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Wstp
Zawarto niniejszej ksi eczki stanowi zbiór artyku ów publikowanych przeze
mnie g ównie na amach prasy regionalnej oraz syntetyczne wyci gi z niektórych
wyk adów, jakie mia em przyjemno wyg asza w Instytucie Historii Uniwersytetu
Opolskiego w roku akademickim 1997/1998. Wikszo koncentruje si na XXwiecznej historii Polski, ale nie brakuje równie tematów europejskich,
pozaeuropejskich, a nawet takich, które ocieraj si o czyst polityk, sfer moralnoobyczajow itd.
Nale do ludzi, którzy wz owe problemy przesz oci i te teraniejsze widz
zasadniczo w barwach bia o-czarnych. Tak to tak. Nie to nie. Wszelkie odcienie
szaroci, sformu owania typu: ”tak, ale...” "kady medal ma dwie strony", intuicyjnie
budz we mnie nieufno . pachn relatywizmem- ulubionym ” duchownym hobby”
inteligentów.
St d- mam tego wiadomo -mnóstwo tu ocen ostrych, prowokacyjnych,
mog cych wywo a rodowiskowe protesty. Wszystko zaley od mocnych nerwów i ...
poczucia humoru. Ja w kadym razie wszelk odpowiedzialno za czyj z y humor lub
zwyczaj omijania mnie szerokim ukiem bior tylko na siebie. Przy najmniej bd mia
t rzadk okazj bycia prawdziwym mczyzn .
Zbiór podzieli em na trzy czci. Pierwsza JUDAICA koncertuje si na szeroko
pojtej tematyce ydowskiej, w tym stosunkach polsko- ydowskich. Myl, e mam
tutaj do zakomunikowania naszym starszym braciom kilka gorzkich prawd. Jestem
realist : nie licz na pe n zrozumienia reakcj. Raczej spodziewam si pomówie o
antysemityzm. O to zawsze naj atwiej.
Rozdzia drugi mikroskopijnie objtociowo MASONICA- to moje spojrzenie na
istot dzia alnoci ” fartuszkowej konspiracji”. Jeeli powiem, e nieprzychylnesk ami.
Wrogowie! Wreszcie VARIA: powane, mniej powane, czasem frywolne. Do
wyboru, do koloru.
I jeszcze dwie uwagi.
wiadomie zrezygnowa em z wszelkich odsy aczy, przypisów, bibliografii. Raz, e
popularny i publicystyczny charakter pracy czyni je zbdnymi. Dwa, ni kady
student historii, g ówny , mam nadzieje, odbiorca tych przemyle zawsze moe liczy
na moj pomoc w tym wzgldzie. Albo koleanek i kolegów, którzy wczeniej
zaszczycali mnie swa obecnoci na wyk adach i wiczeniach. Poszczególne tematy,
nieoznaczone na kocu ”znakiem prasowym”, s syntez , czci lub cz steczk
niepublikowanych dotychczas wyk adów autora.
Dariusz Ratajczak
Opole, padziernik 1998
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YDZI WOBEC ANTYPOLONIZMU YDÓW
Pisanie o stosunkach polsko-ydowskich jest czynnoci ryzykown. Szczególnie
dla Polaka, który uwaa, e stosunki te powinny by przedstawiane w oparciu o
prawd. atwo wtedy- paradoksalnie- narazi si na zarzuty o skrajny nacjonalizm,
ksenofobi i ”dyurny” antysemityzm.
Konsekwencje s zazwyczaj smutne: towarzyski bojkot ( kady ma takich znajomych
na jakich zas uguje), rasowy i wydawniczy ”knebel”, ostatecznie- zawodowa mier.
Sprawa przedstawia si inaczej, gdy wzorem warszawsko- krakowskiej elitki
moralnej, z oonej z pisarzy- k amców i ca ego tabunu artystów, ”naukowców” i
dziennikarzy- uznamy za pewnik nastpujce bajdurzenia: Polacy to pijana, katolicka
ho ota wspó odpowiedzialna za holocaust (proporcje- 50% winy Polaków, 50 lub mniej
nazistów- bro Boe wszystkich Niemców” w kocu mieli szlachetnego Schindlera)”
oddzia y Armii Krajowej w przerwach pozorowanych walk z Niemcami zabawia y si
strzelaniem do bezbronnych ydów, szczególnie podczas anty sowieckiej manifestacji
politycznej, jak by o Powstanie Warszawskie” polscy ch opi- bez zbne je opymasowo wydawali okupantowi ukrywajcych si ydów, a nastpnie radonie
kopulowali z kozami ( "Malowany ptak”
J. Kosiskiego)” obozy koncentracyjne zbudowano na ziemiach polskich, gdy
takiej w anie lokalizacji przyj zoologiczny antysemityzm prymitywnych tubylców”
nie mona mówi o wspó odpowiedzialnoci ydów za zbrodnie na Polakach w latach
1944-1956, poniewa panowie: Berman, Zambrowski, Fejgin, Róaski nie
reprezentowali spo ecznoci ydowskiej i przede wszystkim byli internacjonalistami
(zasmarkany za szmalcownik z jakiej zapad ej dziury by oczywicie typowym
Polakiem doby okupacji).
Ten antypolski, wewntrzkrajowy trend, przyrównujcy nas do bydlt w ludzkiej
skórze, uwaajcy za g upawych, s owiaskich untermenschów, jest tylko
uzupe nieniem wciek ych ataków kierowanych pod adresem Polaków ze strony
wp ywowych kó ydowskich Starego i Nowego wiata. Ciekawskich i znajcych jzyk
angielski odsy am na amy opiniotwórczej prasy amerykasko-kanadyjskiej (” New
York Times”, "International Herald Tribune”, ”Washington Post”, ”Toronto Star”), do
ksiek autorstwa np. R.Shoenfelda (”Ofiary holokaustu oskaraj ”), M.Elkinsa (”
Forget in fury”), Biermana (”The penalty of Innocence”), do kin (przygldajcie si-a
dobrze!- ” Licie Schindlera”- filmowi tyle s ynnemu, co nieuczciwemu w stosunku do
Polaków), przed ekrany telewizorów (moe jeszcze poka skaczcych z radoci
Polaków przygldajcych si eksterminacji ydów w dokumentalnym ”Shoah” Claude
Lanzmanna. Jeli bdzie wam za ma o- doprawcie si ”Shtetl” Marzyskiego). Dla
milusiskich za pozostawiam na deser komiks (nagrodzony ”Pulitzerem”) ”Myszy”, w
którym tytu owe gryzonie to ydzi, koty (zwierzta czyste i diaboliczne)- Niemcy,
natomiast rol Polaków- obozowych kapo- graj tarzajce si w gnoju winie.
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I moemy sobie bez koca powtarza , e by a ” egota”, e za pomoc ydom w
okupowanej Polsce grozi a mier (w przeciwiestwie np. do naprawd szmat awej i
zhabionej kolaboracj Francji), e tysi ce rodzin polskich uleg o eksterminacji
w anie za pomoc udzielon ydom, e podziemne pastwo polskie bezlitonie tpi o
przypadki szmalownictwa, e wreszcie polski rz d uchodczy zrobi wszystko co w
jego mocy, aby uczuli opini midzynarodow - w tym uparcie milcz cych ydów
amerykaskich- na tragedi rozgrywaj c si w gettach i obozach koncentracyjnych.
Te oczywiste prawdy nie trafiaj do ca ego roju paszkwilantów, polakoerców,
pseudonaukowców i niedouczonych literatów.
Na szczcie s jednak ludzie, polscy patrioci ydowskiego pochodzenia i ydziwiadkowie historii, którzy- powodowali zwyk
uczciwoci - staraj
si broni
Polaków i Polski w tym morzu pomówie, przeinacze i zwyk ego chamstwa. Broni
przed atakami innych ydów i niektórych, zazwyczaj znanych z pierwszych stron
gazet, Polaków. Nie s oni wprawdzie- z istotnymi wyj tkami ” szerzej znani w Polsce i
na wiecie, niemniej jednak przez sw ” drani c obecno ” potwierdzaj tez, i nie
ma zacietrzewionych w nienawici narodów- s
tylko m drzy i g upi ludzie.
Przypomnijmy lub wybiórczo przedstawmy ich sylwetki.
Zacznijmy od profesora Izraela Szahaka, yda uwaanego przez ydów za
antysemit (niedawno ukaza a si w przek adzie polskim jego ksi ka ”ydowskie
dzieje i religia”).
Szahak jest konsekwentnym obroc Polski i Polaków. Uwaa, e Rzeczpospolita
przez wieki stanowi a dla ydów bezpieczne przytulisko, w którym cieszyli si duymi
swobodami. Uczony ten twierdzi, e obecny Izrael jest pastwem nacjonalistycznym i
nietolerancyjnym, a cechy te, jego zdaniem, wynikaj z ydowskiej historii znaczonej
przez wieki zamknitym, fanatycznym, wrcz totalitarnym wiatem autonomicznej
gminy. Szahak stawia ponadto ewolucyjn
tez: antysemityzm tradycyjny /bez
zabarwienia rasowego/ to dzieci pierwotnego, g boko nienawistnego stosunku
ydów do wiata nie ydowskiego (golus).
Wielkim przyjacielem Polaków by zmar y10 lat temu Józef Lichten. Ten dzielny
cz owiek nie tylko g ono protestowa przeciwko antypolskiej wymowie scenariusza
filmu ” Holocaust ” ( w którym polscy o nierze, kompletnie umundurowani, wespó z
” kolegami ” z SS morduj ydów w getcie ), ale jednoznacznie broni sióstr
karmelitanek w Owicimiu. Niestety w Polsce nie jest znany. Mia nieszczcie by
antykomunist .
Wyranie sprzyja Polakom profesor Izaak Lewin, który otar si o Pokojow
Nagrod Nobla. Nigdy nie godzi si z twierdzeniami (obecnymi w prasie
amerykaskiej), ze to Polacy wybudowali obozy koncentracyjne (” polskie obozy”).
Podkrela równie, e s ynna polska tolerancja obejmowa a take ydów. Kto w Polsce
zna rabina Salomona Rapaporta- wielkiego obroc Polaków, albo Barnetta Litvinoffa,
który w swym dziele. Antysemityzm i historia wiata” napisa wprost” Polska (w
wiekach rednich i póniej) ocali a ydostwo przed wytpieniem”
Wspomnijmy jeszcze o profesorze Aleksandrze Schenkerze (jzykoznawcy z
USA), który odrzuca tez o odpowiedzialnoci Polaków za tragedi warszawskiego
getta (w tym miejscu ”uk ony ” dla prof. B oskiego i jego ba amutnych,
ahistorycznych wypocin o ” biednych Polakach patrz cych na getto ”)” Klarze Mirskiej
(w ksi ce ”W cieniu wielkiego strachu ” stwierdzi a, e Polacy, jak aden inny naród,
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w czasie okupacji wydali ” tylu ludzi bez skazy, tylu anio ów, którzy ... tak ratowali
obcych”); Oswaldzie Rufeisenie i tych ydach lub Polakach ydowskiego pochodzenia,
którzy yj c tu i teraz, odpowiadaj si za prawdziwym dialogiem polsko-ydowskim.
Czy ich g os zostanie wreszcie zauwaony, rozpatrzony i poddany rzetelnej
analizie na amach polskiej i wiatowej prasy ? Có, ” prawdy u wi cone ” wbite w
niedouczone, pe ne z ej woli g owy prawie nie poddaj si rewizji. Signum temporis.
Jestem wi c pesymist .
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KAROL MARKS-REWOLUCYJNO YDÓW ” LEWICOWY
ANTYSEMITYZM

Karol Marks urodzi si w roku 1818 w Trewirze. By synem Hirschela ha-levi
Marxa, czyli Henryka Marxa, wieego, protestanckiego przechrzty.

