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Każda epoka historyczna posiada swoją fałszywą wersję historii. W czasach antycznych taką 
fałszywą wersją historii było podanie o Atlantydzie, rzekomym imperium pokonanym przez Ateny, 
które później zostało zatopione w niewyjaśnionych okolicznościach i zaginęło. Platon w dialogu 
Krytias opisuje nawet ukształtowanie terenu, architekturę, ustrój polityczny i bogactwa Atlantydy.  
Współcześnie uważa się podanie o Atlantydzie za mit, chociaż istnieją również małe grupki 
tropicieli "zaginionej wiedzy" poszukujący zawzięcie śladów atlantydzkiej cywilizacji. 
Najprawdopodobniej legenda miała funkcję zaspokojania ego samych Ateńczyków, którzy czuli 
dumę z pokonania pradawnego, światowego imperium. 

Inną legendą popularną w swoim czasie był sarmatyzm. Jest to utrwalone przez działaczy polskiego
oświecenia pejoratywne określenie ideologii przyjętej i propagowanej przez szlachtę polską od 
końca XVI do drugiej połowy XVIII wieku. Legenda głosiła, że szlachta polska pochodzi 
bezpośrednio od Sarmatów, wojowniczego ludu zamieszkującego początkowo między Dolną Wołgą
a Donem. Sarmatyzm jako ideologia sankcjonował hegemonię szlachty nad innymi stanami 
społeczeństwa polskiego, ponieważ szlachta uznawała siebie wówczas za grupę etnicznie i 
narodowo odmienną od chłopów i mieszczaństwa. Dzisiaj wiemy, że szlachta nie miała żadnego 
związku z ludem Sarmatów, a legenda utrwaliła się w stanie szlacheckim ze względu na jej 
atrakcyjność, nie prawdę historyczną. 

Współcześnie coraz większą popularność zdobywa legenda o Wielkiej Lechii, ukrywanym przez 
naukowców mocarstwie władającym niemal całym znanym wówczas światem. Według 
Turbosłowian (określenie używane w stosunku do osób głoszących istnienie alternatywnej, 
pseudohistorycznej wersji dziejów, w której Polska przed chrztem tworzyła tzw. Imperium 
Lechitów) wiedza na temat lechickiego imperium jest ukrywana przez rządy światowe i Watykan. 
Mamy więc do czynienia ze spiskową teorią dziejów. Dodatkowo "fakty" podawane przez 
zwolenników teorii bazują często na niewiedzy odbiorcy, przemilczeniach, naukowym 
analfabetyzmie, wybiórczym podejściu do źródeł historycznych i myśleniu życzeniowym. W 
dalszej części tekstu przyjrzymy się podstawowym twierdzeniom Turbosłowian.

Tekst nie powstał w celu przekonania osób głęboko wierzących w legendę Wielkiej Lechii, 
ponieważ autor nie traktuje Turbosłowiaństwa jako hipotezy paranaukowej, widząc w nim raczej 
specyficzny system wierzeń, często mylony przez zewnętrznych obserwatorów z 
rodzimowierstwem. Będąc świadomym, że żadne racjonalne argumenty nie są w stanie podważyć 
wiary (która jest bardziej emocjonalna niż intelektualna), tekst kieruję do osób myślących 
racjonalnie i poszukujących własnej drogi życiowej. Jest to polemika pisana z perpektywy osoby 
kultywującej rodzimą wiarę słowiańską. 

POLEMIKA

Wszyscy jesteśmy w stanie się zgodzić z faktem, że historia naszego narodu nie rozpoczęła się wraz
z chrztem. Kłamstwa o "zejściu z drzewa" Słowian po przyjęciu chrześcijaństwa przez Mieszka I i 
jego drużynę w 966 roku należy uznać za propagandę katolicką, która na szczęścia w dzisiejszych 
czasach zdaje się dla większości społeczeństwa oczywista. Nie należy jednak przesadzać w drugą 
stronę. Zgodnie z odkryciami archeologicznymi pierwsze grody z drewniano-ziemnymi wałami 
powstawać zaczęły w IX wieku. Wcześniej zdawała się tu dominować prosta kultura nastawiona na 
przystosowanie i przetrwanie, a nie rozwój i ekspansję. Wszystkim zainteresowanym polecam 
artykuły na ten temat znajdujące się pod linkiem https://histmag.org/Imperium-Lechitow-nie-
istnialo-baza-artykulow-14682 
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Propagowanie fałszywej wersji historii jest niebezpieczne, ponieważ konsekwencją odrzucenia 
dorobku naukowego jest zanegowanie nauki i metody naukowej w ogóle, stąd popularne wśród 
niektórych wyznawców Wielkiej Lechii teorie chociażby na temat płaskiej ziemi, które zaprzeczają 
w tym wypadku fizyce. Nieświadomie wytwarza się dualizm na złą wiedzę akademicko-naukową, i 
dobrą "wiedzę" paranaukową, wykładaną przez oświeconych mędrców. Rodzimowierstwo nie stoi 
w opozycji do nauki, ponieważ traktuje ją jako narzędzie zgłębiania tajemnic naszej rzeczywistości,
a więc praw nadanych przez Bogów. Nauka mówiąc krótko odpowiada na pytanie "jak?", religia 
odpowiada na pytanie "dlaczego?" Turbosłowianie odrzucają element naukowy, traktując go jako 
fałszywy.

