na odrodzenie religijno-
ści Roman Giertych wyjaśnia aprobatę Jana Pawła II dla przystąpienia do 
UE. Działaczy partii narodowo-katolickich dzieli kwestia oceny zdolno-
ści oddziaływania rodaków na świadomość innych Europejczyków. Prze-
mysław Piasta przestrzega, że argument odrodzenia wiary był używany 
instrumentalnie w kampanii prounijnej przed referendum akcesyjnym. 
Niejednoznaczne stanowisko zajmuje lubelskie PLN, gdyż zwątpieniu  
w autentyczność pobożności Polaków towarzyszy – charakterystyczna dla 
nurtu narodowo-ludowego – pochwała tradycyjnego katolicyzmu ludno-

100 B. Kowalski, dz. cyt., s. 18, 98–99; E. Maj, Rosja w publicystyce…, s. 220, 228–229.
101 M. Radzikowski, Istota nacjonalizmu..., s. 5.
102 E. Maj, Alternatywna wizja…, s. 78; taż, Międzynarodowe położenie Polski…, s. 353.

Wizje Europy w polskiej myśli nacjonalistycznej po 1989 roku 



468

ści wiejskiej103. Misja rechrystianizacji Europy jest uwspółcześnioną wersją 
idei imperializmu duchowego z okresu międzywojennego104.

Odmienną interpretacją cywilizacyjnej roli chrześcijaństwa posługuje 
się NOP105. Dążąc do stworzenia doktryny nowoczesnego nacjonalizmu, 
partia usiłuje pogodzić rodzime tradycje nacjonalizmu chrześcijańskiego 
z zapożyczonymi z Zachodu wątkami rasowymi. Współtworzony przez 
NOP ruch Międzynarodowej Trzeciej Pozycji postuluje zasadę separa-
cji narodów. Pokojowe współistnienie państw jednonarodowych nazwa-
no Europą Wolnych Narodów. Wobec sprzeczności kryteriów biologicznych 
z chrześcijaństwem partia posługuje się ideą rasy duchowej, rozumianej 
jako „mistyczna wspólnota krwi”. Założenie związku między pochodze-
niem a skłonnością do kierowania się określonymi wartościami z grona 
Europejczyków wyklucza ludność napływową106.

Dystansując się od kryteriów religijnych, które uważa za przyczynę 
szkodliwych podziałów, a stosując kryterium pokrewieństwa etnicznego, 
przywódca PWN wyodrębnił trzy obszary cywilizacyjne: romański, ger-
mański i słowiański. Nastawienie skrajnie antyokcydentalistyczne tłuma-
czy odwieczną skłonnością narodów zachodnioeuropejskich do podbo-
ju, za dowód której uważa kolonializm, kapitalizm i faszyzm. Centralną 
część Europy postrzega jako przestrzeń odwiecznej obrony Słowian – zaj-
mujących najbogatsze obszary na ziemi – przed odwieczną agresją ger-
mańską, powstrzymaną dopiero w 1945 roku. Afirmację ładu poczdam-
skiego uzasadnia likwidacją wielowiekowego osadnictwa niemieckiego w 
Europie Środkowej. Upadek komunizmu oraz dystans wobec liberalizmu 
– obie ideologie Bolesław Tejkowski uważa za instrument służący Ży-
dom do podboju świata – w Europie Środkowej, Południowej i Wschod-

103 R. Giertych, Lot…, s. 11, 22–23; M. Giertych, Z nadzieją…, s. 33–35; P. Piasta, s. 20; 
E. Maj, Alternatywna wizja…, s. 75, 77, 79; taż, Miesięcznik «Nowy Przegląd Wszechpolski», 
[w:] Prasa Narodowej Demokracji, t. 2, s. 190–193; taż, Myśl narodowo-ludowa…, s. 423; taż, 
Obraz Kościoła…, s. 146; taż, Recepcja nacjonalizmu w publicystyce politycznej obozu narodowe-
go w Polsce (po 1989 roku), [w:] Polacy – Polska – Europa. Interpretacje idei politycznych, red. 
T. Godlewski, W. Jurkiewicz, Bydgoszcz 2002, s. 201–202; C. Maj, E. Maj, dz. cyt., s. 218, 
220–221.

