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czeństw. Dzisiaj nam ich brakuje i poszukujac̨ ich na własna ̨rek̨e,̨ warto spoj-
rzeć, jak radzili sobie z tym problemem nasi pradziadowie i prababy.
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Poniżej publikujemy zbiór wpisów Stanicy Wolności z lat 2020–2021,
z wyjec̨iem tych o charakterze raczej newsowym – po nie zapraszamy na
strone ̨ autorek.

Wpisy sa ̨ uporzad̨kowane w kolejności, w jakiej były publikowane.

Nasza ̨ tradycja ̨ jest wolność
data: 5.08.2020, źródło: stanicawolnosci.bzzz.net
Nasza ̨ tradycja ̨ jest wolność. Wolność, która ̨ rozumiemy jako niezby-

walne prawo każdej osoby do realizowania swojej istoty w świecie, jako
prawo do życia, jako prawo do tworzenia. Człowiek jest nie tylko istota ̨
społeczna,̨ ale przede wszystkim istota ̨ twórcza,̨ a podstawa ̨ twórczości jest
tradycja, w której widzimy punkt odniesienia i źródło sensu dla naszych
działań. Stad̨ za swoje hasło przyjel̨iśmy te trzy wartości – „wolność,
twórczość, tradycja”.

Dlaczego nazwaliśmy sie ̨ „Stanica Wolności”? Stanice sa ̨ chorag̨wiami o
znaczeniu religijnym, które jeszcze w czasach przed schrystianizowaniem
ziem Słowiańszczyzny były przechowywane w świat̨yniach i wynoszone na
czele wojsk w razie konfliktu, aby zapewnić walczac̨ym boska ̨przychylność i
powodzenie. Czarna flaga, która ̨od stuleci wznosili powstańcy i powstańczy-
nie walczac̨y o wyzwolenie z krep̨ujac̨ych ich wiez̨ów hierarchii społecznej,
gospodarczej, kulturowej i religijnej, przez przelana ̨pod nia ̨krew Przodków
stała sie ̨ uświec̨ona. Określenie „stanica wolności” jest wiec̨ symbolicznym
podkreśleniem jej statusu i wagi, jaka ̨ w naszym światopoglad̨zie zajmuje
wolność, a także nawiaz̨aniem do rodzimej tradycji.

W obszarze naszych zainteresowań leża ̨ wiec̨ przede wszystkim
kulturowo-religijne aspekty wolności. Solidaryzujemy sie ̨ z rdzennymi
kulturami wszed̨zie tam, gdzie wysiłek na rzecz ich przetrwania łac̨zy sie ̨ z
oporem wobec niszczycielskich sił państwa, kleru i kapitału. Wolny świat
oznacza bowiem także swobode ̨ kultywowania dziedzictwa przeszłych
pokoleń bez wzgled̨u na szerokość, jak i długość geograficzna.̨

Jesteśmy tutejszymi
data: 09.08.2020, źródło: stanicawolnosci.bzzz.net
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Wczoraj pisaliśmy o walce rdzennego ludu z Ameryki Południowej, dziś
z kolei celebrujemy Mied̨zynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie.
Jako mieszkańcy tak zwanego „pierwszego świata” słyszac̨ określenie „tu-
bylcy” czes̨to podświadomie kojarzymy je z ludźmi żyjac̨ymi gdzieś daleko
w prymitywnych warunkach. Takie skojarzenie wynika z wpajanego nam od
najmłodszych lat obrazu dalekich ludów jako infantylnych, prymitywnych
ludzi, których „tubylczość” przejawia sie ̨ w egzystencji poza głównym nur-
tem „światłej” cywilizacji Zachodu. I choć elitom taka dychotomia może być
na rek̨e,̨ to jest ona z gruntu nieprawdziwa. My również jesteśmy tubylcami
i tubylczyniami.

Źródłem takiego spojrzenia jest w tym wypadku podział na tzw. Bogata ̨
Północ wraz z Biednym Południem, na którym odruchowo lokujemy tubyl-
czość. Wynika on z setek lat prowadzenia kolonialnej, a nastep̨nie nowokolo-
nialnej polityki przez państwa europejskie, które dominowały ludność obu
Ameryk, Afryki i Azji politycznie i gospodarczo. Demonizowanie i poniżanie
obcych ludów wiec̨ było i wciaż̨ jest zabiegiem, który ma służyć do usprawie-
dliwiania opresji, której sa ̨ oni poddawani.

Mylne byłoby jednak przypuszczenie, żemieszkańcy Bogatej Północywy-
chodza ̨ na tym korzystnie – skomplikowana siatka stosunków polityczno-
gospodarczych służy bowiem głównie władzy i korporacjom, dla których po-
chodzenie nie ma znaczenia. Polityka dzielenia ludzi na lepszych i gorszych
wedle kryteriów kulturowych (i nie tylko) ma zreszta ̨ swoje korzenie już w
starożytnym Rzymie, który ludy spoza swych granic nazywał „barbarzyń-
cami”. Na jego gruzachwyrosły państwa, którewpóźniejszychwiekach stwo-
rzyły i wprowadziły w życie kolonializm.

Jako Słowianie i Słowianki również mamy swoje tradycje, jez̨yki i zwy-
czaje, które świadcza ̨ o naszej tubylczości w odniesieniu do poszczególnych
regionów Słowiańszczyzny. Choć nasze doświadczenie jest zupełnie inne
od tego przynależnego ludom z innych kontynentów, to wiez̨y władzy i
kapitału dusza ̨ nas równie mocno. Świadomość tego, że jesteśmy cześ̨cia ̨
globalnej układanki lokalnych kultur pozwala nam odrzucić wtłaczane
przez propagande ̨ uprzedzenia wobec innych kultur oraz pogłeb̨ić soli-
darność z wszystkimi, którzy na dalekich lad̨ach staja ̨ na drodze kolosom
chcac̨ym zniszczyć ich dziedzictwo w imie ̨ zysku. Dlatego celebrujmy to, że
#JesteśmyTutejszymi!

4

uważyć, że jest to właśnie pokłosie obdarowywania nabożnego kapłana po-
gańskiego. Kler wprowadził na wieś nowa ̨ religie,̨ ale również pierwszy kon-
takt z alfabetem i wspakultura ̨ o charakterze uniwersalnym, znacznie po-
szerzajac̨ horyzonty. Żercy tymczasem pieleg̨nowali ciag̨łość z tradycja ̨ ro-
dzima,̨ przekazywali opowieści droga ̨ oralna,̨ byli bijac̨ym sercem kultury
słowiańskiej. Nic dziwnego, że ta naukowo-sakralna działalność doprowa-
dziła do utożsamienia owych grup społecznych, pomimo dużych rozbieżno-
ści w charakterze ich działań.

Najwiek̨szy respekt budził jednak kowal, którego tajemniczy i rytuali-
zowany w kulturze ludowej zawód jednoznacznie kojarzony był ze Swaro-
giem. Jego praca była dla społeczności niezbed̨na, wysoce ceniona, a jedno-
cześnie naprawde ̨ rzadko spotykana. Ostatnia ̨ z otoczonych swoistym kul-
tem grup byli włóczed̨zy, wed̨rowni pieśniarze i dziady – zgodnie z nazwa ̨
uznawani za posłanników ze świata zmarłych. Umożliwiali oni kontakt z
zaświatami, rzucali zaklec̨ia, ale równocześnie przynosili do wsi wieści „ze
świata”. Mieli oni w porównaniu do mieszkańców obszcziny dużo obycia,
znali zwyczaje innych społeczności, nieśli ze soba ̨ ogromna ̨ wartość kultu-
ralna ̨ właśnie w postaci „pieśni dziadowskich”, które do dzisiaj pozostaja ̨
bezcennym źródłem dla etnografii krajów słowiańskich. Prawdopodobnie w
czasach przedchrześcijańskich dziady-czarownicy i śpiewacy-geś̨larze byli
całkiem rozdzielnymi grupami, które jednak uległy przemieszaniuwraz z na-
ruszeniem podstaw bytowych ludności (wprowadzeniem chrześcijaństwa i
brutalnym rozwojem feudalizmu na naszych ziemiach). Wszystkie wyżej wy-
żej wymienione grupy były wśród Słowian wysoce szanowane, jak sie ̨ zdaje,
także za sprawa ̨ ich stosowanej w praktyce wiedzy. Naszym zdaniem jest
to wartość, do której świat dzisiejszy także powinien dorosnać̨. Szanujmy
ludzi ratujac̨ych życie, pomagajac̨ych społeczności swoja ̨ wiedza,̨ wkładaja-̨
cychdużopracyw jej dobrobyt. Nawet jeśli nie każdy znichpotrafi już dzisiaj
rzucać uroki, pomagaja ̨wspólnocie na inne, równie ważne sposoby.