Co by o typowe dla Marksa i dla elity ydowskiej XIX wieku, która z tradycyjnym
ydostwem zerwa a, by zwi za si z ruchami lewicowymi? Tworzyli oni typ uczonych
proweniencji talmudycznej (chodzi o form- nie tre ) , mieli tendencj do
gromadzenia olbrzymiej masy na wpó przyswojonego materia u i sk onno do
planowania
prac
encyklopedycznych nigdy nie
ukoczonych.
Wykazywali
lekcewaenie dla wszystkich, którzy nie s uczonymi. Uczuciem tym, pomieszanym z
pogard , d yli równie maj cych w asne zdanie badaczy. W ich dzie ach komentarz i
krytyka dzie innych przewaa y nad twórczymi rozwi zaniami.
Byli oczywicie przeciwnikami ydostwa, nie tylko w sferze duchowej, ale i
spo eczno-klasowo-ekonomicznej. Nie inaczej Marks. W polemice z Bruno Bauerem
przekonywa : ” Przypatrzmy si rzeczywistemu wieckiemu ydowi ... Nie szukamy
tajemnicy yda w jego religii (a do tego sk ania si Bauer- DR). Jaki jest wiecka
postawa ydostwa? Praktyczna potrzeba, w asna korzy . Jaka jest wiecki kult yda?
Handel. Jaki jest wiecki Bóg? Pieni dz.
W s owach tych pobrzmiewaj nowe, z owieszcze nuty. Rodzi si nowoczesny
antysemityzm, widz cy w ydach nie przeciwników chrzecijastwa, równie
znienawidzonego przez Marksa, a spo ecznych szkodników, pasoytów, a wic ludzi
zbdnych. W tki te, nie rozwiane póniej przez Marksa (w jego koncepcji spo ecznoekonomicznej ydów- krwiopijców zast pi midzynarodowa buruazja) podejmie
niemiecki nazizm w duchu rasistowskim.
Chocia, gdyby uwanie przyjrze si niektórym antysemickim uwagom Marksa
w latach póniejszych, wida w nich ju ten ob dny, nienawistny ton w aciwy
Hitlerowi w ” Mein Kampf ”, a powielany póniej przez prymitywnego ” Szturmowca”
(Der Stuermer) Juliusza Streichera.
Zacytujmy dla ilustracji fragmenty listów 43-letniego Marksa do Engelsa: ”A
propos Lassalle (Ferdinand Lassalle, organizator ruchu robotniczego w Niemczech,
reformista, zgin w pojedynku, pochowany we Wroc awiu. By ydem z pochodzeniaDR )... wyjcie ydów z Egiptu to nic innego jak historia wyrzucenia narodów
trdowatych... ” W kolejnym, o rok póniejszym licie (lipiec 1962) Marks uwaa, e
Lassalle ” pochodzi od Murzynów ”, którzy przy czyli si do ucieczki Mojesza z
Egiptu. Wskazuje na to ” kszta t jego g owy ”. ” Chyba, e jego matka czy babka
skojarzy a si z czarnuchem ”- dodaje domoros y antropolog.
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By o zapewne klika przyczyn rewolucyjnoci ydów w XIX- wiecznej Europie.
Istnia a biblijna tradycja spo ecznego krytycyzmu” przeludnione dzielnice
przemys owych miast wzmacnia y ich wiecki radykalizm, uwolniony do tego z pod
w adzy totalitarnej gminy, tej wylgarni fanatyzmu i wszelkiej ciemnoty (inna rzecz,
e to wyzwolenie przysz o z zewn trz, od gojów)” reim carski pod koniec wieku XIX
czyni z antysemityzmu jeden z filarów ideologii pastwowej (nie dziwi wic masowy
udzia ydów w obu rosyjskich rewolucjach i to na stanowiskach kierowniczych).
Na koniec, w trosce o w asne bezpieczestwo (pos dzenia o szerzenie
antysemityzmu padaj w naszym kraju szybko i gsto), przytocz opini ydowskiego
(dok adnie syjonistycznego) pisma ” Rozswiet ”, wychodz cego w jzyku rosyjskim w
Berlinie (nr 49,1923), które w taki oto sposób przedstawia ydowski ci g ku rewolucji,
a przy okazji charakteryzuje pozornie zasymilowanego yda- obrazoburc i
niszczyciela: ”W samym kocu zesz ego stulecia (wieku XIX- DR) w Niemczech da a si
ju stwierdzi
kategoria ydów, bd cych porednimi typami miedzy starym
ydostwem, a now cywilizacj europejsk .
Nowe to rodowisko ydowskie nie jest zdolne do rozp ynicia si w ogólnym
otoczeniu. To nie s ani ydzi, ani Europejczycy. Ta kategoria ludzi jakby stworzona
jest do tego, aby by przedni placówk dla wszelkich eksperymentów i dowiadcze.
Ze starego ydostwa ta kategoria typów zachowa a brak poczucia rzeczywistoci
... Dla yda wszystko jest oderwana formu k , a st d p ynie jego ca kowita pewno co
do s usznoci jego stanowiska, pochodzi jego brak zw tpie i wszelkich waha, brak
poszukiwa, zazwyczaj w aciwych ludziom, pracuj cym nad yciem, czerpi cym z
jego rónorodnych przejawów swoje twórcze d enia.
Lecz poza tym u ydów, którzy znaleli si w tym nowym yciu, jest jeszcze jedna
w aciwo : s pozbawieni tradycji, w odrónieniu od otoczenia, które nie jest zdolne
do uwolnienia si od niej ... Kiedy yd tpi szlacht lub buruazj, nie a uje tego
piknego ycia i wyszej kultury, których wyrazicielami by y te warstwy. W ydzie
pozosta a z przesz oci jedynie nienawi do istniej cego stanu rzeczy, który zawsze
by dla niego wstrtny.
Wszystko to razem wzite czyni z ydów typ wybitnie rewolucyjny, cile
mówi c, typ raczej okresu niszczenia, ni twórczoci, poniewa twórczo nie moe
odbywa si szablonowo i na podstawie wypracowanych formu ek.
We wszystkich rewolucjach, poczynaj c od zesz ego stulecia, a kocz c na
obecnej rosyjskiej, ten typ ydowski bierze udzia , odgrywa w nich du rol, stanowi
czstokro dusz tego ruchu, w zalenoci od odpornoci i rozwoju mas, wród
których dzia a ...Do tej kategorii typów nalea równie Karol Marks.
Do pomocy dobra sobie Marks ydów, albo specjalnie nadaj cych si nieydów,
jak Engelsa. W doborze inteligentów by oczywicie niezmiernie ostrony.(...).”

—

12

—

Dariusz Ratajczak : Tematy Niebezpieczne

YDZI- TALMUD- GOJE
Organiczna
niech
ydów
do
wiata
nieydowskiego,
a
g ównie
chrzecijaskiego wynika przede wszystkim z tradycyjnych praw judaizmu. Jest ona
nawet wczeniejsza od aktywnego antyjudaizmu chrzecijan , bo w anie ten termin
obrazuje przez wiele wieków stosunek chrzecijan do ydów. Mia on charakter
ideologiczno- wiatopogl dowy, nie stroni od dysputy ze stron przeciwn , móg
take sta u podstaw postaw pogromowych. Chocia te ostatnie nierzadko mia y
pod oe klasowe, uwaaj c za ciemiyciela nie tylko pana feudalnego, ale i jego
pomocnika (który mia nieszczcie by na miejscu w zasigu dziejowej zawieruchy)yda. Naley tu przy okazji rozwia jeden mit: w historii feudalnej Europy to nie ydzi
byli najbardziej przeladowan
, wyzyskiwan
i postponowan
grup
ludzk .
Prawdziwym ch opcem do bicia ” by ch op paszczyniany- na terenach rodkowowschodniej czci kontynentu a do I po owy ubieg ego stulecia.
Przedstawiaj c stosunek ydów do gojów (relacja odwrotna, bardziej znana,
chocia nierzadko zak amana, nie jest przedmiotem naszych rozwaa), nalea oby
kilka s ów powici Talmudowi, czyli jednemu z kamieni wgielnych judaizmu.
Jeli przyjmiemy, e ydzi s naszymi starszymi starotestamentowymi bra mi (co
obecnie wiele krgów kocielnych uznaje bez zastrzee), to Talmud skutecznie
rozrywa wszelkie braterskie wizi.
Talmud tworz Miszna i Gemara. Jest to, najogólniej mówi c, zbiór tradycyjnych
praw judaizmu, zawieraj cych komentarze rabinów. W Talmudzie nazywaj owi rabini
chrzecijan ba wochwalcami, mobójcami, rozpustnikami nieczystymi, gnojem,
zwierztami w ludzkiej postaci, gorszymi od zwierz t, synami diab a itd. Ksiy
nazywaj ” kamarim”, tj. wróbiarzami, koció zw ” bejs tifla”, czyli dom g upstw,
paskudztwa. Obrazki, medaliki, róace zowi ” e y ym ” (ba wany), niedziele i wita
to ” jom jd” (dni zatracenia). Ucz
te, e ydowi wolno oszukiwa , okra
chrzecijanina, bo ”wszystkie majtnoci gojów s jako pustynia, kto je pierwszy
zajmie, ten jest ich panem.
Tak wic ksig zawieraj c 12 grubych tomów i dysz c nienawici do
chrzecijan ydzi uwaaj za waniejsz od Pisma witego i stanowi ona dla nich do
dnia dzisiejszego przypomnienie w aciwego postpowania w stosunku do gojów. Bez
Talmudu, tego kracowego przyk adu nietolerancji i swoistego ekskluzywizmu (ma on
i swoje odbicie w sprawach czysto wieckich, nawet w rodowiskach dalekich od
ortodoksji) yd przestaje by ydem.
By
moe obiektem najzacieklejszych ataków w Talmudzie i literaturze
posttalmudycznej jest osoba fa szywego Mesjasza”- Jezusa. Zgodnie z tym, co podaje
Talmud Jezus zosta stracony za ba wochwalstwo, za namawianie ydów do
ba wochwalstwa i lekcewaenie w adz rabinicznych z wyroku s du rabinackiego.
Absolutnie nie jestem sk onny przypisywa wszystkim ydom winy za mier
Chrystusa, alici klasyczne ród a ydowskie wspominaj c jego stracenie, z satysfakcj
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bior c na siebie odpowiedzialno
Rzymianach.