104 Wypracowana po 1926 r. koncepcja Wielkiej Polski zakładała przejęcie przez Pol-
skę przywództwa w Europie Środkowej, wynikającego z naśladowania przez narody są-
siednie wzorców katolicko-narodowych. Por. M. Giertych, Z nadzieją…, s. 36.

105 Nawiązując do tradycjonalizmu katolickiego, kontestującego nauczanie Kościoła 
posoborowego, NOP zaprzecza m.in. wspólnej genezie chrześcijaństwa i judaizmu. Zob.: 
W. Jakubowski, K. Jajecznik, Wątek Tradycji katolickiej w myśli i publicystyce Narodowego Od-
rodzenia Polski, [w:] Dylematy historii i polityki. Księga dedykowana Profesor Annie Magierskiej, 
red. R. Chwedoruk, D. Przastek, Warszawa 2008, s. 251–257. 

106 J. Tomasiewicz, Narodowe Odrodzenie Polski…, s. 186–187; C. Maj, E. Maj, s. 65.
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niej przedstawia jako historyczną szansę odrodzenia cywilizacji wspólnej 
wszystkim ludom słowiańskim107.

Mimo znaczących różnic przywódców ugrupowań nacjonalistycz-
nych aktywnych w pierwszej dekadzie XXI stulecia łączy sprzeciw wo-
bec wpływów zachodnich. Przestrzegają zgodnie, że liberalizm powoduje 
stopniowe zastępowanie narodów „…beznarodową, łatwo manipulowa-
ną masą producentów i konsumentów”108. Wypieranie cywilizacji przez 
ideologię napływową demaskują jako przejaw polityki imperialnej.

4.2. Suwerenne Państwa Narodowe czy konfederacja?
Demaskując projekty federacji wielokulturowej jako formę łagodne-

go imperializmu, ukrywającego instytucjonalizację przewagi wybranych 
narodów nad pozostałymi, nacjonaliści opowiadają się za koncepcją Euro-
py Suwerennych Państw Narodowych. Rozumiejąc bezsilność pojedynczych 
państw wobec współczesnych wyzwań gospodarczych czy zagrożeń dla 
bezpieczeństwa, godzą się z koniecznością stałej, acz zarazem dobrowol-
nej i ograniczonej problemowo, współpracy państw narodowych109 lub 
opracowują własne warianty konfederacji regionalnych110.

W podziale współczesnej Europy między – odczytywaną jako połą-
czenie liberalizmu z założeniami Mitteleuropy – Unią Europejską a, post-
komunistyczną i bizantyjską w sensie cywilizacyjnym, Wspólnotą Nie-
podległych Państw, przywódcy LPR i PLN dostrzegają dziejową szansę 
na utrwalenie niezależności Europy Środkowej. Nawiązując do upo-
wszechnionego w okresie międzywojennym przekonania, że między Ro-
sją a Niemcami przetrwają tylko potężne państwa lub ich związki, Roman 
Giertych wzywa do rozwoju współpracy regionalnej, zanim nietrwały 
stan „pustki geopolitycznej” powstałej po rozpadzie bloku wschodniego 
zastąpi odnowiona wersja Mitteleuropy. Przywódcy wywodzący się z SND 
i SN (senioralnego), od 2001 roku skupieni w LPR, podkreślają koniecz-
ność szybkiego i konsekwentnego wyboru scenariusza polityki zagranicz-