Wartości Słowian sa ̨ wiec̨ ponadczasowe i zdecydowanie nie można po-
wiedzieć, by w momencie chrystianizacji były już „nieadekwatne” do zmie-
niajac̨ego sie ̨ świata (jak zdarza sie ̨ to okazjonalnie historiozofom). Dawniej
przenikały one absolutnie każda ̨ sfere ̨ ich życia i czes̨to bez świadomości sa-
mych zainteresowanych formowały ich postawy, charaktery, przekonania.
Gwałtowny wzrost państw słowiańskich w X wieku, chociaż pod wieloma
wzgled̨ami stymulowany z zewnat̨rz, dowodzi że kultura ta była w stanie wy-
krzesać z siebie dynamizm niezbed̨ny do tworzenia preż̨nych układów spo-
łecznych, zaś dynamiczne wartości to podstawowy warunek rozwoju społe-
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Demony słowiańskie maja ̨ rozmaite poczat̨ki. Cześ̨ć z nich podchodzi od
osób, które były złe za życia i kontynuuja ̨ swoje złe uczynki po śmierci. Ich
ofiary także bywaja ̨przywiaz̨ane do ziemskiego padołu, tym razem szukajac̨
zemsty. Pewna grupa zaś jest znacznie starsza od człowieka – były na świe-
cie przed jego powstaniem i być może go przeżyja.̨ To istoty o niepojet̨ym
stylu życia (cież̨ko nawet stwierdzić, które sa ̨ fizyczne) i zazwyczaj groźne,
przynajmniej kiedy sie ̨ takowa ̨ zdenerwuje. Doświadczenie obecności tych
bytów definiowało u Słowian pojec̨ie „Innego”, który jako osoba spoza naj-
bliższej społeczności mógł nieść ze soba ̨ wszelkie zagrożenia. Demon ope-
rował jednak na rozbudowanych, znanych czarownikom zasadach, które po-
zwalały jasno określić jegomotywacje,̨ sposoby działania, słabości. W trakcie
życia człowiek spotykał sie ̨ ze stworzeniami nadprzyrodzonymi wielokrot-
nie i na pewnym etapie akceptował już ich obecność jako fakt życia, analo-
giczny do suszy czy wichury (nie bez powodu demony z takimi zjawiskami
utożsamiano). Można z tego wynieść dosyć cenne lekcje, chociażby na te-
mat tego, jak ograniczone jest nasze własne pojmowanie – Rodzimowierca
rzadko staje z południca ̨ czy strzyga ̨ twarza ̨ w twarz; nikt raczej nie bed̨zie
w stanie zbadać ich w laboratorium. A jednak należy zdawać sobie sprawe ̨ z
ich działania, nie popadaćw obsesje ̨na punkcie poszukiwania tych stworzeń,
dobrze spać w nocy i (po starosłowiańsku) „nie szukać guza”. Zdrowy rozsa-̨
dek, ufanie własnym przeczuciom, oraz znajomość odpowiednich amuletów
były w stanie uchronić Słowianina przed najróżniejszymi demonami.

Przedmiotymagiczne pozyskiwano od osób zajmujac̨ych sie ̨czarami, któ-
rych proweniencja była wcale nieoczywista. W świecie przednowożytnym
nie istniała jasno określona granica mied̨zy pojec̨iami takimi jak magia, na-
uka, religia i technologia. Codzienne czary byli w stanie odprawić starusz-
kowie każdej rodziny, a także gospodarz wraz z pania ̨domu. Czarodzieje zaś
specjalizowali sie ̨w konkretnych dziedzinach, które dzisiaj trudnonamutoż-
samić jednoznacznie ze sfera ̨nadprzyrodzona.̨ Najważniejszymi postaciami
tej „branży” byli guślarze, których zawód obejmował cała ̨ówczesna ̨wiedze ̨o
weterynarii, ziołolecznictwie i medycynie ludowej. Był to najlepszy „lekarz”
do jakiego dostep̨ miał ówczesny człowiek, co kreowało postrzeganie jego
roli (jako „pana życia i śmierci”) po wsiach. Swojski charakter znachora bu-
dził zaufanie tak duże, że na długo jeszcze pozostali oni realna ̨ konkurencja ̨
dla lekarzy z profesjonalnymwykształceniem. Jeszcze kilka pokoleń temu lu-
dzie z bardziej tradycyjnych rejonów kraju otaczali medyków wielka ̨ czcia,̨
dawali im prezenty natury ofiarnej (kosze z jedzeniem, żywe zwierzet̨a, de-
wocjonalia). To samo spotyka do dziś ksież̨y katolickich i nie sposób nie za-
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Tradycja ma łac̨zyć, nie dzielić
data: 18.08.2020, źródło: stanicawolnosci.bzzz.net
15 sierpnia zbiegaja ̨ sie ̨ ze soba ̨dwa wydarzenia: świet̨o Mokoszy (wśród

katolików znane jakoMatki Bożej Zielnej) oraz rocznica BitwyWarszawskiej.
Z tej drugiej okazji w Warszawie swoje wydarzenie zorganizowały środowi-
ska szturmowców, wat̨pliwie zaszczycajac̨ przestrzeń publiczna ̨ obecnościa ̨
symboliki neonazistowskiej oraz… rodzimowierczej.

Tendecja do wykorzystywania przez nacjonalistów symboli zaczerpnie-̨
tych z ludowych tradycji nie jest niczym nowym. Już III Rzesza obficie czer-
pała z kultury germańskiej, przez co do dziś w Europie swastyka kojarzy sie ̨
z hitleryzmem, a w wielu przypadkach takie konotacje wzbudzaja ̨ również
runy. Krzyż celtycki, jak nietrudno zreszta ̨ domyślić sie ̨ po nazwie, również
nie jest bynajmniej wynalazkiem łysych głów.

Korzystna ̨ dla nacjonalistów okolicznościa ̨ jest fakt, że w Europie kul-
tury tradycyjne sa ̨zjawiskiemmniejszościowym, a co za tym idzie czes̨to po-
stronne osoby spotykaja ̨ sie ̨ z tymi symbolami po raz pierwszy w kontekście
nacjonalistycznym, co prowadzi do tworzenia szkodliwych skojarzeń. Zwy-
kle tylko relatywnie niewielkie grupy pasjonatów i sympatyków dysponuja ̨
wiedza ̨pozwalajac̨a ̨ rozpoznać dany symbol i umiejscowić go we właściwym
kontekście. Tymczasem apetyt nacjonalistycznej propagandy nie spada, a w
ich materiałach coraz cześ̨ciej można dostrzec Słoneczko.

Tym sposobem obserwujemy postep̨ujac̨a ̨ kolonizacje ̨ ideologiczna ̨ kul-
tury ludowej, która ̨ narodowcy próbuja ̨ przejać̨ i przekuć w sztywne, naro-
dowe ramy. Dla osób dysponujac̨ych lewicowa ̨wrażliwościa,̨ dla których pod-
miotem dziejów jest inkluzywny lud zamiast elitarnego narodu, takie działa-
nie powinno stanowić impuls do natychmiastowej reakcji. Kultura to coś, co
stanowi istote ̨człowieczeństwa i jednocześnie fundament każdej wspólnoty;
to pole walki, którego nie możemy odpuszczać.

Słoneczko jest symbolem naszych Przodków i ideologiczni spadkobiercy
ich ciemież̨ycieli nigdy nie bed̨a ̨ mieli do niego prawa. Tradycja ma łac̨zyć,
nie dzielić!

Naród jest wiez̨ieniem ludów
data: 22.08.2020, źródło: stanicawolnosci.bzzz.net
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W swojej publicystyce czes̨to posługujemy sie ̨ terminem „lud” zamiast
narodu. Oba pojec̨ia sa ̨niekiedy używane synonimicznie, dla nas jednak róż-
nica mied̨zy nimi jest wyraźna i znaczac̨a. Na czym ona jednak dokładnie
polega? Spróbujmy rozjaśnić nieco to zagadnienie.

Pierwszym krokiem w kierunku jej uchwycenia jest spostrzeżenie, że
współcześnie rozumiana idea narodu ukształtowała sie ̨ w XIX wieku(1) i
zakładała sztywne znormatyzowanie tak definiowanej wspólnoty według
jednego jez̨yka, religii, kultury, historii i pochodzenia etnicznego. W tym
modelu każda osoba bad̨ź grupa, która nie wpisuje sie ̨ w narodowe ramy,
ma do wyboru albo dostosowanie sie ̨ do narzuconego wzorca, albo objec̨ie
wykluczeniem.

W istocie wiec̨ sama koncepcja narodu niesie ze soba ̨ szereg negatyw-
nych nastep̨stw. W przytłaczajac̨ej wiek̨szości państw bowiem – w tym rów-
nież w Polsce – mamy do czynienia ze zróżnicowaniem ludności na regiony,
które odbiegaja ̨ od narodowego wzorca. Nacjonalistyczna polityka państwa
w wielu przypadkach doprowadza je do kulturowej zagłady, tak jak w naj-
nowszej historii Polski stało sie ̨ chociażby z Dolnoślaz̨akami, dotkniet̨ymi
najpierw przez germanizacje,̨ a potem przez polonizacje(̨2).

Koncepcja narodu nie pozostaje również neutralna pod kat̨em klasowym
i choć w historii zdarzały sie ̨ próby stworzenia narodu proletariackiego, to
w jej istote ̨ nierozerwalnie wpisany jest elitaryzm. Praktyczna ̨ konsekwen-
cja ̨takiego stanu rzeczy jest utożsamienie wyznaczników narodu z wyznacz-
nikami cechujac̨ymi klase ̨ rzad̨zac̨a.̨ Jego jez̨yk jest wiec̨ jez̨ykiem salonów,
religia – religia ̨ władców, kultura – kultura ̨ dworów i pałacyków, historia –
historia ̨ rzad̨zenia, i tak dalej. Władza kreuje w ten sposób iluzje ̨ jedności z
rzad̨zonymi, kształtujac̨ ich tożsamość na swoja ̨ modłe,̨ szczujac̨ przy tym
na mniejszości i sprytnie rozgrywajac̨ powstałe ta ̨ droga ̨ konflikty na swoja ̨
korzyść(3).

W praktycewiec̨ naród odnosi sie ̨przedewszystkim do pewnego zestawu
mitów, tworzonych oraz internalizowanych ludności przez władze.̨ Jego de-
mograficzny aspekt, czyli osoby poczuwajac̨e sie ̨ do danej tożsamości, jest
całkowicie wtórny wobec treści ideologicznych, z których jest zbudowany.

