


Kolektywizm oznacza podporządkowanie

jednostki grupie – bez znaczenia, czy

będzie to rasa, klasa społeczna czy państwo.

Kolektywizm zakłada, że człowiek musi

być spętany w kolektywnym działaniu

i kolektywnym myśleniu na rzecz tego,

co określa się „dobrem wspólnym”.
Ayn Rand, The Only Path to Tomorrow, „Reader’s Digest”, styczeń 1944

Jeden, by wszystkimi rządzić, 

Jeden, by wszystkie odnaleźć,

Jeden, by wszystkie zgromadzić 

i w ciemności związać





Jeśli ludzie zaakceptują tezę o nieważności [ściślej: nieprawomocności - przyp. MB]

rozumu, to czym będą się kierować i jak będą żyć? […] będą dążyć do przyłączenia

się do grupy – jakiejkolwiek grupy – która oznajmi, że pokieruje nimi i zapewni im

jakiś rodzaj wiedzy zdobytej w nieokreślony sposób. Jeśli ludzie zaakceptują tezy

o moralnej i intelektualnej bezradności jednostki, o tym, że nie posiada ona umysłu,

że jest niczym, podczas gdy grupa jest wszystkim, oraz o tym, że moralne znaczenie

jednostki polega jedynie na samowyrzeczeniu i na służeniu grupie – nie będą się

sprzeciwiać wchłonięciu ich przez grupę.

Ayn Rand, Globalna bałkanizacja [w:] Powrót człowieka pierwotnego. Rewolucja antyprzemysłowa, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2003, przekład Zygmunt M. Czarnecki



Ale przez którą grupę?





No cóż, skoro wierzy się w to, że nie ma się umysłu ani żadnej moralnej

wartości, to nie można mieć zaufania do dokonywanych wyborów; tak więc

jedyną rzeczą, którą można zrobić, jest przyłączenie się do grupy

niewybieranej, do grupy, w której się urodziło, do grupy, do której

przynależność została człowiekowi z góry przeznaczona przez suwerenną,

wszechmocną, wszechwiedzącą władzę chemii jego ciała.

To jest oczywiście rasizm. Ale jeśli ta grupa nie będzie zbyt duża, to nie

nazwie się tej postawy rasizmem, lecz etnicznością.
Ayn Rand, Globalna bałkanizacja [w:] Powrót człowieka pierwotnego. Rewolucja antyprzemysłowa, wyd. Zysk i S-ka,  Poznań 2003, przekład Zygmunt M. Czarnecki







ZAŁOŻENIA IDEOWE

* Sprzeciw wobec pokolenia 68.

* Nacisk na metapolitykę: zmienianie nastawienia mas społecznych zamiast przez

bezpośrednich działań politycznych

* Sprzeciw wobec imigracji, przede wszystkim (czy wyłącznie) nie-białej. Postulat

tzw. remigracji (czyli de facto deportacji) nie-białych imigrantów.

* Nacisk na białą rasę lub etniczność: etnopluralizm lub biała supremacja.

* Idea tożsamości regionalnej-narodowej-cywilizacyjnej (trójstopniowa

tożsamość).

* Idea etnokultury – na kulturę składa się także etniczość.

* Sprzeciw wobec„Wielkiego Zastąpienienia” (the Great Replacement) – idea, że

biali Europejczycy (i biali Amerykanie) powoli są zastępowani nie-białymi

imigrantami i muzułmanami.
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„OPRESJE” SIĘ POTĘGUJĄ I NAKŁADAJĄ SIĘ NA SIEBIE

Patricia Hill Collins 
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* istnieje wiedza dostępna wyłącznie marginalizowanym i poddanym opresji.

* osoby niemarginalizowane nie mogą samodzielnie dostrzec tego, co osoby marginalizowane.

* punkty widzenia są relatywne i nie mogą być ocenione przez żadne obiektywne kryteria

(chociaż zwolennicy standpoint theory uznająv punkt widzenia grup zmarginalizowanych za

epistemicznie lepszy)

* standpoint theory wychodzi z marksistowskiej wizji opresji klas społecznych: przynależność do

klasy determinuje światopogląd i sposób myślenia (burżuazja nie jest w stanie zrozumieć

proletariatu i na odwrót)
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