za t mier , a nie wspominaj

nawet

o

Samo imi Jezus (Jeszu) jest dla ydów symbolem tego co ohydne, wstrtne.
Hebrajska forma imienia Jezus interpretowana by a jako akronim przeklestwa” niech
imi jego i pami o nim zostan wymazane”.
Myl, e dialog chrzecijasko- ydowski powinien by oparty na prawdzie.
Koció katolicki zrobi bardzo wiele by t prawd przybliy : nazwa ydów
”starszymi bra mi” potpi antysemityzm, wzi na siebie wiele win, nawet tych nie
pope nionych. Strona ydowska przyj a postaw agresywn .  da coraz wicej, a
jednoczenie nie chce uzna , e w d ugiej historii stosunków chrzecijaskoydowskich pope ni a liczne b dy.
Ich naprawa ley moim zdaniem poza mentalno- ideologiczno- religijnymi
moliwociami ydów, tego zdolnego i ciekawego narodu, naznaczonego wszelako
grzechem pychy i arogancji. Wierzy jednak naley...
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TAJEMNICA POCHODZENIA ADOLFA HITLERA

Biografowie Adolfa Hitlera podaj e przysz y Fuehrer III Rzeszy urodzi si 20
kwietnia 1889 roku w Braunau am Inn, nieduej miejscowoci na granicy austriackoniemieckiej. Jego ojcem by 52-letni urzdnik celny Alois Schicklgruber, który
wczeniej przybra nazwisko Hitler. Matka, Klara Poelzl, wywodzi a si z ch opskiej
rodziny.
Na tym etapie sprawa jest jasna i bezdyskusyjna: Alois i Klara byli naturalnymi
rodzicami Adolfa.
W tpliwoci budzi natomiast pochodzenie ojca Hitlera. Co ciekawe, nawet tacy
znawcy przedmiotu jak Alan Bullock s w tej materii nad wyraz wstrzemiliwi i
powstrzymuj si przed ostatecznymi s dami. My postarajmy si pój tropem pewnej,
bardzo prawdopodobnej i maj cej zwolenników hipotezy.
Otó babka Adolfa, Maria Anna Schicklgruber, powi a Aloisa 7 czerwca 1837
roku. Podejrzewano, e dziecko by o owocem niepowanego uczucia syna zamonego
yda Frankerbergera (wiedeskiego barona, cz onka rodzinny Otteristein) do
skromnej s u cej.
Za t hipotez przemawiaj moim zdaniem trzy bezsporne fakty. Po pierwsze
Maria Anna dopiero 5 lat po rodzeniu Aloisa polubi a m ynarza- Johana Georga
Hiedlera (o przezwisku Hitler). Dopiero po jego mierci do miejscowoci Spital uda si
jeden z wujów Hitlera, Johann Nepomuk Huettler (podobno nie pozbawiony szczypty
krwi czeskiej), i w obecnoci dwóch wiadków uzyska od notariusza powiadczenie
ojcostwa, uznaj ce Aloisa (ju teraz Hitlera, a nie Schicklgrubera) za syna naturalnego
zmar ego m ynarza. A przecie nieboszczyk za ycia mia wystarczaj co duo czasu,
aby rzecz ca za atwi .
Po trzecie wreszcie Frankenbergerowie jeszcze przez pewien czas po mier
Aloisa oyli na utrzymanie nastoletniego Adolfa, przysz ego pogromcy ydów!
Zajmowanie si pochodzeniem Hitlera i uznanie, e biologicznie by
wier ydem (pamitajmy jednak, e judaizm uznaje za yda osob zrodzona z matkiydówki-Hitler tego kryterium nie spe nia) by oby zajciem dosy ja owym- w kocu
wane jest to, kim si dany osobnik czuje, a nie jakich ma przodków-gdyby nie fakt, e
wielu ludzi o ydowskich korzeniach stara o si zaciera w asne pochodzenie lub
gor co mu zaprzecza i w konsekwencji przebiera postaw jawnie antysemick .
Zjawisko to zauwaali tradycyjni ydzi, a okrelali je nienawici do samego siebie”.
Takim w anie cz owiekiem mia by Hitler, a wczeniej- to ju na pewno da si
udowodni - Karol Marks, zasymilowany yd, który teori walki klas wywiód z
pierwotnych, g boko antysemickich fobii.
Myl, e w szerszym kontekcie, ale ca y czas w odniesieniu do realistów
niemieckich, rzecz ca najcelniej uj ydowski dziennikarz Rudolf Kommer, który w
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taki oto sposób komentowa w roku 1922, a wic w czasie, gdy Hitler by jeszcze
prowincjonalnym krzykaczem, zabójstwo ministra spraw zagranicznych Niemiec
Rathenaua: ”Take Rathenau (chcia upodobni si- DR) do blondynów Baldura
(minister by z pochodzenia ydem- DR). Boe miej nas ydów i was Niemców w swojej
opiece, jeli którego dnia bezmylne i brutalne instynkty gangsterów upozowanych
na jasnow ose bestie po cz si z zatruwaj c dusz nienawici ydów do samych
siebie lub ze wiatopogl dowym b kaniem mieszaców maj cych duchowe i moralne
defekty. Jego proroctwo w duym stopniu spe ni o si. Gdy bowiem analizujemy
pochodzenie politycznych, wojskowych i gospodarczych elit III Rzeszy, co rusz
natrafiamy na osoby ydowskiego, pó ydowskiego, wier ydowskiego pochodzenia
oraz takich, którzy przez fakt ma estwa byli spokrewnieni z ydowskimi rodzinami.
Wymiemy kilkanacie nazwisk, opieraj c si na ustaleniach niemiecko- ydowskiego
wyk adowcy akademickiego, Dietricha Brondera oraz wiedzy w asnej:
1. Adolf Hitler (Führer III Rzeszy)
2. Julius Streicher (gauleiter Frankonii, wydawca antysemickiego i antykatolickiego
”Der Stuermer”. Dodam, e pismo to dziwnie przypomina mi ” chodzi o ataki
antykocielne i pornografi- Tygodnik ”Nie” Jerzego Urbana)
3. Joseph Goebbels (g ówny propagandysta III Rzeszy, mia pochodzi
holenderskich ydów, w szkole koledzy wo ali na niego ”Rabbi”)