Tymczasem lud jest pojec̨iem odnoszac̨ym sie ̨przede wszystkim do osób
tworzac̨ych dana ̨ zbiorowość. Lud nie mówi jednym, ustandaryzowanym je-̨
zykiem, ale gwarami; wiara ludu nie trzyma sie ̨ nakazów spisanych w świe-̨
tych ksieg̨ach, lecz pieleg̨nuje tradycje przekazywane z dziada pradziada
i babki prababki. Historia ludu jest historia ̨ rzad̨zonych, historia ̨ naszych
przodków i przodkiń, dla których przez zdecydowana ̨wiek̨szość dziejów pol-
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zaufania, wiec̨ zasoby naturalnewykorzystywanow sposób skromny i umiar-
kowany. Żadna akcja nie umkneł̨a uwadze duchów, których „oczy” znajdo-
wały sie ̨ na całym obszarze domeny. Słowianie nie byli animistami, nie wie-
rzyli, że każdy przedmiot (ani nawet zwierze!̨) posiada dusze ̨ i zasługuje na
szacunek z samego faktu istnienia – takie podejście kulturalizm określa jako
szkodliwa ̨ „wszechmiłość”. Dostrzegali natomiast wymierne korzyści wyni-
kajac̨e z szacunku do przyrody, która ̨ „współposiadali” (w różnym stopniu)
z lokalnym genius loci. Niewyciet̨y las zapewnia obfitsze dary, rozsad̨ne po-
lowanie na zwierzet̨a pozwala im sie ̨mnożyć, ziemia uprawna powinna „od-
poczywać”, aby wydać potem lepszy plon. W drugiej kolejności przenikanie
sie ̨ światów ludzkiego i duchowego uformowało słowiański „lokalizm”, czyli
duże przywiaz̨anie do losu swojej obszcziny, niecheć̨ domigracji. Skoro z du-
chami każdego miejsca da sie ̨ negocjować, a relacja budowana z nimi przez
pokolenia mieszkańców przynosi rzeczywiste efekty, opuszczenie lub zanie-
dbanie swojej dziedziny jawi sie ̨ jako lekkomyślność, jeśli nie zdrada.

Dziedzina, nawiasem mówiac̨, pochodzi właśnie od „dziada” czyli
przodka. Umysłowość dawnych Słowian widziała człowieka nie jako jed-
nostke,̨ ale raczej kulminacje ̨ wielu pokoleń. Był on jednocześnie efektem
ich działań, pozytywnych i negatywnych, oraz kontynuatorem obdarzonym
zasada ̨ generatywna ̨ – możliwościa ̨ przedłużenia rodu. Wspólnota krew-
niacza nie była jedynie grupa ̨ spokrewnionych osób, choćby dlatego, że
obejmowała także niewolników i innych domowników gospodarza (słowo
„czeladź” oryginalnie oznaczało cały ród, dopiero długo po wprowadzeniu
chrześcijaństwa jego znaczenie zawez̨iło sie ̨ do służby). Istniał wiec̨ wśród
Słowian mocno ugruntowany koncept „rodziny z wyboru”, która była
optymalnym wyjściem np. dla osób odtrac̨onych przez własnych krewnych,
wyrwanych z rodzimego środowiska. Zbiorowość te ̨ łac̨zyło powiaz̨anie
ze wspólna ̨ grupa ̨ przodków, do której mógł należeć praktycznie każdy
zmarły członek społeczności, który za życia nie złamał zasad honorowych
„miru” ani nie powstał pośmiertnie jako upiór. Przodkowie byli obiektem
kultu przez dziesiat̨ki pokoleń, obrastajac̨ po tym czasie w legendy, które
nierzadko dawały poczat̨ek bóstwom rodowym. Zarówno bohaterskie
czyny, jak i zwykła dobroć mogła być upamiet̨niona poprzez apoteoze,̨ co
w przewrotny sposób pomagało utrwalić w tradycji wiedze ̨ o wartych za-
pamiet̨ania antenatach. W dzisiejszych warunkach należałoby to rozumieć
jako zachet̨e ̨ do poznawania historii swojej rodziny, odnajdywania w niej
siły ku temu, by przodkowie byli z nas dumni… lub po to, by móc naprawić
ich błed̨y.
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jej przełożenie na mentalność – wspólna ̨ dla naszych przodków, godna ̨
naśladowania przez dzisiejszych.

Polidoksje ̨ po raz pierwszy zdefiniował wybitny historyk, Henryk Łow-
miański. Był tow jego koncepcji pewien „układwierzeń”wspólny dlawszyst-
kich Słowian. Należy go stawiać w opozycji do panteonu, który był silnie lo-
kalny, zależny w dużej mierze od podziałów plemiennych i terytorialnych.
Polidoksja obejmowała:

• Kult przyrody – czczono świet̨emiejsca, duchy przyrodnicze lub antro-
pomorficzne wyobrażenia zjawisk naturalnych;

• Kult Przodków – słynne słowiańskie Dziady i Baby;

• Kult demonów – rozumiany bardziej jako składanie im okupu w za-
mian za własne bezpieczeństwo niż uwielbienie, chociaż granica mie-̨
dzy dwiema drogami bywała płynna;

• Wiara w magie ̨ – przede wszystkim cudowne umiejet̨ności wybranej
grupy osób, pozyskiwane od urodzenia lub przez dziedziczenie. W póź-
niejszej kulturze ludowej wiara ta była redefiniowana jako oddawanie
czci samym czarodziejom.

Tak zdefiniowana polidoksja funkcjonowała także wśród ludów o podob-
nymdo naszego położeniu historycznym, jakwedyjscy RomowiewXII wieku
czy starożytni Germanie zamieszkujac̨y delte ̨Renu i Mozy. Jak łac̨zenie tych
czterech nurtów w codzienna ̨ praktyke ̨ religijno-społeczna ̨ ukształtowało
mentalność dawnych Słowian?

Kult przyrody jest pod tymwzgled̨em najłatwiejszy w interpretacji. Lasy,
wody, góry i pola, wszystkie one posiadały różnie rozumiane duchy opiekuń-
cze, które pilnowały swoich domen przed ingerencja ̨ człowieka. W ten spo-
sób przestrzeń dzieliła sie ̨ na strefy, spośród których cześ̨ć (uroczyska) była
absolutnie nienaruszalna. Człowiek był władca ̨własnego obejścia i współwła-
ścicielem obszcziny (kolektywnej własności sas̨iedzkiej), ale wśród przyrody
musiał iść na kompromisy. Krajobraz dawnej Słowiańszczyzny był zdradliwy
nawet wmaterialnych terminach, nie wspominajac̨ o czajac̨ych sie ̨wszed̨zie
biesach. Dlatego każda społeczność musiała sobie z tym radzić przy użyciu
czarów i „dyplomacji małych kroków”, gdzie duchom zostawiano ofiary, czy-
niono w ich kierunku pozytywne gesty. Nie wolno było jednak nadużyć ich
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skość była zupełnie obca ̨ koncepcja;̨ i to właśnie na gruncie historycznym
najjaskrawiej widać rozbieżność mied̨zy ludem, a narodem.

Uważamy, że podstawa ̨wolnościowych przemian społeczeństwa jest od-
rodzenie ludowe, a wiec̨ proces, w wyniku którego podmiotowość odzyskaja ̨
oddolnie tworzone regionalne wspólnoty kulturowe. Różnorodność ludowa
Polski oraz reszty Słowiańszczyzny musi stać sie ̨obecna w świadomości spo-
łecznej, a przede wszystkim znaleźć swój wyraz w żywiołowym odrodzeniu
kultur lokalnych, opartych na rodzimych tradycjach tych ziem.

Naród jest wiez̨ieniem ludów!

(1) encyklopedia.pwn.pl
(2) dolnoslaskosc.pl
(3) magazynkontakt.pl

Patriotyzm lokalny, nie narodowy!
data: 24.08.2020, źródło: stanicawolnosci.bzzz.net
Ze strony ruchu wolnościowego czes̨to można spotkać sie ̨ z krytyka ̨

patriotyzmu. Dla osób postronnych wydaje sie ̨ to skrajnie niezrozumiałe
i obrazoburcze, niekiedy wrec̨z budzac̨ strach. Takie reakcje sa ̨ niestety
zrozumiałe, gdyż patriotyzm jest istotnym komponentem światopoglad̨u
wpajanego przez państwowy system edukacji od najmłodszych lat i jest trak-
towany niemalże jak świet̨ość. Sprzeciw wobec patriotyzmu narodowego
wbrew pozorom nie musi jednak być równoznaczny ze sprzeciwem wobec
patriotyzmu jako takiego – my skłaniamy sie ̨ ku bardziej zniuansowanej
pozycji.

Dlaczego sprzeciwiamy sie ̨patriotyzmowi narodowemu? Jak samanazwa
wskazuje, jest on ściśle sprzeż̨ony z pojec̨iem narodu, o którym pisaliśmy
w poprzednim wpisie(1), co czyni go po prostu sztucznym. Taki patriotyzm
stanowiw istocie narzed̨zie tresury społeczeństwa, kształtujac̨ymposłuszeń-
stwo wobec władzy. Kieruje on emocje poddajac̨ych sie ̨mu jednostek w kie-
runku troski o pewna ̨ forme ̨ organizacyjna ̨ (państwo), traktujac̨ jego miesz-
kańców i mieszkanki instrumentalnie. Najdonioślejszym czynem, jaki może
popełnić osoba w imie ̨patriotyzmu jest śmierć w imie ̨ ojczyzny, co najlepiej
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widać w obchodzone kilka razy do roku rocznice bitew, powstań i innych
wojskowych wydarzeń z przeszłości.

Pochodna ̨ patriotyzmu narodowego jest patriotyzm gospodarczy, który
z kolei nakazuje dokonywanie „patriotycznych” wyborów konsumenckich.
O ile w przypadku wielu dóbr, takich jak np. żywność, warto zadbać o ich
lokalne pochodzenie, o tyle taka postawa ignoruje pod uwage ̨ innych istot-
nych czynników, takich jak np. uczciwe wynagrodzenie osób, z pracy któ-
rych bed̨ziemy korzystać. Z punktu widzenia walki klas jest on wiec̨ równie
szkodliwy.

Alternatywe ̨ dla patriotyzmu narodowego stanowi patriotyzm lokalny.
Jest on postawa ̨bezpośredniego zaangażowaniawewspólnote,̨ w której funk-
cjonujemy – dany region czy nawet konkretna ̨miejscowość. Zamiast oddalać
osoby w kierunku abstrakcyjnych tworów politycznych, przybliża je bezpo-
średnio do społeczności, z którymi maja ̨na co dzień do czynienia. To w nich
moga ̨ one realizować postulaty solidarności i pomocy wzajemnej oraz pie-
leg̨nować lokalne tradycje, tworzac̨ ogniska wolnościowo-kulturalistycznej
organizacji społeczeństwa.

Patriotyzm lokalny, nie narodowy!

