MANIFEST

Z całym dostępnym nam arsenałem duchowej energii, intelektualnej ambicji i
niezłomnej woli, pędzimy by Szturmem właśnie – nie inaczej – wziąć i zburzyć
wzniesioną na upokorzeniu europejskich narodów i krzywdzie milionów cytadelę
kłamstwa i hipokryzji oraz nudy i nijakości.
Bez strachu czy kompleksów stajemy wobec fałszywej współczesności, bo jesteśmy
współczesnością autentyczną – pełnią nacjonalistycznej piersi zaciągamy się
rzeczywistością, by naprawdę ją zrozumieć i realnie zmienić.
Jesteśmy Narodowymi Radykałami!
Oznacza to, że naszego ostatecznego Szturmu dokonamy bogaci w tradycję polskiej i
europejskiej myśli narodowego-radykalizmu. Ona dodaje nam intelektualnej energii i
odwagi, ale jest także wielkim zobowiązaniem, z którego zdajemy sobie sprawę, a
które z całych sił pragniemy podjąć, kontynuować i zrewitalizować.
Jako nacjonaliści sprzeciwiamy się z całą mocą tyranii żałosnych, miałkich i
szkodliwych „stronnictw” społeczno-politycznego sporu współczesności – prawicy i
lewicy. Neomarksizm, neokonserwatyzm i neoliberalizm to różne odcienie tego
samego, antynarodowego zboczenia obecnych czasów.
Treścią jakże bliskiego nam sformułowania „radykalizm” jest nie tylko autentyczna
bezkompromisowość w tworzeniu śmiałych wizji zmiany zastanej rzeczywistości oraz
wcielania w życie naszych idei, ale także radykalizm społeczny. Z troską spoglądamy
na miliony Polaków i Europejczyków, których życie łamane jest przez bezlitosne

tryby zdehumanizowanego kapitalizmu. Stajemy naprzeciw niesprawiedliwości – i w
starciu okrutnego kapitału ze zwykłym człowiekiem opowiadamy się bezwzględnie
po stronie człowieka. Nadzieję na przezwyciężeniu neoliberalnej choroby dzisiejszych
czasów dostrzegamy w wszelkiego rodzaju wizjach opartych na paradygmatach
solidaryzmu społecznego i narodowego.
Z obrzydzeniem spoglądamy na współczesną rzeczywistość polityki światowej, w
ramach której imperializmy z właściwym sobie brakiem litości dążą do destrukcji
wrogich im tożsamości. Wspólnota narodowa to dla nas nie tylko podstawowa
struktura w ramach której funkcjonuje pojedyncza jednostka ludzka, ale także –
postulatywnie – najistotniejszy podmiot polityki międzynarodowej. Gardzimy więc
wszelkimi imperializmami; przede wszystkim zaś tymi, których okrucieństwo
widoczne jest dziś najwyraźniej – imperializmem amerykańskim, syjonistycznym oraz
rosyjskim.
Naszą ojczyzną jest Polska, zakorzeniona jednak głęboko w wartościach Cywilizacji
Europejskiej. Europa to nasze wspólne dziedzictwo oraz jeden z istotnych elementów
naszych rozważań. Obserwujemy więc z najwyższą uwagą rozwój i działalność
nacjonalistycznych ruchów funkcjonujących w ramach innych europejskich narodów
– starając się w miarę możliwości wspierać ich walkę z ponadnarodowym
porządkiem okupującym dziś Europę i świat.
Jesteśmy idealistami. Pragniemy tworzyć idee i poprzez czyn wcielać je w życie. Z
radością patrzymy więc na wszelkie przejawy idealizmu, które łamią ponowoczesną
konwencję bezcelowości wszelkiego namysłu i działania. Emocja, która każe
człowiekowi poświęcić się dla spraw wyższych niż jego jednostkowy interes, to
przejaw najwyższej formy szlachetności i dobra. Z afirmacją spoglądamy na walkę
romantycznych idealizmów z systemową obłudą.
Jesteśmy tu razem, by budzić serca, umysły i sumienia. Jesteśmy wiosną polskiego
nacjonalizmu XXI wieku. My, to awangarda i przewrót. „W historię trzeba zrywać się
jak w Szturm”!
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