z hiszpasko-

4. Hans Frank (generalny gubernator w okupowanej Polsce, syn ydowskiego
adwokata-hochsztaplera z Bambergu).
5. Reinhard Heydrich (szef G ównego Urzdu Bezpieczestwa Rzeszy, pó - yd, który
wg Himmlera yda w sobie zdusi )
6. Adolf Eichmann (realizator ”ostatecznego rozwi zania”, urodzi si w Palestynie, w
póniejszym czasie stosowane papiery sfa szowano, podaj c za miejsce urodzenia
Solingen)
7. Alfred Rosenberg (szef Urzdu do Spraw Zagranicznych NSDAP, nazistowski filozof.
Ba tycki Niemiec z domieszk krwi ydowskiej )
8. Odilo Globocnik (dowódca ”Akcji Reinhard”-zag ady polskich ydów)
9. Wilhelm Kube (gauleiter i gubernator Bia orusi, rodem z G ogowa)
10. Ernst ”Putzi” Hanffstaengel (szef wydzia u prasy zagranicznej w NSDAP,
pó -yd po matce, z domu Heine)
11. Erhard Milch (feldmarsza ek i szef uzbrojenia Luftwaffe, jego matka by a ydówk )
22. Max Naumann (yd, zwolennik nazistowskiej rewolucji nacjonalistycznej, szef
Zwi zku ydów Narodowoniemieckich, przeciwnik ”Ostjuden”, których atakowa z
pozycji
antysemickich.
Autor
m.in.
”Sozialimus,
Nationalsozialismus
und
nationaldeutsches Judentum”).
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NARODOWE SIY ZBROJNE A YDZI
Przedwojenny Obóz Narodowo- Radykalny by organizacj
programowo
niechtnie nastawion do ydów. Ju w ”Deklaracji Obozu Narodowego- Radykalnego”,
opublikowanej w dodatku nadzwyczajnym ”Sztafety” (Warszawa, 15 kwietnia 1934r.,
nr 13/19) czytamy midzy innymi” yd nie moe by obywatelem Pastwa Polskiego i
- póki jeszcze ziemie polskie zamieszkuje - powinien by traktowany jedynie, jako
przynaleny do pastwa”. W konsekwencji ydzi winni opuci
Polsk, gdy
odydzenie miast i miasteczek jest niezbdnym warunkiem zdrowego rozwoju
gospodarstwa narodowego.
W okresie okupacji to wrogowie stanowisko wzgldem ydów w rodowiskach
narodowo- radykalnych zwi zanych z wojenn mutacj ONR (chodzi tu o Grup
”Szaca” oraz jej si  zbrojn
- pocz tkowo Zwi zek Jaszczurczy, a nastpnie
Narodowe Si y Zbrojne) nie uleg o w zasadzie zmianie. Fakt ten starali si w okresie
powojennym wykorzysta historycy tak krajowi, jak i emigracyjni, przedstawiaj c NSZ
niszczenia (wspólnie z
jako band antysemickich maniaków ow adnitych ide
Niemcami) wszystkiego co ydowskie.
Moim zdaniem jest to s d g boko krzywdz cy NSZ, co postaram si udowodni
na kilku przyk adach. Na wstpie chcia bym zaprezentowa relacj pp k NSZ- Tadeusza
Boguszewskiego (uwaaj c si zreszt za...pi sudczyka), w której czytamy m.in.:
"Stwierdzam jednak kategorycznie, e w latach 1939-1947 tpiono we w asnych
szeregach politycznych, w Zwi zku Jaszczurczym i w Narodowych Si ach Zbrojnych
wszelkie zapdy antysemickie. Wspó czucie dla tpionego nieludzko narodu
ydowskiego, pami na pitno antysemickie z lat 1934-1939 i obawa przed
w asnorcznym w oeniem broni w rce Moskwy, w asnej komuny i dygnitarzy w
rodzaju Tatara, Rzepieckiego, Sanojcy i legionu innych- by y gwarancj , e grupa
”Szaca” i NSZ bd si trzyma jak najdalej od jakichkolwiek
czynnych wyst pie antyydowskich ! Autor powyszej relacji opracowa równie
pod kierunkiem ówczesnego dowódcy NSZ- p k Kurcjusza wytyczne do Akcji Specjalnej
NSZ. W wytycznych tych wyranie podkrelano, i jakiekolwiek wyst pienia przeciw
ydom mia y by karane i tpione.
Kapitan J. Wolaski, komendant powiatowy NSZ, stwierdza, e na terenie okrgu,
w którym w czasie wojny przebywa , nie zetkn
si z ani jednym przypadkiem
dzia alnoci NSZ, która by aby skierowana przeciw ydom. Co wicej” w latach 19431944 w jego mieszkaniu znalaz chronienie wraz z on i synkiem yd- mecenas
Antoni L., znany mu jeszcze z lat szkolnych.
22 wrzenia 1943 roku we wsi D brówka (powiat w oszczowski) powsta oddzia
partyzancki NSZ pod dowództwem kpt. W adys awa Ko aciskiego- ”bika”. Oddzia
ten mia w swych szeregach yda- lekarza, dr Kamiskiego. Brat ”bika”- Józef w
okresie istnienia getta w Piotrkowie utrzymywa z nim sta y kontakt, a nawet
organizowa ucieczki ydów. Na jego prob kpt. Ko aciski wyprowadzi grup ydów
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(jedenacie kobiet i dwoje dzieci) z piotrkowskiego cmentarza w lasy spalskie, a
nastpnie przekaza gospodarzom z ssiednich wsi.
Zdarzenie to tym bardziej godne jest podkrelenia, e kpt. ”bik”, który po
wojnie nie zaprzesta swej patriotyczno- konspiracyjnej dzia alnoci, by oskarony
przez komunistyczn propagand o dokonanie wraz z jego podkomendnymi w maju
1945r. w Przedborzu masakry na bezbronnych ydach. Prawd jest, i w tym czasie w
Przedborzu znajdowa o si oko o 300 osób narodowoci ydowskiej. Jednak akcja
represyjna dotkn a tylko figurujcych na licie kilku wybitnie zas uonych
pracowników UB, tak ydów, jak i Polaków”. Rozstrzeliwano ich nie za przynaleno
narodowociow, lecz za tropienie by ych konspiratorów, za zncanie si w czasie
ledztwa i w wizieniach, g ównie na by ych o nierzach- bojownikach!
W roku 1960, staraniem Ministerstwa Obrony Narodowej, wydany zosta album
powicony mczestwu, walce i zag adzie ydów polskich w latach 1939- 1945
(opracowanie: Adam Rutkowski). Jedno ze zdj w tym albumie przedstawia sztab
Brygady witokrzyskiej NSZ z adnotacj u do u, e brygada ta masowo mordowa a
ydów. Stwierdzenie to nie odpowiada prawdzie, przeciwnie: wiele ydówek
zawdzicza ycie w anie dowództwu Brygady, które 5 maja 1945r. zdecydowa o si
wykona mia e uderzenie na obóz koncentracyjny w czeskim Holszowie (bo tam
wojenne losy zawiod y brygad- jedyn polsk jednostk partyzanck, która dziki
pomys owoci jej dowódcy, p k Dbrowskiego- Bohuna przedar a si z broni w rku
na zachód Europy). Decyzja ta najprawdopodobniej ocali a winiarki- ydówki, które
mia y by
zg adzone przez obozowe w adze w momencie zbliania si wojsk
amerykaskich do Holiszowa.
Ostatecznie, zaryzykowa bym hipotez, e antysemityzm Grupy ”Szaca”, ZJ i
NSZ mia charakter czysto teoretyczny, bez praktycznych nastpstw. W codziennym
dzia aniu rodowisko to stara o si raczej nie uwypukla cech wyróniajcych
przedwojenny ONR. Dochodzi o do tego z ca  pewnoci równie zwyk e ludzkie
wspó czucie dla mordowanego narodu ydowskiemu.
Skd wzi si wic pogld o ”antysemickich zbirach z NSZ? W moim przekonaniu
wynika on z niezrozumienia przez adwersarzy koncepcji walki radykalnego skrzyd a
obozu narodowego w czasie wojny. Jedn z jej cech przewodnich ( i to zreszt pod
koniec okupacji niemieckiej) by o zwalczanie bolszewickich band w kraju, tak aby
wyczyci przedpole” przed spodziewanym zajciem Polski przez Armi Czerwon.
Sk ad narodowociowy owych band by niejednorodny, nie brakowa o w nich, obok
Polaków i Rosjan, równie ydów. W momencie likwidacji danej bandy przez NSZ,
ginli take ydzi, ale- raz jeszcze podkrelam- nie za pochodzenie, a za dzia alno na
szkod Rzeczypospolitej.
Myl, e oponenci NSZ nie przyjmuj mojego rozumowania za prawid owe.
Niestety, mylowy szablon: przedwojenne pogromy (same w sobie stanowice rodzaj
mitu)- wojenne (w konsekwencji) mordy w po czeniu z wrcz histeryczn nienawici
do tej wielkiej, ponad 70-tysicznej organizacji, ma nadal wielu zwolenników. By
moe w ten sposób staraj si oni zapomnie o swojej, niezbyt chlubnej, dzia alnoci
przed i po 1945 roku.