107 K. Jajecznik, Oblicze ideowe…, s. 202–203, 206–207; E. Maj, Alternatywna wizja…, 
s. 83.

108 B. Tejkowski, Walka o Polskę, s. 165.
109 NOP poprzestaje na idei sojuszu nacjonalizmów przeciw globalnej dominacji libe-

ralizmu, który usiłuje od 1992 r. urzeczywistniać, współtworząc Międzynarodową Trze-
cią Pozycję, a następnie Europejski Front Narodowy. W konsekwencji partia kierowana 
przez A. Gmurczyka zrezygnowała z tradycyjnego nastawienia przeciwniemieckiego i 
przeciwukraińskiego, eksponując sprzeciw wobec orientacji proamerykańskiej. Przywód-
cy SN „Ojczyzna” postulowali zachowanie neutralności w stosunkach międzypaństwo-
wych, preferując rozwój relacji dwustronnych. G. Tokarz, Ruch narodowy…, s. 149.

110 Program Stronnictwa Narodowego, Warszawa 1991, s. 11–12; J. Engelgard, Regionaliza-
cja…, s. 31; M. Giertych, Z nadzieją…, s. 9; E. Maj, Alternatywna wizja…, s. 82.
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nej, ponieważ niemożliwe jest pogodzenie aspiracji do odegrania przez 
Polskę roli przywódczej z członkostwem w zachodnich strukturach inte-
gracyjnych. Powołując się na powodzenie Środkowoeuropejskiego Poro-
zumienia Wolnego Handlu (CEFTA), Grupy Wyszehradzkiej oraz Inicja-
tywy Środkowoeuropejskiej, dyskwalifikują argument o groźbie izolacji  
w przypadku pozostania poza UE. O znaczeniu Polski świadczy przeko-
nanie, wyrażone przez Przemysława Piastę, że jej rezygnacja z członko-
stwa podważałaby sens rozszerzenia na wschód. Uwzględniając realia, 
Roman Giertych zachęcał do solidarnego stanowiska państw kandydują-
cych, pozwalającego na przeforsowanie własnych interesów zamiast jed-
nostronnego dostosowania do wymogów UE. Obie partie – LPR i PLN 
– akceptują ideę wzmocnienia suwerenności przez zacieśnienie współpra-
cy regionalnej111. 

Sygnalizowany przez nacjonalistów zamiar adaptacji koncepcji Mię-
dzymorza – rozwijanej wielowariantowo w pierwszej połowie XX wieku 
– nie wykroczył poza ogólny zarys. Przywódcy stronnictwa lubelskiego 
rozszerzają tradycyjnie rozpatrywany obszar „trójkąta ABC” – między 
Morzami Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnym – wyobrażając „oś Północ-
Południe”, rozciągającą się od Półwyspu Skandynawskiego aż po Połu-
dniowe Bałkany. Giertychowie uwzględniają niemal wszystkie państwa 
usytuowane między Rosją a Niemcami112, ostrożnie odnosząc się do kwe-
stii uczestnictwa w konfederacji – zaliczanych do kręgu bizantyjskiego 
– Białorusi i Ukrainy. Wbrew tradycjom polskiej myśli nacjonalistycznej  
Roman Giertych proponuje nawet „specjalną unię Ukrainy z Polską”, 
wspieraną przez Stany Zjednoczone113. Wyobrażona konfederacja wyklu-
czałaby podporządkowanie południowo-wschodniego sąsiada wpływom 
rosyjskim lub niemieckim, a jej potencjał ludnościowy zapewniałby zna-
czący udział głosów w organach UE. Koncentracja na zagrażającej pań-
stwom regionu dominacji mocarstw skutkowała pominięciem rozbieżno-
ści interesów między nimi, finalnie podważając realizm ogólnie naszkico-
wanych projektów114.

Wyobrażony związek państw Międzymorza funkcjonowałby wedle 
maksymy – używanej przez Czesława Blocha – „równi z równymi, wolni 

111 R. Giertych, Lot…, s. 32, 36, 100–103; P. Piasta, s. 24; E. Maj, Alternatywna wizja…, 
s. 78; P. Tomasik, s. 43–44; C. Maj, E. Maj, dz. cyt., s. 218–220; J. Tomasiewicz, Ugrupowania 
neoendeckie…, s. 306.

