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Wśród tzw. rodzimowierców tradycyjnych kraż̨y wiadomość o procesie wytoczonym Ja-
rosławowi Pagáčowi, słowackiemu wokaliście pagan-metalowemu, za propagowanie pra-
wicowego ekstremizmu. Problem w tym, że nacjorodzimowiercy dopatruja ̨ sie ̨ przyczyn
owego oskarżenia w tatuażach owego Słowaka, jednym tchemwymieniajac̨ wśród nich ko-
łowrót (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 wierzeń ludowych, o tyle Czar-
ne Słońce jest od poczat̨ku do końca dziełem nazistowskich okultystów. Co prawda nie-
kiedy próbuje sie ̨ doszukiwać jego genezy w znaleziskach archeologicznych zwiaz̨anych
ze starożytnymi oraz wczesnośredniowiecznymi Germanami, jednak współcześnie rozpo-
wszechniony 12-ramiennywzór 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 wte-
dy znikneł̨o kilka sklepów ze słowiańskimi wisiorkami. Tłumaczenie tyleż absurdalne, co
nie oddajac̨e pełnego stanu rzeczy, bowiem Pagáč trafił na celownik słowackich służb w
wyniku akcji wymierzonej w skrajnie prawicowych ekstremistów (m.in. z partii Ludova
Strana)1. I nie trafił tam z przypadku – poza swoim tatuażem, może pochwalić sie ̨ również
obecnościa ̨ na nacjonalistycznych sped̨ach czy graniem na koncertach podziemia neona-
zistowskiego, a oficjalny mail kontaktowy jego zespołu zapewne zupełnym przypadkiem
posiada w sobie liczbe ̨ 18 – odpowiadajac̨a ̨ inicjałom AH2.

Nacki w swoim poście w rzewnym zdaniu wspominaja ̨ również o Polakach, którym zda-
rzyło sie ̨ być wyproszonym na Słowacji za słowiańskie tatuaże z basenów. Cóż – to wy je-
steście temu winni, budujac̨ skojarzenia słowiańskiej wiary ze swoja ̨ chora,̨ antyspołeczna ̨
ideologia.̨

Czarne Słońce to nie nasza tradycja!

1 https://www.topky.sk/cl/100370/1709111/Razia-proti-neonacistom–FOTO-Tieto-tri–zlaticka–
skoncili-v-cele–Spevak–politik-a-asistent

2 https://dennikn.sk/blog/1124588/o-troch-ukrivdenych-neviniatkach/
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