Katolik, nr 40, 1990
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REWIZJONIZM HOLOCAUSTU
Od po owy lat 70-tych Holocaust, traktowany jako religia, jako co
wyj tkowego, nie maj cego precedensu w dziejach wiata, zaczyna spotyka si z
odporem ze strony historyków- rewizjonistów.
Krytykuj oni nie tylko jego wyj tkowo , ale take rewiduj dotychczasow
wersj wydarze. Innymi s owy poddaj rewizji oficjalnie podawan liczb ydów
zg adzonych podczas wojny, a take sposoby ich umiercania.
Ludzie ci traktowani s przez wyznawców religii Holocaustu, a wic zwolenników
cenzury i narzucania opinii wiatowej fa szywego, propagandowego obrazu
przesz oci, jako szarlatani, neonazici i skrajni antysemici.
Argument to chyba chybiony, gdy ruch historycznego rewizjonizmu, którego
fragmentem (co prawda wanym) jest nonkonformistyczne podejcie do Holocaustu,
nie jest jednorodny. Zaangaowani s w nim historycy- zawodowcy, amatorzy, ca e
instytucje. Nie ma on jednego oblicza ideowo- politycznego. Wystpuj w nim postawy
rozci gaj ce si od skrajnej prawicy po skrajn lewic, a rewizjonici to ludzie
wszystkich nas i wielu narodowoci, w cznie z ydami.
I jeszcze jedna uwaga porz dkuj ca: rewizjonizm historyczny, zauwaalny w USA
i Europie Zachodniej, a ostatnio w jej rodkowo- wschodniej czci (moe najmniej w
Polsce), stara si zwalcza
tzw. Utarte prawdy nie podlegaj ce z rónych
propagandowych, politycznych, biznesowych - wzgldów krytyce. Problem jest wic
bardzo szeroki. My skoncentrujemy si tylko na Holocaucie.
W rozwoju rewizjonizmu Holocaustu, po wczeniejszych wyst pieniach Paula
Rassiniera (ten wizie Buchenwaldu i Dory zakwestionowa jako pierwszy istnienie
komór gazowych w obozach koncentracyjnych/ i prof. Roberta Faurissona (za
g oszenie pogl dów, e oficjalna wersja eksterminacji ydów jest nieprawdziwa
”wylecia ” z pracy na Uniwersytecie w Lyonie. Potem mia sprawy s dowe i k opoty z
rónymi postpowymi bombiarzami - typowy to sposób rozprawiania si z
rewizjonistami” dowiadczy tego równie autor”Wojny Hitlera - David Irving),
prze omem sta a si sprawa kanadyjskiego rewizjonisty Ernsta Zuendela.
W 1985 roku postawiono go przed s dem za wydanie broszury autorstwa
Richarda Verralla ”Czy naprawd zgin o 6 milionów (ydów- DR)”. Na drugim
procesie Kanadyjczyka, w roku 1988, wyst pi jako wiadek obrony Fred Leuchter,
jedyny w USA ekspert od budowy urz dze do wykonywania kary mierci- take
komór gazowych, w których skazacy umiercani s cyjanowodorem, a wic tym
samym gazem, jakim mieli by zabijani ydzi w Auschwitz- Birkenau.
W tym samym roku Leuchter, fachowiec najwyszej jakoci, cz owiek pozbawiony
jakichkolwiek sk onnoci politycznych” (on zna si po prostu na komorach gazowych i
substancjach zabijaj cych- tyle i a tyle) uda si wraz z ekip do Polski, gdzie zbada
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komory gazowe w Owicimiu, Brzezince i Majdanku. Tezy opracowanej przez niego
po powrocie ekspertyzy okaza y si zabójcze dla zwolenników oficjalnej wersji
Holocaustu, a sprowadza y si do jednoznacznej konkluzji, i pomieszczenia
przedstawiane jako komory gazowe nie mog y s uy do masowego zabijania ludzi (o
czym bardziej szczegó owo za chwil).
Raport Leuchtera sta si bardzo popularny w ko ach rewizjonistycznych.
Zainspirowa on m. in. niemieckiego naukowca z Instytutu Maxa Plancka- dr Germara
Rudolfa do wydania ekspertyzy o cyjanowodorze uywanym w Owicimiu (godzi si
wspomnie , e w Niemczech ludzie rewiduj cy Holocaust s naraeni na prawne
represje” podobne przyjemnoci” nied ugo stan si udzia em Polaków).
Nalea oby wreszcie skrótowo uj
tezy i argumenty, jakimi pos uguj si
rewizjonici Holocaustu. Dla niewtajemniczonych, lub takich, którzy bez zastrzee
one zapewne rodzajem szoku.
aprobuj
oficjaln
wersj wydarze, bd
Ozdrowieczego, czy wrcz przeciwnie- nie moje to zmartwienie.
Przede wszystkim naley stwierdzi , e rewizjonici, przynajmniej ci powani, bo
hochsztaplerów- jak wszdzie ” nie brakuje, nie kwestionuj antyydowskiej polityki
III Rzeszy, istnienia obozów koncentracyjnych, przymusowej pracy winiów w tych
obozach, deportacji ydów do gett i obozów oraz mierci wielu ydów z rónych
przyczyn- take w wyniku masowych egzekucji.
Uwaaj natomiast, e nigdy nie istnia i nie by realizowany przez w adze
niemieckie plan systematycznego wymordowania ydów europejskich, e nie istnia y
komory gazowe do masowego umiercania ydów oraz e liczba ydów, którzy
ponieli mier w okresie II wojny jest o wiele nisza od podawanej i traktowanej
bardzo rygorystycznie liczby 6 milionów.
Ogólniej natomiast Holocaust jest dla rewizjonistów mitem opartym wprawdzie
na prawdziwych i strasznych wydarzeniach, które jednakowo naley widzie w
kontekcie XX wiecznej wojny totalnej, prowadzonej bezwzgldnie przez wszystkie
strony konfliktu i które porównywalne s z innymi wydarzeniami tamtych lat
(cierpienia milionów Polaków, masakry niemieckiej ludnoci cywilnej przez lotnictwo
alianckie, mier kilku milionów jeców rosyjskich- od siebie dodam: i niemieckich w
czasie wojny i po wojnie w ZSRR- masakra wojsk japoskich na wyspach Pacyfiku oraz
cywilów w macierzy itd.).
Rozpatrzymy teraz te 3 g ówne za oenia rewizjonizmu Holocaustu
1.Po lityk a I II Rze szy wo bec ydó w
Wed ug rewizjonistów nazici chcieli rozwi za tzw. kwesti ydowsk przede
wszystkim poprzez przesunicie ydów z Niemiec, a póniej z Europy, na Madagaskar
lub do Palestyny, co zreszt mi e by o syjonistom (fakt kontaktów nazistów z ko ami
syjonistycznymi przed i w czasie wojny jest bezsporny).
Po roku 1941 kierownictwo III Rzeszy, maj c do dyspozycji ogromne obszary
ZSRR, postanowi o deportowa ydów z Europy na Wschód. Niemcy kierowali si tu
wzgldami ideologicznymi, bezpieczestwa (ydzi jako aktywnie walcz ca mniejszo )
oraz motywem praktycznym, maj cym za podstaw w czenie ydów dla potrzeb
gospodarki wojennej.
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By a to polityka brutalna i czsto zbrodnicza, szczególnie za lini frontu
wschodniego, gdzie dzia a y Einsatzgruppen, ale nie mona mówi o zaplanowanej
eksterminacji narodu ydowskiego z motywów ideologicznych, przy uyciu
specjalnych urzdze do zabijania (ruchome komory gazowe itp.).
2.Prob le m ko mór g azo wych
Rewizjonici uwaaj, i mimo nag aniania od lat 40-tych istnienia w obozach
koncentracyjnych komór gazowych do masowego umiercania ludzi (g ównie, a w
zasadzie wy cznie ydów i Cyganów), przez d ugie lata nie istnia y adne ekspertyzy
techniczno- kryminalistyczne powicone tym szczególnym narzdziom mordu.
Prze omem okaza y si dopiero badania Leuchtera i Rudolfa. Ich wspólna konkluzja
jest jednoznaczna: nie by o moliwe umiercanie gazem milionów (a nawet setek
tysicy) ludzi w pomieszczeniach przedstawianych obecnie wycieczkom w Owicimiu,
czy na Majdanku jako komory gazowe. Decyduj wzgldy techniczne, chemiczne i
fizykalne.
Pomieszczenia uznawane za komory gazowe nie mia y stalowych drzwi, nie by y
uszczelnione, co grozi o mierci wszystkim znajdujcych si w pobliu, take SSmanom. ciany nie by y pokryte odpowiedni warstw izolacji, nie by o urzdze
zapobiegajcych kondensacji gazu na cianach, pod odze czy suficie. Komory
posiada y zupe nie zwyczajn wentylacj, ca kowicie nieprzydatn do usuwania
mieszaniny powietrza i gazu na zewntrz budynku, tak, aby nie grozi o to yciu
obs ugi i SS- manów. W cianach tzw. komór gazowych nie ma prawie ladów
cyjanowodoru.
Ze sprawa komór wie si oczywicie uycie przez Niemców preparatu Cyklon B,
czyli wspomnianego cyjanowodoru. Cyklon B by w czasie wojny stosowany przez
Niemców jako rodek zabijajcy wszy. Stosowano go w komorach do odwszawiania (ale
nie gazowania ludzi!), w koszarach itd. Z wielu wzgldów jego zastosowanie w technice
mordowania ludzi by o niemoliwe. Cyklon jest ma o inteligentny” (d ugi, 2 godziny
czas wydzielania gazu z granulatu, jeszcze d uszy bo 20 godzinny czas usuwania
tego z pomieszcze, a przecie Niemcy nic tylko gazowali i gazowali!). Poza tym
by aby to bardzo kosztowna (towar deficytowy) i niebezpieczna operacja, wymagajca
od ekip winiów wycigajcych cia a uycia masek przeciwgazowych z filtrami i
ubrania specjalnych uniformów ochronnych oraz rkawic (gaz dzia a przez skór).
I jeszcze o usuwaniu zw ok, czyli krematoriach.
Zbudowane w Owicimiu krematoria mia y s uy
do spalania zw ok
zamordowanych (zagazowanych) ydów. Aby to wykona musia yby jednak, przy
podawanej oficjalnie liczbie zabitych przez Cyklon B, mie przepustowo kilkanacie
razy wysz od najnowoczeniejszych, sterowanych komputerowo krematoriów
wspó czesnych! Takich obozy nie posiada y.
Podsumowujc ten wtek moemy wic stwierdzi bez pope niania wikszego
b du, e Cyklon B stosowano w obozach do dezynfekcji, nie za mordowania ludzi
(tak wic s ynna selekcja do gazu” by a zwyk ym podzia em nowoprzyby ych wed ug
wieku, p ci, stanu zdrowotnego)” ania s uy a w obozie do kpieli, nie by a miejscem
gdzie mordowano ludzi” opowiadania ocala ych winiów jakoby widzieli gazowanie
ludzi s bezwartociowe. Jest to dramatyzowanie i tak ju dramatycznej sytuacji
podobnie rzecz si ma z zeznaniami oskaronych po wojnie SS-manów- kajajcych si
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ulegaj cych presji przes uchuj cych, chc cych odgrywa
”piekielnych facetów”-przypadek Rudolfa Hoessa).