112 Definiując w 1994 r. Europę Środkową, R. Giertych uwzględnił wszystkie państwa 
prosocjalistyczne, w tym poradzieckie, pomijając Albanię, Bośnię i Hercegowinę oraz Gre-
cję. Tenże, Kontrrewolucja…, s. 95.

113 Jestem Europejczykiem..., s. 20.
114 T. Koziełło, Koncepcje polskiej polityki…, s. 329–330; E. Maj, Miesięcznik…, s. 192–193; 

taż, Międzynarodowe położenie Polski…, s. 356–357; C. Maj, E. Maj, dz. cyt., s. 218–220.
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z wolnymi”115. Proponując zawiązanie konfederacji suwerennych państw, 
przywódcy obu ugrupowań powściągliwie wypowiadają się w kwe-
stii ram instytucjonalnych. Projektowana przez Romana Giertycha Unia 
Środkowoeuropejska – wbrew nazwie niemająca charakteru integracyj-
nego – byłaby instrumentem realizacji interesów państw członkowskich. 
Pochodzący z wyborów – których zasad autor koncepcji nie precyzuje – 
Parlament Międzymorza byłby forum uzgadniania wytycznych polityki  
zagranicznej, obronnej i gospodarczej. Nie miałby jednakże charakte-
ru legislatywy, ponieważ tworzenie prawa przysługuje wyłącznie suwe-
rennym państwom. Sprawy bieżące uzgadnialiby ministrowie w ramach 
Komitetu Polityki Zagranicznej116. Ścisła i stała współpraca międzypań-
stwowa wykluczała projektowanie rozbudowanych systemów instytucji  
ponadnarodowych.

Zawarcie unii celnej tworzyłoby strefę wolnego handlu, co odróżnia 
Międzymorze od ujednoliconego wspólnego rynku UE. Powołanie izb arbi-
trażowych Roman Giertych uważa za wystarczające do prowadzenia wy-
miany towarowej między podmiotami konfederacji. Równomierny po-
ziom rozwoju oraz komplementarność gospodarek regionu – przez dzia-
łaczy obu partii przedstawiane jako podstawowe warunki współpracy 
– przeciwstawiają wizji degradacji państw posocjalistycznych do roli za-
plecza surowców, taniej siły roboczej, a zarazem rynku zbytu dla kapita-
łu zachodnioeuropejskiego. Dążenie do niezależności – szczególnie lubel-
skie stronnictwo podkreśla zdolność tradycyjnego rolnictwa do zapew-
nienia samowystarczalności żywnościowej – nie jest tożsame z autarkią117. 
Poszukując źródeł zaawansowanych technologii i kapitału inwestycyjne-
go, którym nie towarzyszy uzależnienie polityczne, przywódcy LPR pro-
ponują zacieśnienie współpracy z Japonią oraz Stanami Zjednoczonymi118. 
Wydają się nie dostrzegać, że umocnienie kooperacji z odległymi mocar-
stwami jest alternatywą pozorną dla uzależnienia od państw ościennych, 
ponieważ podważa dążenia do niezależności regionu, w konsekwencji 
falsyfikując koncepcję Unii Środkowoeuropejskiej.

Samodzielną wizję integracji regionalnej od roku 1990 niezmiennie 
głosi Bolesław Tejkowski. Rozpad Czechosłowacji, Jugosławii i Związ-
ku Radzieckiego, przy równoczesnym zjednoczeniu Niemiec i założe-
niu UE, odczytuje jako wstęp do ekspansji, za którą uważa włączenie 
państw posocjalistycznych do zachodnich organizacji międzypaństwo-