Idee mają konsekwencje. Wraz ze zdobywaniem dusz i serc, legenda Imperium Lechitów inspiruje 
niektórych do pójścia o krok dalej i budowania na podstawie fałszywej wersji historii programów 
politycznych i metapolitycznych. Jedną z takich osób jest prof. Ryszard Kozłowski, który pod 
koniec 2017 roku wygłosił referat pt. "Wielka Lechia - narodowe interesy". Z opisu wydarzenia 
czytamy: "18 listopada 2017 r. w Krakowie na spotkaniu Konwentu Narodowego Polski wystąpił 
między innymi profesor dr hab. inż. Ryszard Kozłowski z Politechniki Krakowskiej. W swoim 
wystąpieniu poruszył między innymi sprawy: odnawialnych źródeł energii ze szczególnym 
uwzględnieniem polskich zasobów geotermalnych; narodowej tożsamości w odniesieniu do 
pradawnych dziejów Słowian i istnienia Imperium Lechitów, a także inne ważne aspekty naszych 
narodowych interesów." (źródło: https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com) 

Jest to o tyle niebezpieczne, że owa narracja może stać się fundamentem dla polskiego 
imperializmu (nie mylić z mocarstwowością). Rodzimowierstwo uważa, że każdy naród na świecie 
powinien mieć możność zachowania swojego dziedzictwa etnokulturowego. Polski interes 
narodowy ma rzecz jasna pierwszeństwo, dlatego też idea Wielkiej Polski rozumianej jako idea 
wyjścia z peryferii do centrum (http://stosunki-miedzynarodowe.pl/slownik/49-c/459-centrum-
peryferie) jest dla nas mocno atrakcyjna. Taka mocarstwowość wiąże się jednak z ekspansją 
wertykalną (samorozwojem), nie horyzontalną (podbojem). 

Równolegle do legend o Wielkiej Lechii, których popularyzatorem jest Janusz Bieszk, istnieje 
fałszywa mitologia słowiańska napisana ręką Czesława Białczyńskiego. Początkowo Czesław 
Białczyński we wstępie do swoich książek informował, że jest to jego autorska, fantastyczna wizja 
mitów słowiańskich i tak też należy je traktować. Z czasem jednak "nasz rodzimy Tolkien" 
postanowił przedstawiać swoje baśnie jako autentyczne, zrekonstruowane mity słowiańskie i 
proceder ten trwa po dziś dzień. Osoby nieobeznane z dorobkiem naukowym często powołują się na
rewelacje Białczyńskiego jako wiarygodne źródła do poznania wierzeń naszych Przodków, co 
zaburza im wyobrażenie o podaniach dawnych Słowian. Zainteresowanym polecam teksty ze strony
http://sigillumauthenticum.blogspot.com/2017/01/polemiczne-zbydlecenie-czesawa.html

PODSUMOWANIE

Nie odnosilibyśmy się do powyższych teorii, gdyby działaność owych osób nie była wiązana z 
działanością gromad rodzimowierczych, co często służyć ma kompromitacji środowiska 
rodzimowierczego przez naszych oponentów i w konsekwencji zdyskredytowania nas w oczach 
odbiorcy. Szarlatani opisywani w tekście posługują się tą samą symboliką i terminologią co 
gromady rodzimowiercze, różnica istnieje natomiast w treści przekazu. Osobom zainteresowanym 
autentycznym dziedzictwem słowiańskim zalecam weryfikowanie źródeł, z jakich autor czerpał w 
czasie pisanie pracy, szczególnie mam na myśli artykuły ze stron internetowych. Pamiętajcie, że 
wiara naszych Przodków jest wiarą zdroworozsądkową, przez co wyznawanie fałszywych i 
nieracjonalnych idei godzi w samo jej sedno! 
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