w obliczu szubienicy rol

Wniosek ostateczny nasuwa si sam: w obozach ludzie g ównie umierali na
skutek chorób wynikaj cych z niedoywienia, z ych warunków higienicznych,
morderczej pracy, a cia a palono w krematoriach by zapobiec epidemii.
3.Ilu ydó w g in o podcza s I I woj ny  w iato we j na t eren ach o kupo wa nych
przez III Rze sz ?
Dane dotycz ce ydów, którzy ponieli mier na skutek polityki w adz III Rzeszy
w okupowanej Europie musz
dotyczy nastpuj cych przypadków: choroby i
epidemie wywo ane sztucznie przez w adze okupacyjne (zamykanie i zagszczanie
gett, g odowe racje ywnociowe dla przygniataj cej wikszoci ludzi), praca ponad
si y (obozy koncentracyjne), brutalno deportacji do gett i obozów, umiercanie
podczas walk ydów- uczestników ruchu oporu oraz osób zupe nie nieaktywnych,
maj cych jednak nieszczcie przebywa na terenach bd cych aren dzia ania
Einsatzgruppen. Dodajmy do tego ofiary zbrodniczych eksperymentów medycznych
oraz ydów zabitych przez kolaboranckie szumowiny spo eczne (aryjskie i ydowskie).
Powysze, tragiczne wyliczenie nie bdzie wic obejmowa ofiar sowieckiej polityki
wobec polskich, litewskich, otewskich, estoskich i rumuskich (besarabskich) ydów
w latach 1939-1941 (a znacz ca to liczba, nie wiedzie czemu przypisywana
Holocaustowi dokonanemu przez Niemców), ludzi zmar ych z przyczyn naturalnych
bez zwi zku z okupacyjn rzeczywistoci , czy wreszcie ofiar wypadków drogowych,
utoni , zatru medykamentami itd. (do tej pory wszystkie te przypadki by y w czane
do hekatomby Holocaustu). Zsumowuj c poszczególne kategorie, uwzgldniaj c
ydowskie ofiary pacyfikacji, obozów koncentracyjnych, tragicznego, okupacyjnego
bytu, wydaje si, e liczba 2,5 miliona ydów- ofiar Holocaustu nie bdzie daleka od
prawdy.
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CZY IZRAEL JEST PASTWEM DEMOKRATYCZNYM?
Powszechnie uwaa si, e pastwo Izrael jest tworem demokratycznym,
stanowicym chlubny wyjtek na Bliskim Wschodzie. Zgadzam si, z jednym wszelako
zastrzeeniem:
jest
to
demokracja
”narodu
wybranego",
nie
spe niajca
midzynarodowych standardów praw cz owieka, oparta o skrajny nacjonalizm,
nietolerancj dla gojów i ogóln niech do wszystkiego co wie si z golusem
(wiatem nieydowskim).
Zgodnie z oficjaln definicj Izrael jest pastwem nalecym wy cznie i tylko,
bez wzgldu na miejsce zamieszkania, do osób okrelanych przez w adze izraelskie
jako ydzi. Z drugiej strony Izrael nie naley do obywateli nieydowskiego
pochodzenia (ok.17% ogó ludno ci w starych granicach pastwa z roku 1967),
których oficjalnie zalicza si do osób niszej kategorii.
Nieydowska ludno Izraela- Arabowie i Druzowie- jest dyskryminowana w 3
podstawowych dziedzinach ycia spo ecznego- ekonomicznego. Chodzi o prawo do
zamieszkania, prawo do pracy i zasad równoci wobec prawa.
Dyskryminacja z tytu u zamieszkania wynika z faktu, e 92% terytorium Izraela
jest w rkach pastwa. Tereny te administrowane s przez Izraelskie W adze Ziemskie
w oparciu o wytyczne ydowskiego Funduszu Narodowego, organizacji afiliowanej
przy wiatowej Organizacji Syjonistycznej. Uchwalone przez Fundusz przepisy
odmawiaj prawa do zamieszkiwania, otwarcia firmy, a czsto prawa do pracy
wszystkim nie- ydom tylko dlatego, e nie s ydami. Jest to przyk ad skrajnej
nietolerancji, ale jako e dotyczy pastwa Izrael, na wiecie zbywany jest milczeniem.
Kada uwaga krytyczna by aby tu poczytywana za antysemityzm.
Nieydowskim obywatelom Izraela nie przys uguje równo wobec prawa.
Najwyraniej wida to w fundamentalnej ustawie o powrocie, zgodnie z któr
bezwarunkowe prawo wjazdu i osiedlania si na terenach Izraela maj wy cznie
osoby uznane za ydów. Ludzie ci natychmiast otrzymuj obywatelstwo raz
bezzwrotn zapomog w wysokoci 20 tys. dolarów na rodzin (ydzi sowieccy).
Obywatelowi, który opuci kraj czasowo, a do którego stosuje si klauzula: ”moe
imigrowa zgodnie z ustaw o powrocie” (chodzi tylko o ydów), w momencie
powrotu do ojczyzny przys uguje szereg ulg celnych, prawo do niskoprocentowej
poyczki itd. Nieydowskim obywatelom Izraela adne z tych dobrodziejstw nie
przys uguje. Intencja jest wic jasna: przycign do Izraela jak najwicej ydów z
diaspory, tak aby zapewni pastwu jednolicie narodowy charakter. Problem to o tyle
naglcy, gdy przyrost naturalny wród izraelskich Arabów (ca y czas pomijamy
milczeniem Terytoria Okupowane) jest wyszy ni u ydów, co zaowocowa o w
ostatnich 40 latach znaczcych wzrostem tej w anie ludnoci.
Podstawowym narzdziem wdraania dyskryminacji w yciu codziennym s
osobiste karty tosamoci, które kady obywatel musi nosi zawsze przy sobie. Na
karcie widnieje narodowo posiadacza (yd, Arab, Druz), co u atwia prac policji.
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W Izraelu przepisy prawa rabinackiego reguluj prywatny status obywateli
ydowskich, skutkiem czego aden yd nie moe polubi osoby nie bd cej
ydowskiego pochodzenia. Ma estwa zawarte za granic (np. na Cyprze) s
wprawdzie uznawane, ale dzieci ze zwi zków ydowsko- gojowskich uwaane s za
dzieci nielubne (dzieci pozama eskie, ale maj ce za rodziców ydów s uznane za
prawowite). Jeeli to ma nieszczcie by urodzonym przez matk- gojk, nie moe
zawrze zwi zku ma eskiego. Osoby takiej nie mona równie pochowa . Przepisy te
dziwnie przypominaj niemiecki Ustawy Norymberskie z roku 1935, a niektórzy wrcz
twierdz , e wspó czesny Izrael to III Rzesza a rebours.
Ostatnim czynnikiem wzmacniaj cym nacjonalistyczny i izolacjonistyczny
charakter Izraela oraz ekskluzywizm ydów, jest ideologia ziemi Odzyskanej. Ideologi
t wpaja si ydom od najwczeniejszych lat. Zgodnie z ni Ziemi Odzyskan
stanowi terytoria, które z r k nieydowskich przechodz w ydowskie. Mog one
stanowi w asno prywatn lub pastwow . Ziemia w rkach nieydowskich okrelana
jest jako nie odzyskana. Gdy zostaje odzyskana- ludno
nie ydowsk
tam
mieszkaj c ydzi staraj si usun . Ta w anie ideologia doprowadzi a do aneksji
s siednich terytoriów arabskich w roku 1967, a plany judaizacji Zachodniego Brzegu
to równie owoc tej ob dnej, ekspansjonistycznej idei (ydzi maj prawa do 70%
Zachodniego Brzegu Jordanu, tymczasem stanowi tam ma o znacz cy procent ogó u
ludnoci. Wspó czesne rozmowy o przekazaniu kolejnych obszarów pod palestysk
kontrol rozbijaj
si wobec nieustpliwoci strony ydowskiej, która raz
zaanektowane terytoria nie ydowskie nie moe-wbrew tradycji- odda gojom).
Te kilka uwag pozwala, jak s dz, wyrobi
sobie zdanie o specyficznej
demokracji izraelskiej. Demokracji ”przez ydów i dla ydów”. I tylko dla nich.
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MASONICA
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MASONERIA I SPISKOWA TEORIA DZIEJÓW
Historia nigdy nie by a wolna od spisków. Spiski bowiem immanentnie zwi zane
s z  dz w adzy, spisków itd. Tym najmniej, mimo ponawianych prób, nie one na
przestrzeni dziejów- do pewnego momentu - wyznacza y ich bieg. By y co najwyej
jednym z elementów.
Dlaczego? Dlatego, e wiat e dzieje ludzkie pod a y naturaln , ewolucyjn
ciek , a jednoczenie by y mocno osadzone w wierzeniach religijnych, tradycji,
poszanowaniu naturalnego porz dku rzeczy. By y to czasy, gdy Boga uwaano za Boga,
a cz owieka za ograniczon w swoich moliwociach istot .
I nagle 250-300 lat temu wszystko uleg o zmianie . Cz owiek sta si równy
Stwórcy i w kocu zakwestionowa jego istnienie. Postanowi wywróci naturalny adewolucj
zast pi rewolucj . Pojawi y si
k amliwe has a Wolnoci, Równoci,
Braterstwa” szybko okaza o si , e maj korzysta z nich tylko nieliczni- tzw. nowe
elity wyzwolone z pod Boskiej kurateli.
Nasta czas nowoczesnych, tajnych, pó tajnych, supertajnych cia , nienazwanych
i nazwanych agend. Historia sta a si planem, igraszk w ich r kach. Uwaam, e tylko
od nas zaley, czy powróci ona w swoje naturalne, od 2000 lat sprawdzone oysko.
Okrelenie masoneria wywodzi si z j zyka angielskiego (free masons). Tak
okrelano murarzy, kamieniarzy i budowniczych, którzy organizowali si
w
mi dzyregionalne cechy i pod przysi g
przestrzegali murarskich zobowi za.
Zamiennie stosowano i inne nazwy: farmazonia, dzieci wdowy, królewska sztuka, ota
mi dzynarodówka.
Pochodzenie masonerii okryte jest tajemnic . W wiekach XVIII i XIX pisarze
masoscy przywi zywali wielk wag do udowodnienia jej staroytnoci. Wskazywali
na pocz tek masonerii w legendarnych antycznych bractwach i zwi zkach. Niektórzy
historycy dochodzili nawet do 12 hipotez t umacz cych jej pochodzenie. My
ograniczymy si tylko do kilku:
1.Historia ludzkoci jest tosama z histori
ewentualnie Kain.

masonerii. Twórc

masonerii by ... Adam,

2.Wolnomularstwo wywodzi si z misteriów Indii i staroytnego Egiptu.
3.Templariusze. Jak wiemy by to zakon rycerski, który przybra nazw Militia templi
Salomonis. Zosta za oony w roku 1118. Ich strojem by bia y habit i bia y p aszcz dla
rycerzy. Po 1145 r. na lewym ramieniu nosili czerwony krzy. Zakon szybko rós w
pot g . W wieku XIV we Francji posiada 2 miliony hektarów gruntów ornych wolnych
od podatków. Templariusze byli niewygodnymi konkurentami dla w adzy królewskiej.
Dlatego te rozprawiano si z nimi okrutnie. W roku 1310 spalono 54 templariuszy
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jako odszczepieców, a 4 lata póniej samego Wielkiego Mistrza zakon Jakuba de
Molay, który przed mczesk mierci mia rzuci kl tw na swych przeladowcówkróla i Koció . Jedna z legend masoskich g osi, e w dniu spalenia de Molay kilku
jego zwolenników zebra o szcz tki mistrza i poprzysig o katom zemst. W onie samej
masonerii zdania na temat zwi zku z templariuszami s podzielone. Cz masonów
jest sceptyczna, nie przeszkadza to wszelako w powstawaniu szeregu stowarzysze
bd cych blisko masonerii, a powo uj cy si na Jakuba de Molay. Przyk adem niech
bdzie Zakon Templariuszy Wschodu, którego odnowicielem w XX wieku zosta
Aleister Crowley (stoj cy od 1912 roku na czele brytyjskiej sekcji zakonu) i nosz cy
imi Baphomet. Ów Baphomet to anty chrzecijaskie bóstwo, któremu cze mieli
oddawa w Azji templariusze- po latach walk z muzu manami ostygli z krzyowego
zapa u, podatni na niepokoj ce idee Wschodu, a z czasem i doczesne uciechy
(pijastwo, homoseksualizm). Przedstawiany jest on jako kozio z wielkimi rogami
siedz cy na ujarzmionym globie. Na bie ma pentagramm (5 ramienn gwiazd), u
pleców za skrzyd a. Skojarzenie z symbolik szatask jest tu jak najbardziej zasadne.
4. Budowniczowie katedr. Jest to najpopularniejsza hipoteza sigaj ca róde
masonerii. Bractwa murarskie, zazdronie strzeg ce zawodowych tajemnic, podupad y
w wieku XVII. Dla ratowania sytuacji, do ló zawodowych zaczto wic przyjmowa
przedstawicieli innych zawodów. Z czasem to oni zmajoryzowali bractwo, daj c
pocz tek w aciwej masonerii.
5. Owiecenie. Wielu badaczy za prawdziwe ród o masonerii uwaa Owiecenie.
Dorobek mylowy Owiecenia mona, w ogromnym skrócie, sprowadzi do kilku
twierdze: uznanie za boskie tego wszystkiego, co jest uniwersalne, wiara w warto
cz owieczestwa, odrzucenie spekulatywnoci i metafizyki na rzecz wartoci ziemskich.
W efekcie otrzymujemy radykalne odwrócenie dotychczasowych relacji midzy
Bogiem a cz owiekiem, upadek ca ego szeregu przekona religijnych i zasad
moralnych.
6. U podstaw masonerii stoj mesjanistyczne d enia ydów.