115 C. Maj, E. Maj, dz. cyt., s. 218.
116 R. Giertych, Lot…, s. 36–37, 102; T. Koziełło, Miejsce Polski…, s. 177–178.
117 R. Giertych, Lot…, s. 101; E. Maj, Międzynarodowe położenie Polski…, s. 356, 358.
118 R. Giertych, Lot…, s. 104.
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wych119. Staraniom o członkostwo w Unii Europejskiej przeciwstawia wi-
zję „[…] wszechstronnego przymierza suwerennych Narodów i Państw 
Świata Słowiańskiego”120. Wytyczając granicę między germańskim Za-
chodem a słowiańskim Wschodem121 na linii łączącej Szczecin z Trie-
stem, przywódca PWN trawestuje słynną wypowiedź Winstona Chur-
chilla o przebiegu „żelaznej kurtyny”. Wbrew deklarowanym kryteriom  
kulturowo-etnicznym Bolesław Tejkowski posługuje się przesłankami 
geopolitycznymi. Wyobrażona konfederacja, nazwana Wielką Wspólno-
tą Słowiańską, składałaby się z federacji regionalnych, zwanych mały-
mi Wspólnotami Słowiańskimi: wschodniej – obejmującej Białoruś, Rosję  
i Ukrainę; południowej – wymagającej odtworzenia Jugosławii poszerzo-
nej o Bułgarię; oraz zachodniej – powstałej z połączenia Czech, Polski, Sło-
wacji, a także Łużyczan zamieszkujących tereny Brandenburgii i Saksonii. 
Do wymienionych przywódca PWN dołącza także państwa bałtyckie oraz 
„[…] Państwa historycznie i geograficznie związane ze Słowiańszczyzną 
– Estonia, Kazachstan, Mołdawia, Rumunia, Węgry, Albania i Grecja”122, 
uwzględniając w konsekwencji niemal wszystkie państwa położone na 
zachód od linii Odry. Posługując się retoryką słowiańską – co szczególnie 
wyraźne w zawołaniu „Słowianie wszystkich krajów łączcie się!”123 – Bo-
lesław Tejkowski usiłuje maskować fakt powielania racji geopolitycznych 
bloku wschodniego. Uprawianą na początku lat dziewięćdziesiątych kry-
tykę Związku Radzieckiego po upływie dekady zastąpił nostalgią za epo-
ką niedawno zakończoną124.

Projekty konfederacji regionalnych formułowane przez nacjonalistów 
nie są wolne od wewnętrznej sprzeczności, jaka nieuchronnie występuje 
między deklaracjami wzmocnienia suwerenności państw narodowych za-
grożonych przez Europę Zachodnią a skłonnością do poszukiwania mo-
carstwa występującego w roli protektora. 

119 Członkostwo w NATO B. Tejkowski utożsamia z okupacją, tłumacząc, że armia 
podporządkowana zewnętrznemu dowództwu strzeże własności przejętej w toku nie-
uczciwej prywatyzacji przez kapitalistów zachodnich. Alarmuje też, że w dłuższej per-
spektywie rozszerzanie Paktu Północnoatlantyckiego na wschód miało doprowadzić do 
zajęcia dogodnych pozycji do agresji zbrojnej na państwa poradzieckie. K. Jajecznik, Obli-
cze ideowe…, s. 202–203.

120 B. Tejkowski, Warunki geopolityczne Wspólnoty Słowiańskiej, „Wspólnota” 2004, nr 7, 
s. 5.

121 Analogiczną wizję odwiecznej rywalizacji polsko-niemieckiej kreśli R. Giertych: 
tenże, Lot…, s. 30–31.

122 B. Tejkowski, Wspólnota…, s. 7.
123 Tenże, Z narodowej trybuny…, „Wspólnota”, 2002, nr 6, s. 2.
124 Tenże, Sytuacja geopolityczna…, s. 11–12; tenże, Wspólnota…, s. 3, 8; K. Jajecznik, 

Oblicze ideowe…, s. 208–209.
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5. Wnioski

