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Wykładał również na University of 
Virginia i Loyola Marymount University w Los 
Angeles. W latach 2005–2010 był członkiem 
Amerykańskiej Rady ds. Upamiętnienia 
Holokaustu, mianowanym przez prezydenta 
George’a W. Busha. Laureat Nagrody im. Józefa 
Mackiewicza (2003).

Autor lub współautor kilkunastu książek, 
m.in.: Narodowe Siły Zbrojne „Ząb” przeciw 
dwu wrogom; Żydzi i Polacy 1918–1955. 
Współistnienie – Zagłada – Komunizm; Ejszyszki. 
Pogrom, którego nie było; Zagrabiona pamięć. 
Wojna w Hiszpanii (1936–1939); Po Zagładzie. 
Stosunki polsko ‑żydowskie 1944–1947; Między 
Wisłą a Potomakiem; O prawicy i lewicy.

W Stanach Zjednoczonych w 2012 r. ukazała 
się jego książka Intermarium: The Land Between 
the Black and Baltic Seas, w której nawiązując 
do Rzeczpospolitej Obojga Narodów przywraca 
pojęcie Intermarium w dyskursie publicznym. 
Według Chodakiewicza to brama do Wschodu 
i Zachodu, najbardziej stabilna część obszaru 
post ‑sowieckiego.
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Transformacja wytworzyła specyficzny system. 
Nie była to III RP. Był to post‑PRL z postkomunistami 
i post ‑dysydentami. To dzięki temu, jak ktoś słusznie 
zauważył, „komunizm upadł na cztery łapy”.

„Solidarność” to kontrrewolucja. Przecież wszystko, 
co występuje przeciwko rewolucji – komunistycznej 
czy nazistowskiej bądź jakiejkolwiek innej – jest po 
prostu kontrrewolucyjne, czyli próbą przywracania 
norm tradycyjnych. A to robiła „Solidarność”, 
walcząc pokojowo o powrót Prawdy, Piękna i Dobra.

Kłopot polega na tym, że Polska to kontynuacja,  
a nie byt wymyślany ex nihilio przez 
postmodernistów. Polska to suma zbiorowych 
wysiłków w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. 
Będzie trwała tak długo, jak istnieje w naszych 
sercach i w naszej wyobraźni. Proszę sobie 
przypomnieć: nawet gdy Rzeczpospolitą rozdarto 
zaborami, Ona istniała.

We wrześniu 1993 r., gdy wyszedł z Polski ostatni 
transport z wojskiem sowieckim, nastąpiła 
faktyczna niepodległość. I tego właśnie dnia 
Rzeczpospolita Polska powinna świętować swój 
Dzień Niepodległości.

Chodzi o to, że Polska będzie albo wielka 
i zatriumfuje, albo skundlona i powoli zwiędnie. 
Nie ma innej opcji.

Fragmenty książki

Naszą misją jest propagowanie patriotyzmu, 
dostarczanie w nowoczesnej i atrakcyjnej 
formie treści dotyczących historii, tradycji 
i dziedzictwa Polski oraz cywilizacji 
chrześcijańskiej.
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