Myl, e powysze hipotezy, rónej przecie jakoci, zmuszaj do precyzyjnego,
na ile sta na to autora, pojcia podstawowych nurtów ujtych we w aciwej, zrodzonej
u pocz tku wieku XVIII masonerii. Wszystkie one mia y i maj cechy wybitnie
antychrzecijaskie, a mówi c precyzyjniej- antykatolickie.
Naley to powiedzie wprost: bez organicznej nienawici masonerii do Kocio a i
wszystkich wartoci, na których stray stoi, zrozumienie istoty tej tajnej struktury, jej
d e i ukrytych celów, nie jest moliwe.
Masoneria
czy wic w sobie gnoz z jej okultyzmem, hermetyzmem i
przejawami satanizmu” pogaski (neopogaski) naturalizm, w pe ni dojrza y w epoce
Owiecenia- prymitywnie racjonalistyczny, libertyski” nurt protestancki, odrzucaj cy
frontalnie hierarchi Kocio a, dopuszczaj cy dowoln interpretacj prawd wiary oraz
nurt judaistyczny, który najmocniej odcisn swe cechy na symbolice, obrzdowoci i
duchu masonerii. Przyzna to nawet XIX wieczny naczelny rabin USA- Issac M. Wise
"Masoneria jest instytucj ydowsk , której historia stopnie, godno , has a i nauki s
ydowskie od pocz tku do koca"
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Masoneria jest tajnym towarzystwem w tajnym towarzystwie. Jej doktryna
zewntrzna, przeznaczona na uytek profanów i szarej, czsto otumanionej masy
cz onkowskiej, pe na piknie brzmi cych hase Wolno , Braterstwo, Cz owiek,
Dobroczynno ), stanowi cych przykrywk w aciwych celów. Tak naprawd wysoko
postawieni bracia fartuszkowi” s lucyferianami pragn cymi zast pi panowanie
chrzecijaskiego Boga (Adonaj) rz dami upad ego Anio a- Lucyfera- Wielkiego
Budownika wiata. W konsekwencji nienawidz Kocio a, tradycji chrzecijaskiej,
wytworzonej w ci gu 2000lat moralnoci i wszystkich tych wartoci, które w naukach
zawar Jezus. Z tego negatywnego uczucia wynikaj metody dzia ania i ostateczne cele,
jakie stawiaj sobie dzieci wdowy.
W sferze dzia a masoneria nastawi a si na rewolucj, która mia a zniszczy
stary, a wprowadzi nowy porz dek. Obejmowa by on stopniow likwidacj instytucji
Kocio a, now moralno ustanowion przez wyzwolonego od Boga cz owieka, rz dy
Rozumu itd. Bez w tpienia tak rewolucja we Francji, jak i rewolucje w Rosji by y przez
ni inspirowane.
Kada idea, kada myl niszczycielska, przeciwna Bogu i uznanym relacjom
midzy Nim a cz owiekiem by a przez masoneri popierana i sponsorowana. Do
pewnego momentu takim sojusznikiem pozostawa socjalizm- komunizm, a nawet
neopogaskich faszyzm.
Po II wojnie wiatowej tajne bractwo zmieni o taktyk, rozpoczynaj c ”pokojow
walk ze starym wiatem”, opart
o stare, liberalno- demokratyczne has a, z
wykorzystaniem najnowoczeniejszych osi gni techniczno- cywilizacyjnych.
W odniesieniu do religii i Kocio a katolickiego postuluj one m.in. usunicie
tyche z dzia ów aparatu pastwowego i instytucji publicznych, sekularyzacj
ma estwa, wprowadzanie wieckiej owiaty, propagowanie wolnoci religijnej dla
wszystkich sekt (np. tych wyros ych z New Age- naturalnego, oczywicie do pewnego
momentu, sojusznika masonerii) i grup wyznaniowych, z wyj tkowym wszake
traktowaniem katolicyzmu, oskaronego bezustannie... o brak tolerancji.
Masoska walka ze starym porz dkiem nie rozgrywa si tylko na p aszczynie
bezporedniego starcia z Kocio em. Dodajmy do tego wieckie” (ale zawsze zwi zane z
dzia alnoci masoskiego antykocio a) elementy ofensywy: nieograniczon wolno
prasy w g oszeniu hase antyreligijnych i zasad sprzecznych z moralnoci (to samo
dotyczy mass- mediów elektronicznych, kin, teatrów)” usunicie wszelkich rónic w
traktowaniu osób p ci przeciwnej i popiera nie skrajnego feminizmu (prekursorem by
tutaj Adam Weishaupt, jedna z najbardziej diabolicznych postaci Europy prze omu
XVIII/ XIX wieku, cz owiek, który ideologicznie przygotowa rewolucj we Francji,
chocia nie zapominajmy o nikczemnym Voltaire)- tej wymylonej przez mczyzn
pu apki dla g upich i atwowiernych kobiet.
Masoneria stara si opanowa wszelkie sfery ycia intelektualnego i spo ecznego.
Jest to niezbdny czynnik do przejcia w adzy nad ca ym wiatem. Wiele jej
postulatów zosta o ju zrealizowanych. Z otej midzynarodówce, zasobnej w
nieograniczone fundusze, kontroluj cej mass- media, banki, polityków, penetruj cej
Koció (dobrym przyk adem niech bdzie Holandia, a ostatnio nawet Polska ksidza
Tischnera i paramasoskiej katolewicy) i uniwersytety, uda o si przynajmniej
podminowa
chrzecijastwo, wzbudzi
wród ludzi w tpliwoci co do jego
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prawdziwo ci i przydatno ci, wreszcie wyzwoli
drzemi ce
permisywizmu, relatywno ci i prymitywnego materializmu.