(1) www.facebook.com

Chrześcijaństwo to religia cierpienia
data: 17.11.2020, źródło: stanicawolnosci.bzzz.net
Tuż przed Narodowym Świet̨em Podłości (11.11) kraj obiegła informacja

o raporcie wypuszczonym przez sama ̨Stolice ̨Apostolska,̨ który potwierdził,
że Jan Paweł 2 awansował w hierarchii kościelnej osobe ̨ oskarżana ̨ o pedo-
filie(̨1). Zbiegło sie ̨ to w czasie z reportażem TVN-u (stacji nie lubimy, ale
doceniamy dzieło), który z kolei nagłaśnia tuszowanie przez Dziwisza afer
pedofilskich w Kościele(2).

Choć funkcjonowanie hierarchii kościelnej nieustannie dostarcza kolej-
nych przykładów na dekadencje ̨ i hipokryzje ̨ chrześcijaństwa, nie można za-
pominać, że to tylko zewnet̨rzne objawy choroby. Chcac̨ jednak w pełni do-
strzec jego toksyczny dla społeczeństwa charakter, należy sieg̨nać̨ dalej – do
samej doktryny; w przeciwnym razie moga ̨stwarzać wrażenie, że wystarczy
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wczesnośredniowiecznymi Germanami, jednak współcześnie rozpowszech-
niony 12-ramienny wzór bez cienia wat̨pliwości po raz pierwszy pojawił sie ̨
dopiero w zamku Wewelsburg, dzierżawionym i przebudowanym przez SS.

Sprawa ma swój poczat̨ek w 2018 roku, a wiec̨ 3 lata wstecz. Jednak w
poście pewnej niesławnej gromady (nie bed̨ziemy linkować, bo nie warto)
wspomina sie ̨ tylko, że wtedy znikneł̨o kilka sklepów ze słowiańskimi wisior-
kami. Tłumaczenie tyleż absurdalne, co nie oddajac̨e pełnego stanu rzeczy,
bowiem Pagáč trafił na celownik słowackich służb w wyniku akcji wymierzo-
nej w skrajnie prawicowych ekstremistów (m.in. z partii Ludova Strana)(1).
I nie trafił tam z przypadku – poza swoim tatuażem, może pochwalić sie ̨rów-
nież obecnościa ̨ na nacjonalistycznych sped̨ach czy graniem na koncertach
podziemia neonazistowskiego, a oficjalny mail kontaktowy jego zespołu za-
pewne zupełnym przypadkiem posiada w sobie liczbe ̨ 18 – odpowiadajac̨a ̨
inicjałom AH(2).

Nacki w swoim poście w rzewnym zdaniu wspominaja ̨ również o Pola-
kach, którym zdarzyło sie ̨ być wyproszonym na Słowacji za słowiańskie ta-
tuaże z basenów. Cóż – to wy jesteście temu winni, budujac̨ skojarzenia sło-
wiańskiej wiary ze swoja ̨ chora,̨ antyspołeczna ̨ ideologia.̨

Czarne Słońce to nie nasza tradycja!

(1) www.topky.sk
(2) dennikn.sk

Wartości przodków w dzisiejszym świecie
U fundamentów myśli kulturalistycznej leży przekonanie, że istnieje

ciag̨łość mied̨zy życiem kulturowym naszych najdawniejszych przodków,
a obecna ̨ rzeczywistościa.̨ Nawet, jeśli procesy dziejowe naruszyły ów
wielowiekowy łańcuch, da sie ̨ go na nowo wzmocnić cież̨kim trudem –
tworzeniem kultury. Naszym zdaniem najlepiej jest czynić to w oparciu o
dorobek przeszłych pokoleń, schede ̨ jaka ̨ po nich zachowaliśmy pomimo
ponad tysiac̨letniej nawały nurtów wspakulturowych. Do tego trzeba jednak
naszych przodków dobrze zrozumieć, co bywa naprawde ̨ trudne wśród
narosłych stereotypów i nieporozumień. Poddajmy wiec̨ analizie centralny
element wierzeń słowiańskich, jakim była polidoksja, odnajdujac̨ przy tym
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tego dnia u zgermanizowanych Słowian Połabskich – „Perundan”. Również
w polskim folklorze i źródłach historycznych przechowały sie ̨ przesłanki na
ten temat(6).

Na sam koniec warto dodać, że czwartek był dniem wolnym jeszcze kil-
kaset lat temu, choć w zastep̨stwie soboty. Jako osoby wierzac̨e, ale przede
wszystkim zwolennicy tradycji oczekujemy wiec̨, że to właśnie ten dzień sta-
nie sie ̨dniemwolnymod pracy – ponownie! Ponadto apelujemy do zwiaz̨ków
zawodowych i central zwiaz̨kowych w Polsce o uwzgled̨nienie wynikajac̨ej z
rodzimej tradycji pozycji czwartku i wskazywanie właśnie tego dnia jako ko-
lejnego dnia wolnego w tygodniu roboczym.

Czwartek dniem wolnym od pracy!

(1) www.opzz.org.pl
(2) instytutsprawobywatelskich.pl
(3) spidersweb.pl
(4) bezprawnik.pl
(5) www.rp.pl
(6) isap.info.pl

Czarne słońce to nie nasza tradycja
data: 20.02.2021, źródło: stanicawolnosci.bzzz.net
Wśród tzw. rodzimowierców tradycyjnych kraż̨y wiadomość o procesie

wytoczonym Jarosławowi Pagáčowi, słowackiemu wokaliście pagan-
metalowemu, za propagowanie prawicowego ekstremizmu. Problem w
tym, że nacjorodzimowiercy dopatruja ̨ sie ̨ przyczyn owego oskarżenia w
tatuażach owego Słowaka, jednym tchem wymieniajac̨ wśród nich koło-
wrót (Słoneczko) oraz Czarne Słońce i przechodzac̨ nad tym do porzad̨ku
dziennego.

Tymczasem oba symbole maja ̨ zupełnie różne znaczenie oraz geneze.̨ O
ile Słoneczko powstało (czy też zostało spopularyzowane) w kontekście wie-
rzeń ludowych, o tyle Czarne Słońce jest od poczat̨ku do końca dziełem na-
zistowskich okultystów. Co prawda niekiedy próbuje sie ̨ doszukiwać jego
genezy w znaleziskach archeologicznych zwiaz̨anych ze starożytnymi oraz
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je wyeliminować, wrócić do „czystego” chrześcijaństwa lub lekko je zrefor-
mować i wszystko bed̨zie w porzad̨ku.

Podczas gdy zdrowe ludzkie społeczeństwo koncentruje swój trud na
tworzeniu kultury, niekiedy pojawiaja ̨ sie ̨ prad̨y, ruchy i doktryny, które w
jakiś sposób staja ̨ temu na drodze. Łac̨zy je pewien zestaw cech, które razem
składaja ̨ sie ̨ na zjawisko zwane wspakultura.̨ Tymczasem doktryna chrze-
ścijańska zawiera w sobie wszystkie podstawowe elementy wspakultury:
personalizm, wszechmiłość, moralizm, spirytualizm, nihilizm i w końcu
hedonizm – choć ten ostatni został skutecznie odsuniet̨y za granice ̨ spiry-
tualizmu (w zaświaty), podczas gdy ziemski byt według chrześcijaństwa
uświec̨a cierpienie(3).

Towłaśnie cierpienie jest tymelementem, którew chrześcijaństwie spaja
wszystkie elementy wspakultury w całość. Cierpienie jest konsekwencja ̨ po-
kuty, która ̨ człowiek musi odbywać, aby odpracować swoje grzechy. Moga ̨
one nie być nawet jego bezpośrednim udziałem, bowiem w myśl tej religii
człowiek rodzi sie,̨ dziedziczac̨ odpowiedzialność zawystep̨ek swoichmitolo-
gicznych rodzicówwygnanych z Edenu (rajskiego ogrodu). Z kultu cierpienia
wyrastaja ̨skrzywione pomysły, którymi raczy nas Kościół i które próbuje na-
rzucić społeczeństwu, jak na przykład konieczność donoszenia przez matki
niechcianych lub wadliwych ciaż̨.

Temat na szcześ̨cie powoli zaczyna być szerzej zauważany, o czym świad-
czy chociażby opublikowany w OKO.press post o przemocowym charakte-
rze wychowania w wierze katolickiej(3) czy wpis na Blog slwstra o teologicz-
nymuwarunkowaniu sadystycznych zaped̨ów Kościoła(4). Towarzyszy temu
zreszta ̨ szybki odpływ wiernych, o czym z kolei świadczy niedawny sondaż
IBRiS-u: www.rp.pl

My zaś dla tych osób, które chciałyby pogłeb̨ić swoje rozumienie
doktryny chrześcijańskiej, polecamy serdecznie lekture ̨ ksiaż̨ki „Chrześci-
jaństwo a ludzkość” Jana Stachniuka, która po kolei omawia jej antyludzkie
aspekty. PDF znajdziecie tutaj: docer.pl

Źródła:
(1) polskatimes.pl
(2) oko.press
(3) oko.press
(4) slwstr.net
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Runy nie sa ̨ nazistowskie
data: 22.11.2020, źródło: stanicawolnosci.bzzz.net
Jedna ̨ z bardziej żałosnych prób zdyskredytowania przez prawice ̨

ruchu kobiet w Polsce jest przypisywanie używanej przez nie błyskawicy
nowonazistowskich konotacji. Nie jest to zreszta ̨ odosobniony przykład
na próby wytworzenia w świadomości społecznej tego typu skojarzeń –
dobrze znamy przecież określenie „feminazistki” czy przyrównania antify
do nazistowskich bojówek (sic!), a w publicznych wypowiedziach polityków
pojawiaja ̨ sie ̨ takie zlepki, jak „lewicowy faszyzm”(1).