Przedstawiona analiza wizji Europy obejmuje przede wszystkim do-
robek ideowy środowisk – niekiedy podlegających istotnym przekształ-
ceniom organizacyjnym – kontynuujących działalność w pierwszych la-
tach XXI stulecia, które zdołały wypracować wyczerpujące stanowiska,  
a zarazem odnoszące się do aktualnych wydarzeń. Wobec krótkiego cza-
su działania oraz słabości zaplecza intelektualnego część partii nacjona-
listycznych poprzestała na wyrażeniu bezwzględnego sprzeciwu wobec 
członkostwu Polski w UE w formie ogólnych haseł. Wypowiedzi frag-
mentaryczne – dla kompletności wywodu – zostały odnotowane na pra-
wach zdań odrębnych. Nierównomierne uwzględnianie perspektywy po-
szczególnych partii związane jest również z charakterystyką jakościową 
głoszonych poglądów. Bogaty dorobek działającego nieprzerwanie NOP 
ogranicza się do bezkompromisowej krytyki zastanych realiów. Spójność 
i oryginalność przedstawionej przez PWN koncepcji integracji słowiańsz-
czyzny wynika – zarówno w warstwie krytycznej, jak i prospektywnej –  
z założeń, w bardzo ograniczonym stopniu odnosząc się do faktów. Naj-
pełniejsza wizja Europy, łącząca przekonania z systematyczną obserwa-
cją dynamicznej rzeczywistości na przestrzeni ponad dwóch dekad, po-
chodzi ze środowiska zrzeszonego w SN (senioralnym), SND, MW i LPR. 

Przewaga krytyki nad próbami projektowania ładu europejskiego 
wynika przede wszystkim z istoty ideologii. Nacjonaliści wzywają do po-
wstrzymania zmian, ponieważ: „Dzisiejsze państwo polskie, nawet przy 
najgorszych rządach, pozwala nam zachować wolność osobistą, względny 
wpływ na władzę i stanowienie prawa. Pozwala zachować własny język  
i kulturę, wiarę i obyczaje […]”125. Bronią suwerenności narodu, czyli wol-
ności zbiorowej, stanowiącej zarazem fundament – odrzucanego przez 
niektóre partie nacjonalistyczne! – reżimu demokratycznego. Uzgodnie-
nie aksjomatów z wyzwaniami epoki zapewnia konfederacja państw na-
rodowych, dlatego też nacjonaliści opowiadają się za powstrzymaniem 
unifikacji instytucjonalnej. Przekonują, że autentyczna integracja – niewy-
muszona ani nieograniczona do obietnicy dobrobytu – odbywa się w sfe-
rze aksjologicznej. Sprzeciwiają się redukowaniu cywilizacji europejskiej 
do norm prawnych, nieuchronnie wyrażających interesy i uwikłania ide-
ologiczne twórców126.

Kondycja polskiej myśli nacjonalistycznej – oceniana wycinkowo na 
podstawie wizji Europy – nie poddaje się zwięzłej konkluzji, ponieważ 

125 [NOP], Unia Europejska to zguba dla Polski, druk luźny, kopia w zbiorach autora.
126 E. Maj, Recepcja nacjonalizmu…, s. 203; J. Tomasiewicz, Ugrupowania neoendeckie…, 

s. 292.
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wśród aksjomatów występują zarówno elementy racjonalnej analizy ob-
serwowanych wydarzeń, fobie i resentymenty, jak i rażące przykłady nie-
konsekwencji logicznej.