Zrównanie symbolu Strajku Kobiet z emblematem SS padło w ostatnich
tygodniach wielokrotnie z ust takich „osobistości”, jak Jed̨raszewski(2) czy
Kaczyński(3). Nie bed̨ziemy tłumaczyć, że nie jest on inspirowany nazistow-
ska ̨ symbolika,̨ bo dla każdego myślac̨ego człowieka powinno to być oczywi-
ste. Zamiast tego skupimy sie ̨ na pobrzmiewajac̨ym w tle założeniu, jakoby
przywłaszczone przez nazistów symbole były nierozerwalnie zwiaz̨ane z hi-
tlerowska ̨ ideologia.̨

Nie sa.̨
Zarówno runy, jak i swastyka sa ̨ symbolami o historii sieg̨ajac̨ej wiele

wieków wstecz. Alfabet runiczny, używany przez ludy germańskie, znamy
chociażby z licznych zabytków w postaci kamieni z wyrytymi inskrypcjami
w dawnych jez̨ykach germańskich, zapisanych właśnie za pomoca ̨ run; poja-
wiaja ̨ sie ̨ one już w II wieku po Chrystusie. Z kolei najstarsze znalezisko ze
swastyka ̨ liczy 10 tysiec̨y lat (!), a symbol ten znany był w kulturach niemal
każdego kontynentu na świecie.

Wśród samych wyznawców rodzimowierstwa germańskiego, którzy sa ̨
bezpośrednimi powiernikami run, jest obecna świadomość problemu ich za-
właszczania przez nowonazistów. Działania w tej sprawie, bed̨ac̨e wyrazem
sprzeciwuwobecwykorzystania germańskiego dziedzictwaw kontekście na-
cjonalistycznym, sa ̨ podejmowane w ramach grup takich, jak Heathens Uni-
ted Against Racism(4).

Wypowiedzi sugerujac̨e, że runy to symbolika nazistowska, wpisuja ̨
sie ̨ wiec̨ w etnofobiczna ̨ narracje ̨ prawicy oraz – o zgrozo – cześ̨ci lewicy.
Etnofobia żeruje na powszechnej nieświadomości rodzimych motywów w
społeczeństwie, przysługujac̨ sie ̨ tym samym dominacji kultury elitarnej.
Innym przykładem tego samego zjawiska w obreb̨ie naszego podwórka jest
chociażby narzucanie chrześcijańskich oraz reakcyjnych interpretacji przez
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Gromnice nie uchronia ̨wiec̨ zwolenników cierpienia, gdyż to oni sami sa ̨
tym złem, w którewymierzone sa ̨czerwone błyskawice. Podczas gdymywal-
czymy o prawa człowieka, o prawo do samodzielnego decydowania o swoim
rozrodzie, oni walcza ̨o przymus rodzenia dzieci, które albo umra ̨zaraz przy
porodzie, albo bed̨a ̨ cierpieć przez całe życie.

Dla nas gromnice, dla was błyskawice!

(1) www.facebook.com

Czwartek dniem wolnym od pracy!
data: ,03.02.2021, źródło: stanicawolnosci.bzzz.net
W ruchu pracowniczym coraz głośniej podnoszona ̨ kwestia ̨ jest skróce-

nie tygodnia pracy o jeden dzień. Za taka ̨ zmiana ̨ przemawiaja ̨ różnorodne
argumenty – na stronie OPZZ (którego nie jesteśmy entuzjastami) czytamy
mied̨zy innymi, że skrócenie tygodniowego wymiaru pracy do 32 godzin po-
zytywnie wpływa na wydajność i kreatywność pracowników – ale przede
wszystkim pozwala im na wiek̨sze zaangażowanie w życie rodzinne i spo-
łeczne oraz tworzy nowe miejsca pracy(1). W dobie atomizacji społeczeństw
postindustrialnych sa ̨ to wartości nie do przecenienia.

Wat̨ek skrócenia tygodnia pracy pojawił sie ̨ ponownie w dyskursie za
sprawa ̨ pandemii koronawirusa, która zachwiała rynkiem pracy. Obostrze-
nia uniemożliwiajac̨e dotychczasowe wykonywanie wielu prac uwypukliły
absurd niektórych stanowisk, które składaja ̨sie ̨na zjawisko tzw. gównoprac,
na co już w czerwcu 2020 zwrócił uwage ̨Instytut SprawObywatelskich(2). Po
tym wpisie pojawiło sie ̨ kilka artykułów w różnych portalach, które wskazy-
wały na korzyści płynac̨e z 4-dniowego tygodnia pracy oraz na przykłady
praktycznego zastosowania takiego modelu(3)(4)(5).

Pozostaje pytanie – który dzień miałby być tym dodatkowym, wolnym?
Niektórzy wskazuja ̨ na piat̨ek, dla nas odpowiedź jest jednak oczywista i
zgoła odmienna. Obecne dni wolne to świet̨e dni w religiach abrahamicz-
nych, jednak cześ̨ć rodzimych indoeuropejskich religii również ma taki
dzień – jest to czwartek. Ślady wyjat̨kowej roli czwartku w rodzimych
kalendarzach znajdujemy w jez̨ykach germańskich („Thursday” od Thora)
czy romańskich (łaciński „Iovis Dies”), ale także w historycznym określeniu
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formie bagatelizowane ani akceptowane. Kultura jest jednym z pól, na
którym toczy sie ̨ konflikt z wrogami człowieczeństwa i każdy przyczółek
zdobyty przez nich oddala nas od zwycies̨twa. Dlatego właśnie komentarze
o konieczności porzucenia skompromitowanych symboli świadcza ̨ o niezro-
zumieniu natury problemu i sa ̨ aktem ustep̨stwa na rzecz wroga. Kultura
jest wyrazem twórczego istnienia każdej społeczności, która bez niej staje
sie ̨ tylko zbiorem wegetujac̨ych bytów. Odzieranie jej z poszczególnych
elementów przez naszych wrogów odbiera nam podmiotowość i podważa
sens naszej walki.

Bronia ̨przeciwko zakusom skrajnej prawicy jest tworzenie świadomości
kulturowej i upowszechnianie znajomości na temat historii, znaczenia i kon-
tekstu danych symboli w kontrze do przypisywanych im szkodliwych, nacjo-
nalistycznych treści. Aby jednak stało sie ̨ to możliwe, musimy obudzić taka ̨
świadomość oraz poczucie wartości kultury ludowej w samym łonie wszel-
kich ruchów wolnościowych i antyfaszystowskich.

Właśnie dlatego powstała Stanica Wolności. Etniczność w rec̨e ludu!

(1) grapevine.is
(2) www.theatlantic.com

Dla nas gromnice, dla was błyskawice
data: 02.02.2021, źródło: stanicawolnosci.bzzz.net
Na profilu pewnego zakonnika pojawił sie ̨dziś wpis o gromoochronnych

właściwościach świec gromniczych, w którym sugeruje on, że gromnica ma
chronić katolików od błyskawic, jakie stały sie ̨ symbolem kobiet i innych
osób protestujac̨ych przeciwko ograniczaniu praw rozrodczych(1).

Nasz antybohater niestety nie ma najwyraźniej pojec̨ia o tym, jak dzia-
łaja ̨ gromnice. Otóż nie odstraszaja ̨ one bezpośrednio samych wyładowań
atmosferycznych – grom jest boskim oreż̨em i nawet poświec̨one świece nie
sa ̨ w stanie sie ̨ mu przeciwstawić. Siła gromnicy tkwi w odstraszaniu złych
duchów i sił, dziek̨i czemu Gromowładca nie ma powodu uderzać w miejsce,
gdzie sie ̨ ona pali. Tradycyjnie katolicy popisali sie ̨ wiec̨ swoim dyletanc-
twem teologicznym. Cóż, nic zaskakujac̨ego w religii, która głosi istnienie
tylko jednego boga xD
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prawicowych polityków, jakie miało miejsce kilka lat temu w kontekście…
nazw pociag̨ów: (5)

Tymczasem jakiś czas temu na łamach artykułu opublikowanego przez
ofeminin historyczka sztuki Aleksandra Janiszewska z Otulina blog stwier-
dziła, że swastyka „już niema szans na drugie życie w kulturzewizualnej”(6).
Musimy Was wyprowadzić z błed̨u – swastyka to drugie życie już przeżywa:
od symboliki rodzimowierczej(7) po tak trywialna ̨rzecz, jak opakowania pro-
duktów spożywczych(8). To życie bed̨zie trwać, gdyż sa ̨ cześ̨cia ̨ naszej kul-
tury, naszego dziedzictwa, naszego świata – i walka z faszyzmem jest rów-
nież walka ̨ o te symbole.

Podsumowujac̨: ani runy, ani swastyka poza was̨kim kontekstem na-
cjonalistycznych ideologii nie sa ̨ symbolami nazistowskimi, a powielanie
narracji przyjmujac̨ej ów kontekst jako nadrzed̨ny jest etnofobiczne i działa
na korzyść skrajnej prawicy. W sytuacji, kiedy taki dyskurs pojawia sie ̨ w
przestrzeni publicznej, reakcja ̨ powinien być natychmiastowy sprzeciw.
Omówimy to jeszcze szerzej w jednym z kolejnych wpisów.

Runy nie sa ̨ nazistowskie!

(1) oko.press
(2) oko.press
(3) www.youtube.com
(4) www.norwegianamerican.com
(5) wiadomosci.wp.pl
(6) www.ofeminin.pl
(7) upload.wikimedia.org
(8) i.redd.it

Tak dla życia, tak dla wyboru
data: 03.12.2020, źródło: stanicawolnosci.bzzz.net
Kilka dni temu w różnych miejscach w Polsce pojawiły sie ̨ plakaty z cha-

rakterystyczna ̨ grafika ̨ płodu w macicy w kształcie serca, zdaż̨yły także stać
sie ̨ przedmiotem pierwszego ataku(1). Choć afiliacja jej autora oraz inten-
cje reklamodawców nie budza ̨wat̨pliwości, naszym zdaniem atak w tym wy-
padku jest nieuzasadniony. Dlaczego tak?
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Plakat odwołuje sie ̨ bowiem do pozytywnego aspektu ciaż̨y i macierzyń-
stwa – dziecko poczet̨e z miłości jest jednoznacznie dobre. Te konotacje
wykorzystuja ̨ pro-cruele (mylnie zwane pro-life’ami), propagujac̨ jedno-
cześnie idee,̨ że z nowym życiem mamy do czynienia od momentu samego
zapłodnienia. Oczywiście jest to z ich strony zwykły chochoł, jednak dla
mniej wprawnego odbiorcy cież̨ko jest dyskutować z podobnym punktem
widzenia, zwłaszcza w sytuacji, gdy dominujac̨a w kraju religia go podziela.

Narracja ta w momencie bezpośredniego ataku broni sie ̨ sama –
pro-cruele zbudowały w naszym kraju dyskurs, gdzie zwolenników i zwolen-
niczki prawa do aborcji nazywa sie ̨„zwolennikami aborcji”. Efektem takiego
punktu widzenia sa ̨ nieironiczne komentarze w strone ̨ matek za prawem
do aborcji, wyrażajac̨e zdziwienie z faktu ich macierzyństwa. Innymi słowy,
każda dewastacja tego typu plakatu zostanie przedstawiona jako „sprzeciw
wobec życia”, powodujac̨ skojarzenia postulatów popierajac̨ych prawa
rozrodcze z „laicka ̨ cywilizacja ̨ śmierci”.

Nasze stanowisko wobec aborcji zostało już przedstawione w jednym
z wcześniejszych postów(2) i w żadnym punkcie nie zawiera negacji życia.
Wrec̨z przeciwnie – opowiadamy sie ̨ za jego pełna ̨ afirmacja!̨ Jednak życie
wymaga godności, a godność wymaga decydowania o swoim ciele tak długo,
jak nikomu nie czynimy krzywdy – a wiec̨ również do momentu, kiedy
mamy do czynienia z zarodkiem zamiast płodu.

Jesteśmy za życiem, a wiec̨ jesteśmy za sprawiedliwościa ̨ gospodarcza,̨
sprawna ̨ i społeczna ̨ służba ̨ zdrowia oraz za wolnościa ̨ – w tym również pra-
wemdoprzerwania ciaż̨y nawczesnymetapie lubw sytuacjachwyjat̨kowych.
Tak dla życia, tak dla wyboru! Dzieci z miłości, nie z przymusu!

Źródła:
(1) wpolityce.pl
(2) www.facebook.com

Wolność, twórczość, tradycja
data: 14 grudnia 2020, źródło: stanicawolnosci.bzzz.net
Hasło StanicyWolności to wolność, twórczość i tradycja. Dlaczego jednak

wziel̨iśmy na swój sztandar konkretnie te trzy, a nie inne wartości?
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(1) biznesalert.pl

Etniczność w rec̨e ludu!
data: 18.01.2021, źródło: www.stanicawolnosci.bzzz.net
Od czasu do czasu w naszych tekstach pojawia sie ̨ termin „etnofobia”.

Jako, że ogólnie nie jest on szerzej używany, a przez to jego znaczenie może
nie być oczywiste, niniejszym spróbujemy przybliżyć Wam jego znaczenie.

Etnofobia w swoim najbardziej podstawowym znaczeniu to niecheć̨ do
kultury etnicznej – zarówno w odniesieniu do całości, jak i wybranych ele-
mentów. Może wynikać z utożsamienia etniczności z nacjonalizmem, kla-
sizmu (uznania kultury swojego lub obcego ludu za gorsza)̨ albo zinterna-
lizowanego szowinizmu religijnego (gdzie kultura ludowa postrzegana jest
jako „pogańska”). Co ciekawe, spektrum zachowań etnofobicznych wypły-
wajac̨ych z różnych postaw przejawiaja ̨zarówno osoby lewicowe, jak i prawi-
cowe (w tym nacjonalistyczne), my natomiast skupimy sie ̨ na motywacjach
tej pierwszej grupy.

Dekonstruujac̨ błed̨ne skojarzenia etniczności z nacjonalizmem musimy
zdać sobie sprawe,̨ że ruchy nacjonalistyczne od zawsze lubowały sie ̨w przy-
właszczaniu symboli ludowych, gdyż pozwala im to ukryć ich elitarny cha-
rakter i stwarzać pozory bliskości z ludem. Ten proces pojawia sie ̨ zawsze
i wszed̨zie, gdziekolwiek tylko nacjonalistyczna hydra podnosi łeb, również
współcześnie – przykładem jest chociażby zaadaptowanie przez nowonazi-
stów słowiańskiego Słoneczka. Działanie to jest bardzo podobne w swej isto-
cie do zjawiska przywłaszczenia kulturowego, odróżnia je jednak celowość
działań nacjonalistów oraz ich jednoznacznie negatywne konsekwencje.

Problem ten nie ogranicza sie ̨ do krajów słowiańskich. Walka o rdzenna ̨
kulture ̨ mied̨zy siłami wolności a siłami hierarchii od dawna toczy sie ̨ cho-
ciażby w kreg̨u kultur germańskich, gdzie ruchy wprost nowonazistowskie
usiłuja ̨ przywłaszczyć wiare ̨ asatryjska(̨1). Odpowiedzia ̨ na owe problemy
jest tam nie okrajanie religii z kolejnych elementów, lecz wrec̨z przeciwnie –
uzupełnianie wykładni religijnej poprzez poruszanie współczesnych proble-
mów społecznych z pozycji germanowierczej teologii(2).

Oddawanie skrajnej prawicy elementów kultury rodzimej w jakiejkol-
wiek formie jest szkodliwym zjawiskiem, które nie może być w żadnej
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Albo klimat, albo kapitalizm
data: 05.01.2021, źródło: stanicawolnosci.bzzz.net
Choć stary rokmamy już za soba,̨ stare problemywciaż̨ sa ̨z nami, awśród

nich sprawa zmian klimatu. Skoncentrujemy sie ̨ na jednej, bardzo konkret-
nej kwestii: odpowiedzialności kapitalizmu za kryzys klimatyczny.

To kapitalizm i generowane przez niego mechanizmy kreuja ̨ popyt na
zbed̨ne produkty, oszczed̨zaja ̨ kosztem przyrody i społeczeństwa oraz pro-
muja ̨ krótkowzroczne metody gospodarowania. Przykładem sa ̨ niektóre z
globalnych korporacji paliwowych, które były świadome nadciag̨ajac̨ej ka-
tastrofy już od końca lat 70. (!), a mimo to zamiast podjać̨ działania w kie-
runku zapobiegniec̨ia takiemu scenariuszowi, inwestowały w kampanie PR-
owe majac̨e przekonywać społeczeństwo, że to nieprawda i zagrożenie jest
mniejsze niż w rzeczywistości(1).

Co sprawia, że kapitalizm działa w taki sposób? Otóż każde dzieło ludz-
kich rak̨ jest realizacja ̨pewnych idei – nie inaczej jest z systemem gospodar-
czym. Idee, jakie stoja ̨ u podstawy kapitalizmu to własność prywatna, domi-
nacja i zysk. Dodatkowo mamy do czynienia ze sprzeż̨eniem zwrotnym: spo-
łeczeństwo funkcjonujac̨e w określonych warunkach gospodarczych, o ile
nie napotyka oporu, coraz bardziej podporzad̨kowuje sie ̨ rzad̨zac̨ym nimi
ideom. W tym miejscu warto zwrócić uwage,̨ że kapitalizm jest systemem
z gruntu materialistycznym, a zatem społeczeństwo pozostajac̨e pod jego
wpływem bed̨zie odsuwać sie ̨ również od duchowości.

Celem kapitalizmu jest stworzenie jak najlepszych warunków do groma-
dzenia kapitału przez jednostki, które wykazuja ̨ inicjatywe ̨zgodna ̨z jego za-
sadami. Utrzymanie dobrostanu środowiskowego jest w świetle tej ideologii
wyłac̨znie kosztem, który można przesunać̨ w przyszłość – i tak też właśnie
sie ̨ stało: skutki tego „kredytu klimatycznego”, który został zaciag̨niet̨y de-
kady temu, zaczynamy odczuwać dopiero dzisiaj.

A bed̨zie jeszcze gorzej.
Czasu na unikniec̨ie całkowitej zagłady jest coraz mniej. Kryzysu już nie

unikniemy: możemy tylko zminimalizować jego skutki. W tym celu potrze-
bujemy przeobrażenia gospodarczego na skale ̨ światowa ̨ i odejścia od sys-
temu, którego pryncypia nie uwzgled̨niaja ̨w ogóle sprawiedliwości społecz-
nej i stabilności środowiskowej. Nie da sie ̨ ocalić klimatu bez obalenia ka-
pitalizmu, dlatego musimy do znudzenia wytykać jego szkodliwe podstawy
oraz destrukcyjne działanie, a także promować kulture ̨ oparta ̨ na wolności,
twórczości i tradycji. Albo klimat, albo kapitalizm!
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W swoim światopoglad̨zie wychodzimy z pozycji kulturalistycznych, wi-
dzac̨ podstawowy cel człowieka w twórczości wpisanej w wieczny rozwój
Wszechświata. Droga do realizacji ludzkiego posłannictwa leży w oddolnie
i horyzontalnie zorganizowanym społeczeństwie, ponieważ tylko taki mo-
del jest w stanie zapewnić każdej jednostce swobode ̨ urzeczywistniania jej
twórczych poped̨ów. Tradycja zaś to dorobek naszych przodków i przodkiń,
skarbnica kultury i nośnik tworzycielskich cnót, kształtujac̨a świadomość
kolejnych pokoleń. Chcac̨ jednak pogłeb̨ić rozumienie tych trzech pojeć̨, po-
chylmy sie ̨ szczegółowo nad każdym z nich z osobna.

WOLNOŚĆ
Sprzeciwwobec każdej władzy i umiłowanie wolności to cechy, które cze-̨

sto postrzega sie ̨ jako cześ̨ć słowiańskiego charakteru. W tym kontekście nie
może ujść naszej uwadze fakt, że w czołówce klasyków myśli wolnościowej
znajdujemy postaci właśnie o słowiańskim pochodzeniu – mowa tutaj oczy-
wiście o Bakuninie i Kropotkinie. Jak jednak powinniśmy rozumieć to poje-̨
cie?