Do wartościowych poznawczo komponentów należy zaliczyć anali-
zę funkcjonalną systemu politycznego UE. Reprezentanci nurtu umiar-
kowanego – zrzeszeni w SN (senioralnym), SND, MW i LPR – usiłu-
ją wykazać zasadność tezy o narastaniu deficytu demokracji wraz z tzw.  
pogłębianiem procesów integracyjnych. Łącząc rzeczowe wyjaśnienie  
z tendencyjną interpretacją, wskazują na nierozerwalność – pozornie 
wykluczających się – procesów centralizacji i regionalizacji. Dezaproba-
tę dla modelu federacji złożonej z regionów tłumaczą potrzebą zrówno-
ważenia pozycji ustrojowej organów unijnych przez państwa członkow-
skie. Zauważają, że znoszenie suwerenności państw pozbawia narody  
instrumentów skutecznego sprzeciwu wobec – niepodlegających demo-
kratycznej legitymizacji ani nadzorowi – centralnych organów federacji, 
zatem ich podmiotowość – analogicznie jak współczesnych regionów – 
pozostałaby jedynie nominalna. Demaskują przewrotność wszelkich kon-
cepcji opartych na zasadzie dekompozycji państw – Europy stu flag, na-
zistowskiej wizji Europy narodowości oraz współczesnego projektu Europy 
Regionów – twierdząc, że pod hasłem upodmiotowienia narodów powo-
dują ich zanik. Rozumiejąc niepopularność idei narodowych we współ-
czesnych społeczeństwach, reprezentanci wskazanych ugrupowań wystę-
pują w roli obrońców reżimu demokratycznego jako zbieżnego z zasadą 
władzy zwierzchniej narodu. Mimo znaczących różnic między poszcze-
gólnymi partiami nacjonaliści opowiadają się za wizją Europy Suwerennych 
Państw Narodowych127.

Spośród resentymentów utrwalonych w myśli nacjonalistycznej do 
początków XXI stulecia przetrwała obawa przed „odwiecznym parciem 
Niemców na wschód”128. Utożsamienie tendencji do federalizacji UE i jej 

127 Formuła stu flag jest etnicznym wariantem regionalizacji, czyli przeciwieństwem 
wizji opartej na Suwerennym Państwie Narodowym (zob. J. Tomasiewicz, Współczesne ruchy 
regionalistyczne w Europie Zachodniej, „Sprawy Narodowościowe” 1997, z. 2). Brak precy-
zji hasła Europy Ojczyzn wynika z dwoistości użytego pojęcia: przywiązanie do ojczyzny 
małej może wiązać się z koncepcją Europy Regionów, lecz identyfikacja z ojczyzną ideolo-
giczną – równoznaczna z nadrzędnością przynależności narodowej – skutkuje poparciem 
przeciwstawnej idei, czyli Europy Suwerennych Państw Narodowych (B. Smolik, Suwerenność 
państwa…, s. 143–144). Dlatego też utożsamienie Europy Ojczyzn z patriotyzmem lokalnym 
przez Andrzeja Olechowskiego R. Giertych odczytuje jako próbę popularyzacji wizji fede-
racyjnej Europy Regionów (R. Giertych, Lot…, s. 20–21).

128 Wątki antysemickie wystąpiły – w różnym natężeniu – w publicystyce wielu ugru-
powań nacjonalistycznych w latach dziewięćdziesiątych XX w. W pierwszej dekadzie no-
wego stulecia nieakceptowane społecznie wyraźne przejawy niechęci wobec Żydów poja-
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rozszerzania o państwa środkowoeuropejskie z powrotem do założeń 
koncepcji Mitteleuropy nacjonaliści – za wyjątkiem NOP – uwspółcześniają 
tradycyjną orientację geopolityczną.

Nastawienie przeciwniemieckie powoduje poważne niekonsekwen-
cje, zarówno ideowe, jak i logiczne. Obawami przed hegemonią zachod-
niego sąsiada nacjonaliści uzasadniają konieczność sojuszu z innym  
mocarstwem. Poszukiwania protektora niezagrażającego własnej suwe-
renności – w postaci orientacji prorosyjskiej (SND i PWN) lub proamery-
kańskiej (LPR)129 – nosi znamiona samozaprzeczenia, szczególnie w przy-
padku partii uznających się za depozytariuszy idei „polityki polskiej”.

wiają się w ograniczonym zakresie. Wyrazistym przykładem tendencji jest ewolucja NOP  
i PWN, które od przełomu wieków ograniczyły wątki przeciwżydowskie, przyswajając 
treści antyglobalistyczne.

129 M. Giertych, Z nadzieją…, s. 39, 43–46; B. Smolik, Suwerenność w myśli politycznej…, 
s. 39, 41.
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