Rozumienie wolności w ujec̨iu kulturalistycznym kreśli Stachniuk
nastep̨ujac̨o: „Wolność jest odczuciem, że postep̨owanie wysnute z ogól-
nych norm światopoglad̨owo-moralnych nie napotyka oporów środowiska
społecznego”. Innymi słowy, jest to uwarunkowany społecznie stan, w
którym jednostka ma swobode ̨ twórczego realizowania swojej woli – nie-
przypadkowo zreszta ̨ wola i wolność opieraja ̨ sie ̨ na tym samym rdzeniu
jez̨ykowym.

W myśl wolnościowej rozwiniet̨o rozumienie tego pojec̨ia, wskazujac̨ na
istotne cechy wolności oraz analizujac̨ drogi do jej osiag̨niec̨ia oraz stojac̨e
na nich przeszkody. Wolność pozwala najpełniej realizować sie ̨ ludzkiej na-
turze, pozwalajac̨ na wyzwolenie sie ̨żywiołowego entuzjazmu. Zagrożeniem
jest dla niej każda władza, każda nierówność społeczna, każda hierarchia:
dlatego celem jest ich ograniczenie na tyle, na ile tylko jest to możliwe.

TWÓRCZOŚĆ
„Świat jest wola.̨ Daż̨y ona do coraz bardziej złożonych i wyższych form”

– z tych dwóch zdańwynika fundamentalny opis otaczajac̨ej nas rzeczywisto-
ści. Wola jest prawem, któremu podlega cały Wszechświat i wszystkie byty
– w tym także i człowiek. Wśród istot biologicznych człowiek wyróżnia sie ̨
bowiem zdolnościa ̨ do świadomego posługiwania sie ̨ swoja ̨ wola ̨ w twórczy
sposób, czym staje sie ̨ bliski bogom i boginiom, choć z drugiej strony wciaż̨
krep̨uja ̨ go ograniczenia biologicznej natury.
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Twórczość wynikajac̨a z woli jest wiec̨ najwyższa,̨ uniwersalna ̨powinno-
ścia ̨człowieka, wokół której zorientowane bed̨zie społeczeństwo, do którego
daż̨ymy. Poprzez twórczość każda osoba jest w stanie realizować w świecie
swoja ̨prawdziwa ̨ istote,̨ jest w stanie odciskać swój ślad w rzeczywistości, w
wyniku czego powstaje kultura – suma twórczych dokonań, zbiorowe dzieło
ludów.

Zagrożeniem dla twórczości sa ̨ idee wspakultury, czyli przeciwieństwa
kultury: personalizm, wszechmiłość, moralizm, spirytualizm, nihilizm oraz
hedonizm. Wszystkie z nich przejawiaja ̨ sie ̨w różnych obszarach społeczeń-
stwa, w którym żyjemy. Dla skutecznego przeciwstawienia sie ̨ im konieczne
jest kształtowanie postawy jednostek świadomych zarówno swojego twór-
czego powołania, jak i potrafiac̨ych dostrzec pierwiastki wspakultury przy
jednoczesnym zrozumieniu ich negatywnych konsekwencji.

TRADYCJA
W tradycji widzimy źródło inspiracji i punkt wyjścia dla dalszej twórczo-

ści – stanowi ona fundament kultury. To w niej manifestuje sie ̨duch naszych
przodków, którzy kształtowali świat przed nami. Wreszcie w tradycji odnaj-
dujemy pierwiastek wolności – odwieczne daż̨enie słowiańskich ludów do
rozkucia kajdan władzy, wyrażajac̨e sie ̨w zawołaniu „za wolność nasza ̨ i wa-
sza”̨.

Za najważniejsza ̨ cześ̨ć tradycji uznajemy rodzima ̨ wiare,̨ ponieważ to
właśnie wiara kształtuje od postaw ducha każdego i każdej z nas, rzutujac̨
na nasza ̨ postawe ̨ wobec rzeczywistości. Wierzymy w słowiańskich Bogów i
Boginie – nie mgliste archetypy czy metafory, ale świadome, osobowe byty
– wierzymy w wieczny krag̨ życia i śmierci, w cykliczność czasu, w trójdziel-
ność ludzkiej duszy, jak i kosmosu.

Każdy lud pod wpływem swojej historii oraz specyfiki zajmowanego
terytorium wykształca unikalny zestaw cech, charakteryzujac̨ych tworzona ̨
przezeń kulture ̨ – to właśnie tradycja. Uznajemy za istotne utrzymanie
zarówno naszej, słowiańskiej tradycji, jak i tradycji innych ludów, bowiem
zróżnicowanie kulturowe ludzkości jest świadectwem jej ciag̨łego rozwoju i
duchowego bogactwa. Z tego wzgled̨u wzgled̨u sprzeciwiamy sie ̨ wszelkim
zjawiskom niosac̨ym zagrożenie dla kultur etnicznych.

Dola ̨ owczarni jest poddaństwo
data: 24.12.2020, źródło: stanicawolnosci.bzzz.net
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byli wyłac̨znie przedstawiciele klas wyższych – królowie, wielcy zdobywcy,
dowódcy wojskowi itd. – i gdzie osoby z niższych warstw społecznych
stanowiły tylko bezwolny przedmiot w rek̨ach tych pierwszych. Przykładem
takiej retoryki jest nagminnie używane sformułowanie „chrzest Polski” w
odniesieniu do chrztu ksiec̨ia i dworu w państwie wczesnych Piastów.

Tym sposobem dochodzimy w końcu do samego słowa „poganin”. Ter-
min ten powstał w ramach chrześcijańskiej nomenklatury i wywodzi sie ̨ od
łacińskiego słowa „paganus”, w wolnym tłumaczeniu oznaczajac̨ego po pro-
stu wieśniaka – starożytni chrześcijanie podkreślali w ten sposób klasowa ̨
wyższość elitarnego, miejskiego chrześcijaństwa nad kultywowanymi przez
wiejski lud rdzennymi wierzeniami. Jest to wiec̨ najzwyklejsza obelga, be-̨
dac̨a wyrazem klasizmu ówczesnych chrześcijan połac̨zonego z typowa ̨ dla
tej religii pogarda ̨ wobec wierzeń ludowych. Choć co prawda cześ̨ć współ-
czesnych nie-chrześcijan używa go do samookreślania sie,̨ to w środowisku
rodzimowierczym jest obecna świadomość jego znaczenia, która rodzi sprze-
ciw wobec jego używania(3).

Wracajac̨ jeszcze na sam koniec do kwestii relacji społeczności rodzimo-
wierczej w stosunku do rdzennych ludów spoza Europy: porównywanie tych
dwóch grup nigdy nie miało na celu umniejszania krzywd tej drugiej, jak
również niemoże być podstawa ̨tego samego u pierwszej. Niemniej, uświado-
mienie sobie pewnych ogólnych podobieństw w położeniu jednych i drugich
jest pomocne na drodze do pełniejszego zrozumienia, w jaki sposób ideolo-
gia władzymanifestuje sie ̨na przestrzeni dziejóww różnychwarunkach spo-
łecznych i kulturowych, a przez to pozwala na opracowanie lepszych strate-
gii obrony oraz podkreśla przestrzeń porozumienia pomied̨zy ludami świata,
wzmacniajac̨ łac̨zac̨e je wiez̨i solidarności i przydajac̨ im unikalny, duchowy
wymiar. Władza nie ma tożsamości ni duchowości, za to bez wahania wyko-
rzysta je do rzad̨zenia, nie oglad̨ajac̨ sie ̨ na szkody wyrzad̨zane ludzkości –
wobec tego nasza ̨ bronia ̨może być tylko solidarność.

(1) stanicawolnosci.bzzz.net
(2) stanicawolnosci.bzzz.net
(3) cafebabel.com
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jest jednak, żeby odróżnić antyreligijność i antyteizmod ateizmu – choć sami
jesteśmy wierzac̨y, nikomu nie odmawiamy prawa do niewiary.

Cześ̨ć II
Ostatnia kwestia w omawianym przez nas zestawie argumentów podno-

szonych przeciwko rodzimowierstwu w ruchu lewicowym i wolnościowym
to stwierdzenie, że problemy rodzimowierców i rodzimowierczyń sa ̨
nieistotne, skoro rdzenne ludy w innych cześ̨ciach świata cierpia ̨ o wiele
bardziej. Takie podejście można podważyć z co najmniej dwóch stron. Po
pierwsze, opiera sie ̨ ono na fałszywych przesłankach: nikt rozsad̨ny nie
próbuje zrównywać rozległej systemowej opresji, której wciaż̨ poddawani sa ̨
np. rdzenni Amerykanie i Amerykanki, do dyskryminacji osób współcześnie
wyznajac̨ych rdzenne europejskie wierzenia. Rdzenne ludy Europy maja ̨ w
tym zakresie zupełnie inne doświadczenia niż ludy z innych cześ̨ci świata,
chociażby ze wzgled̨u na brak tak wyraźnie zarysowanego podziału na tle
etnicznym pomied̨zy rzad̨zac̨ymi a rzad̨zonymi.

Po drugie, takie porównanie pomija zupełnie aspekt klasowy, który aku-
rat jest wspólnymmianownikiem w obu sytuacjach. Zarówno w Europie, jak
i w obuAmerykach, Afryce, Azji i Australii chrystianizacja była używana jako
narzed̨zie do podporzad̨kowywania ludności władzy, pozostajac̨ej w ścisłym
zwiaz̨ku z hierarchia ̨ kościelna ̨ (o czym w kontekście Polski pisaliśmy w ze-
szłym tygodniu(2)). Każdorazowonowa religia była z poczat̨ku przyjmowana
przez klase ̨rzad̨zac̨a,̨ aby nastep̨nie zostać narzucona ludowi; z jednej strony
specyficzna doktryna chrześcijaństwa obezwładniała ludność, która traciła
motywacje ̨ do walki o lepszy byt żywiac̨ sie ̨ nadzieja ̨ na pośmiertne zbawie-
nie, a z drugiej kościelna hierarchia nierzadko stanowiła po prostu przedłu-
żeniewładzy świeckiej, zarzad̨zajac̨ posiadanymi dobrami ziemskimi i bezpo-
średnio kontrolujac̨ wiernych, ze wzgled̨u na swój charakter majac̨ o wiele
wiek̨sze możliwości manipulowania nimi.

Taki stan rzeczy jeszcze całkiem niedawno był norma,̨ a gdzieniegdzie
(również w Polsce) jego relikty wciaż̨ sa ̨ doskonale widoczne. Co ważne,
lepsza pozycja ludności europejskiej była tylko i wyłac̨znie pokłosiem
rasistowskiego nastawienia osób u władzy, dla których biały oznaczał
lepszy. Uwzgled̨nienie kwestii klasowych w rozważaniach nad religijnościa ̨
i etnicznościa ̨ pozwala jednak dostrzec, że wiek̨szość Europejczyków nie
tylko nie brała czynnego udziału w opresji rdzennych ludów z innych cześ̨ci
świata, ale wrec̨z padła ofiara ̨ tych samych mechanizmów, składajac̨ych sie ̨
na system kontroli i wyzysku. Zapominanie o tym działa na korzyść klasi-
stowskiej retoryki historycznej, w myśl której podmiotem dziejów Europy
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Kilka dni temu jeden z posłów ogłosił, że chce skierować do prokuratury
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestep̨stwa obrazy uczuć reli-
gijnych przez Marte ̨ Frej, która narysowała dla Wysokich Obcasów obrazek
z Maryja ̨ wyposażona ̨ w symbole Strajku Kobiet oraz życzenia wolności dla
wszystkich kobiet(1).W kontekście tej sytuacji zaskakujac̨y jest sam rysunek,
zestawiajac̨y postać z mitologii chrześcijaństwa i islamu z idea ̨ wolności. I
może byłoby to jeszcze do zrozumienia w kraju, gdzie chrześcijaństwo jest
niszowa ̨ religia,̨ ale nie w Polsce, gdzie podobnie jak w innych krajach do-
tkniet̨ych monoteistyczna ̨ zaraza ̨ stała sie ̨ ona podwalina ̨ systemu niespra-
wiedliwości i wyzysku.

Co gorsza, nie mówimy przecież wcale o odległych czasach – Kościół ka-
tolicki nieustannie dostarcza nam przykładów wskazujac̨ych na to, jaka ̨ jest
instytucja ̨ i gdzie widzi miejsce ludzi w stosunku do niego. I sa ̨ to naprawde ̨
wymowne przykłady, takie jak nalot policji i żandarmerii za rozbicie jajek (!)
na drzwiach katolickiej świat̨yni(2). Do tego dochodzi systematyczne baga-
telizowanie problemu pedofilii wśród hierarchów(3) czy szczucie na mniej-
szości przy każdej możliwej okazji(4), bed̨ac̨e klasyczna ̨ taktyka ̨ ułatwiajac̨a ̨
rzad̨zenie nad skłóconym ludem. Sojusz pana i plebana trzyma sie ̨mocno, a
każdy, kto podniesie rek̨e ̨na Kościół, może liczyć sie ̨ze zdecydowana ̨reakcja ̨
władzy.

Progresywne eksperymenty z chrześcijaństwem sa ̨ wiec̨ z góry skazane
na porażke ̨ – i tu również polski Kościół dostarcza nam świeżego przykładu,
jakim jest delegalizacja w Polsce Reformowanego Kościoła Katolickiego
za udzielanie małżeństw jednopłciowych (najprawdopodobniej)(5). W
tym miejscu warto także wspomnieć eksperyment z teologia ̨ wyzwolenia,
która została zdecydowanie potep̨iona przez dwóch urzed̨ujac̨ych po sobie
papieży(6).

Chrześcijaństwo nie jest czymś, o co warto walczyć. Nie ma w nim ducho-
wości – odrzuca wszak Bogów i Boginie objawionych w naturze na rzecz jed-
nego Boga objawionego w napisanej przez ludzi ksiaż̨ce. Chrześcijaństwo to
ideologia powstała do kontrolowania ludzi za pomoca ̨ strachu, który wpaja
im już od dziecka(7). To ideologia oparta na sadystycznym kulcie cierpienia,
zawartymw samej jej istocie(8). Nie bez przyczynywzorzecwspólnoty chrze-
ścijańskiej od poczat̨ku tej religii wyraża sie ̨w metaforze pasterza i owiec.

A dola ̨ owczarni jest poddaństwo.
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Źródła:
(1) www.onet.pl
(2) oko.press
(3) oko.press
(4) strajk.eu
(5) bezprawnik.pl
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Nie nazywajcie nas poganami
data: 29-30.12.2020, źródło: stanicawolnosci.bzzz.net i stanicawolno-

sci.bzzz.net
Cześ̨ć I
Kilka dni temuna jednej z dużychpolskich grup leftbookowych zaistniała

dyskusja nad używaniem określenia „poganin” w stosunku do rodzimowier-
ców słowiańskich. Standardowo, obok wypowiedzi merytorycznie zwiaz̨a-
nych z tematem, pojawił sie ̨w niej zestaw oskarżeńwkierunku rodzimowier-
ców o larperstwo i neonazizm; do tego skrajnie materialistyczna wrogość
wobec jakiejkolwiek duchowości czy bagatelizowanie problemów społeczno-
ści europejskich religii etnicznych poprzez zestawianie ich z problemami
analogicznych społeczności z innych cześ̨ci świata. Jako, że tematyka rodzi-
mowierstwa pojawia sie ̨ coraz cześ̨ciej w dyskursie lewicowym oraz wolno-
ściowym, a w odpowiedzi zwykle pada powyższy zestaw wrogich argumen-
tów, postanowiliśmy przyjrzeć sie ̨po kolei każdemu z nich oraz pokazać, dla-
czego słowo „poganin” nie jest ok, w podzielonym na dwie cześ̨ci tekście –
przed Wami pierwsza z nich.

Zacznijmy wiec̨ od zarzutu o larp. Źródła takiego podejścia do rodzimo-
wierstwa możemy podzielić na trzy przypadki: złe doświadczenia z rodzi-
mowierstwem; niezrozumienie, czym jest rodzimowierstwo; wdrukowane w
podświadomość monoteistyczne podejście do duchowości. Pierwszy z nich
to zetkniec̨ie sie ̨ z niuejdżowskim, fajnistycznym lub nacjonalistycznym wy-
daniem rodzimowierstwa. Choć z pozoru te stanowiska sie ̨wykluczaja,̨ maja ̨
pewne punkty wspólne: sa ̨ wyprane z głeb̨szej duchowości i wiek̨szość śro-
dowiska rodzimowierczego patrzy na nie przez palce, a łac̨za ̨ je z nim pewne
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mniej lub bardziej inspirowane słowiańska ̨ kultura ̨ formy. Drugi, czyli nie-
zrozumienie istoty rodzimowierstwa, wynika z myślenia o rodzimej ducho-
wości w kategoriach historycznych, jako o czymśwymarłym: rodzimowierca
musi wiec̨ być albo rekonstruktorem historycznym, albo marzycielem pró-
bujac̨ym żyć na wczesnośredniowieczna ̨modłe ̨we współczesnym świecie.

Trzeci przypadek z kolei to postrzeganie wiary w wiele bóstw jako
przeżytku, czegoś gorszego, niepasujac̨ego do współczesności, przez co
deklarowanie takiej wiary jest postrzegane jako niepoważne (bo przecież
„nie da sie”̨, „to głupie”, „to bajki”) albo bed̨ac̨e specyficznym wyrazem
buntu wobec dominujac̨ej religii. Jest to pokłosie mimowolnego przyjec̨ia
założenia, że religie objawione (na czele z chrześcijaństwem) sa ̨ w jakiś
sposób lepsze, bardziej dostojne czy poważniejsze od religii naturalnych,
gdyż taki punkt widzenia przedstawia dominujac̨a kultura. Taka narracja
łac̨zy sie ̨ również z rasistowskim spojrzeniem na tożsamość i religie,̨ w któ-
rym uniwersalistyczne chrześcijaństwo jest cześ̨cia ̨ tożsamości człowieka
cywilizacji Zachodu, w opozycji do którego stoi półdziki tubylec: poganin
wierzac̨y w „fałszywe bożki”. O tym, dlaczego takie postrzeganie tubylczo-
ści jest niewłaściwe, wspominaliśmy przy okazji Mied̨zynarodowego Dnia
Ludności Tubylczej na Świecie(1).

Kwestia osób nacjonalistycznych i neonazistowskich w ruchu rodzimo-
wierczym jest na tyle złożona, że zostanie jej poświec̨ony osobny tekst. W
tymmiejscu jednak warto podkreślić, że religie naturalne nie tylko nie maja ̨
doktrynalnie wpisanych uprzedzeń etnicznych, ale wrec̨z czes̨to stanowia ̨
platforme ̨porozumienia pomied̨zy innymi ludami, czego przykładem na na-
szym podwórku może być chociażby Europejski Kongres Religii Etnicznych,
zrzeszajac̨y organizacje wyznawców i wyznawczyń rodzimych wierzeń róż-
nych tradycji europejskich.

Kolejna rzecz to skrajny materializm i oparty na nim wrogi stosunek do
każdej religii czy formy duchowości. Jego korzenie sieg̨aja ̨ oświeceniowego
antyklerykalizmu, który słusznie dopatrywał sie ̨opresyjnychmechanizmów
wdominujac̨ychw Europie religiach, tj. judaizmie, chrześcijaństwie i islamie.
Nie majac̨ kontaktu z innymi wyznaniami, bezrefleksyjnie rozciag̨ał on jed-
nak ten obraz na całość zjawiska religii. Z drugiej strony też czes̨to towarzy-
szymu poczucie wyższości ze stronymaterialistów imaterialistek (przy tym
nierzadko podszyte klasizmem), którzy i które postrzegaja ̨ swój światopo-
glad̨ jako ostateczna ̨prawde,̨ a siebie samych niemalże jako osoby oświecone
(sic!). Takie podejście przepełnione jest pycha ̨ i arogancja ̨wobec tysiec̨y lat
istnienia ludzkiej kultury duchowej i bogactwa jej treści oraz form. Ważne
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