w

nich

pok ady

Obawiam si , e wypowiedziane 20 lat temu zdanie prominentnego masona
Wielkiego Wschodu- Baroin: "Godzina masonerii wybi a", nie jest czcz przechwa k .
Czas pokae...
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MASONERIA- RYTY- OBRZDY
Rozwijaj ce si od XVIII wieku loe masoskie opar y swoj dzia alno o
zredagowan w roku 1723 przez dr Jamesa Andersona konstytucj. Dzie o tego
kaznodziei prezbiteriaskiego nosi o tytu "Konstytucje Masoskie Zawieraj ce
Przepisy, Statuty tego Najbardziej Staroytnego i Prawego Bractwa". Do dzi dnia s
one podstawow
masosk
wyk adni
zasad, praw i regulaminów rz dz cych
poszczególnymi loami.
Pamitajmy jednak, e ogromny rozwój ló w wieku XIX doprowadzi do roz amu
w onie masonerii w II po owie tego wieku. Otó w roku 1877 paragraf 2 art. I
”Konstytucji Andersona”, mówi cy o istnieniu Boga (pomijam antychrzecijaskie
rozumienie Jego istoty) zosta usunity. Dokona a tego Loa Wielkiego Wschodu we
Francji. W wyniku tej zmiany Wielka Loa Angielska, okrelaj ca si jako
chrzecijaska, zerwa a z Lo Wschodu.
Oficjalnie wic Wielki Wschód Francji i pewne meksykaskie oraz po udniowo
amerykaskie loe nie s reprezentowane w Wielkich Loach anglosaskich, tym
niemniej wszystkie loe masoskie po czone s ze sob w Wielkim acuchu
Wolnomularstwa za porednictwem licznych organizacji pomocniczych- np. Wielkiej
Loy Alpina” w Szwajcarii, midzynarodowych kongresów, nie mówi c o wspólnocie
ducha i celu, który im przywieca.
Sami wolnomularze zreszt przyznaj , e stanowi jeden organizm. Nie ma
adnej masonerii narodowej ani zorientowanej wyznaniowo, lecz jest tylko jedna,
czysta, niepodzielna. Masoneria wszystkich krajów i czci wiata tworzy jedn ca o .
Masoneria tworzy wszdzie zwart ca o . Ale nie przez rytua ” take nie przez
jurysdykcj... i nie przez wspólnot swoich cz onków”. Jest ona zawarta w jej
prawdziwym duchu tajnej nauki jednolita (masoneria- DR) w swoich naukach i swoim
wietle, jednolita w swojej filozofii i w swoich zakonach. Tworzy zatem jedn rodzin,
jedno cia o, jeden wspólny acuch braterski, jeden jednolity zakon”. To tylko trzy
przyk ady licznych, ”zjednoczeniowych” wypowiedzi masonów.
W strukturze masonerii podstawow komórk jest loa. Wolnomularstwo dzieli
si na samodzielne wspólnoty (Wielkie Loe lub Wielkie Wschody) zwane te
Federacjami, Wyszymi Radami, Si ami Masoskimi. Te wielkie oddzia y masonerii
rz dzone s przez Rad lub Komitet Wykonawczy. Na czele kadego z nich stoi Wielki
Mistrz.
Wielka Loa sk ada si z ló jednego kraju lub okrgu. Na czele Wielkiej Loy stoi
Wielki Mistrz i Rada Wielkich Urzdników (Wielki Warsztat). Na zgromadzeniach
Wielkiej Loy Mistrzowie Katedry (Czcigodni Ló) reprezentuj poszczególne loe. Do
za oenia loy potrzebne jest pisemne upowanienie (konstytucja) Wielkiej Loy. Loa
za oona nieprawid owo jest uwaana za ”nieregularn ”. Kada loa nosi symboliczn
nazw, uzupe nion przez nazw siedziby.
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Do ló nale , oprócz cz onków zwyczajnych, cz onkowie honorowi, bracia
odwiedzaj cy i bracia s u cy, nieuprawnieni do g osowania i pe ni cy s ub w loy,
przy stole itp. Sprawami loy kieruje Mistrz Katedry. Dodajmy jeszcze, e w onie ló
wyróniamy równie zgromadzenia rytualne (loe rytualne). Mog
by
to
przypadkowo loe urz dnicze, pracuj ce (przyjmuj
kandydata do stopni
masoskich), konstrukcyjne, a obne, biesiadne.
Dosy ciekawie przedstawia si stosunek masonów do kobiet, którym werbalnie
przyznawali od zawsze” równouprawnienie. Tymczasem w praktyce ycia loowego
m czyni decyduj niemal o wszystkim. Ma onki, rodzone siostry i narzeczone
wolnomularzy nosz miano sióstr masoskich. Niektóre loe cz je (i to tylko przy
niektórych okazjach) w loe siostrzane. Tylko w niektórych krajach kobiety
uczestnicz w pracach ló na równych prawach. We Francji istniej take loe
wy cznie kobiece. Nie b d chyba daleki od prawdy, jeeli powiem, e ta polityka w
stosunku do niewiast ma sens. Te bowiem, oprócz wielu zalet umys owych, no i tych
widocznych go ym okiem, maj jeden, zasadniczy defekt: lubi gada . A masoneria to
tajemnica.
Poszczególne loe róni
si
znacznie iloci
istniej cych w nich stopni
wtajemniczenia, obrz dami, symbolami- w zalenoci od przyj tego i obowi zuj cego
w danej loy rytu...
Czym jest ryt masoski?
Pojawienie
si
nowych
rytów
zawsze
znamionowa o
konieczno
przeprowadzenia jakiej okrelonej akcji politycznej czy zamierzenia filozoficznego.
Mog o chodzi np. o rewolucyjny przewrót, czy jak  now opraw symboliczn
odpowiadaj c duchowi czasów.
Wyróniamy 3 grupy rytów: ryty studiów filozoficznych i bezporedniej akcji
politycznej (niewielka ilo stopni wtajemniczenia, szczególna tajemniczo stopni
wyszych. Wg tych rytów pracuje np. Ryt Francuski Nowoczesny i cz  Wielkich
Wschodów)” ryty tradycyjne (charakteryzuj
si
tradycyjnym symbolizmem i
hierarchi . Przedstawiaj poprzez stopnie ca histori tajnych tradycji od Salomona
poprzez Templariuszy po Alchemików. Do tego rytu naley Ryt Szkocki i Uznany)”
ryty kabalistyczne i mistyczne (zastrzeone dla elity, innym rytom zostawiaj trud
przygotowania niszych wtajemnicze. Najbardziej znanym z tych rytów jest Misraim i
Memphis).
Najbardziej popularny jest Ryt Szkocki i Uznany, który wbrew nazwie powsta we
Francji epoki napoleoskiej. Ten mocno przesi kni ty tradycj judaizmu obrz dek
posiada 33 stopnie wtajemniczenia.
Pierwsze trzy stopnie (do mistrza w cznie) to tzw. Masoneria Niebieska,
podstawowa masa cz onkowska bractwa. Stopnie kapitularne (od 4. do 18.) tworz
Masoneri Czerwon . Stopnie filozoficzne (od 19 do 30) mieszcz w sobie Masoneri
Czarn . Trzy ostatnie stopnie administracyjne to ekskluzywna Masoneria Bia a z
Wielkim Inspektorem Inkwizytorem Komandorem, Ksi ciem Królewskiej Tajemnicy i
Genera em Wielkim Inspektorem.
Obrz dek Szkocki obierany jest przede wszystkim przez tych, którzy pragn
"szybkiej" ziemskiej w adzy. Jeeli braciom zaley na moliwie rych ym przej ciu
danego, prominentnego dygnitarza, procedura otrzymywania poszczególnych stopni
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(do 32 w cznie) odbywa si w tempie ekspresowym, np. w czasie jednego weekendu.
Tak by o w przypadku prezydenta USA, Tafta, czy gen. Douglasa Mac Arthura. Albo
pomys odawcy odbudowy Europy po II wojnie wiatowej, zgodnie z duchem i celami
USA- Marshallem.
Powró my jeszcze do istoty dzia alnoci masonerii, której cele ostateczne,
zawarte w doktrynie wewn trznej, s
ukryte nie tylko przed niemasonami
(profanami), ale i szar mas cz onkowsk ló- tym mi sem armatnim knowa wysoko,
bardzo wysoko postawionych braci.
Zacytujmy tym razem s owa uznanego autorytetu, który mia zreszt romans z
masoneri (czyni go to tym samym jeszcze bardziej wiarygodnym)- wicehrabiego
Leona do Poncins: ”Wielkim zadaniem masonerii jest szerzenie idei szlachetnych i
pi knych niekiedy na pozór, lecz w rzeczywistoci destrukcyjnych (jak) Wolno ,
Równo , Braterstwo.
Masoneria, b d ca ogromn organizacj propagandow , dzia a poprzez woln
sugesti , rozpowszechniaj c podst pnie rewolucyjny ferment. Zasiew rzucamy jest
przez g owy w loach wewn trznych, te przekazuj je loom niszym, sk d przenika
on do zwi zanych z masoneri instytucji i do prasy, trzymaj cej w r ku opinie
publiczn .
Niestrudzenie i przez niezb dn liczb lat, sugestia dzia a na opini publiczn i
kszta tuje j tak, by pragn a ona reform, od których umieraj narody. W latach 1789
i 1848 (lata rewolucji francuskiej), wolnomularstwo, zdobywszy chwilowo w adz ,
przegra o jednak w szczytowej fazie swych wysi ków. Nauczone tymi dowiadczeniami,
zacz o ono post powa wolniej i pewniej.
Gdy przygotowania rewolucyjne zostaj ukoczone i uznane za wystarczaj ce,
masoneria ust puje pola walcz cym organizacjom, karbonariuszom, bolszewikom lub
innym stowarzyszeniom jawnym b d tajnym, a sama usuwa si w cie na zapleczu.
Pozostaje ona tu nie skompromitowana” w razie niekorzystnego zwrotu sytuacji,
udaje, e pozostawa a na boku i jest coraz bardziej zdolna do kontynuowania swojego
dzie a, niczym r cy robak, skryty i niszczycielski.
Masoneria nigdy nie dzia a a w pe nym wietle dnia. Kady wie
miejscach jej zebra i o wielu sporód jej adeptów, nie zna jednak
celu, jej prawdziwych rodków i jej prawdziwych przywódców.
wi kszo samych masonów znajduje si w tej sytuacji. Stanowi
maszyneri sekty..."

o jej istnieniu, o
jej prawdziwego
Nawet ogromna
oni tylko lep

Tych lepych trybików nie stanowi wy cznie szeregowi masoni. Wype niaj one
ca e ycie spo eczno-polityczne, niemal wszystkie instytucje gospodarcze. Masoneria,
dla wzmocnienia swojego dzia ania, nie waha si te przed powo ywaniem do ycia
rónych wolnomularskich przedszkoli typu kluby rotariaskie, Lions Clubs,
stowarzyszenia krzewienia kultury wieckiej itd., które wykonuj wolnomularskie
zadania (chociaby poprzez atakowanie Kocio a), a jednoczenie pozwalaj
wychwyci co bardziej uytecznych kandydatów na loowych braci. Jest to wietnie
zorganizowany system, który pozwala nielicznej masonerii (bracia zawsze stawiaj na
jako - nie ilo ) sprawowa rz d dusz nad ”post powym, antytradycjonalistycznym,
wieckim, modernistyczno- liberalnym wiatem”. Dobrze o tym wiedzie : nie trzeba
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by masonem, nie trzeba nawet wiedzie o tym bractwie, aby wykona , cz sto
niewiadomie, z dobr wol , jego dyrektywy.
Rytua masoski zaleny jest od stopnia wtajemniczenia do jakiego dana osoba
pretenduje. W pierwszych dwóch stopniach (ucze, czeladnik) kandydata informuje
si o ... chrzecijaskim charakterze loy, wierze w Boga itd. Jeeli nadal b dzie
upiera si
przy swoim tradycyjnym wiatopogl dzie- dalej nie awansuje, ale
oczywicie jako uyteczny trybik moe ju by wykorzystany.
W stopniu mistrza, czyli trzecim, wida ju subtelne odchylenie od nauk
chrzecijaskich. W przysi dze tego stopnia istnieje zapis, i kandydat nie zaszkodzi
loy ani bratu tego samego stopnia oraz b dzie broni brata- masona, gdyby chcieli
mu zaszkodzi inni.
Przysi ga ta stwarza fundament pod wielk niegodziwo masonerii, która
rekrutuj c, a bardzo to lubi, s dziów, policjantów, szeryfów, adwokatów,
prokuratorów, jest przekonana, e w razie niebezpieczestwa mistrz masoski, nawet
gdyby okaza si z odziejem, moe by pewny bezkarnoci gdy np. s dzi go masoski
odpowiednik.
W kolejnych stopniach ta swoista solidarno , wzmocniona zasad wzajemnego
go popierania si , jest mocno eksponowana. By o to widoczne tak w przesz oci, e
wymieni tylko s ynn spraw Kuby Rozpruwacza, jak i obecnie (sprawa Loy P-2 we
W oszech, masoskie skandale w Scotland Yardzie).
Pisanie i mówienie pod koniec XX wieku o masonerii, jako o pot nym bractwie
wywieraj cym w przesz oci i obecnie istotny wp yw na bieg dziejów, nie jest
czynnoci wdzi czn . ”To ob d”- powiada post powa opinia publiczna. Uzupe niaj
j tradycyjni anty komunici, dla których masoneria to karze , do tego na glinianych
nókach. Ja pozostan przy swoim: bracia maj si dobrze, ich wizja wiata nabiera
konkretnych kszta tów, Koció s abnie, jest przyzwolenie spo eczne. A e ma o kto
s ysza o masonerii? To dobrze, farmazonia nigdy nie zabiega a o tani popularno .
Liczy si cicha, wydajna i skuteczna praca. Jej efektem kocowym b dzie globalny
rz d fartuszkowych wybraców. I wtedy poznamy prawdziwe oblicze masonerii.
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CI OKROPNI ENDECY
Dyskredytowanie obozu narodowego przez polsk lewic trwa o ”od zawsze”.
Jednak od lat 40- tych pocz wszy wesz o ono w now , dramatyczna faz.
Okres pierwszy to zasadniczy konflikt z komunistami. Do zakoczenia wojny
szeroko rozumiany obóz narodowy prowadzi ostr i konieczn walk z bolszewickimi,
”gwardyjsko- alowskimi bandami upi cymi pod pozorem rekwizycji lubelskie,
bia ostockie i kieleckie wsie. o nierze Narodowych Si Zbrojnych i Narodowej
Organizacji Wojskowej broni
mienia i ycia polskiego gospodarza. Po wojnie
przyjdzie im za to drogo zap aci . Bezwzgldnie tropieni, okr ani w lenych
pu apkach, gin w walce, podczas ledztwa lub na mocy wyroków s dowych.
Oprócz tego odbywa si prawdziwe polowanie na wybitnych cz onków tak
strasznie dowiadczonego przez okupacj niemieck Stronnictwa Narodowego. Zostaje
m.in. aresztowany Adam Doboszyski, znany z przedwojennego ”marszu na
Mylenice”. Po nieludzkich torturach- podawano mu take rodki przeczyszczaj ce,
wywo uj ce nieznone cierpienia- zostaje stracony. Przy okazji: czy ludzie gard uj cy
po padzierniku 1956 roku o metodach dzia ania Ministerstwa Bezpieczestwa
Publicznego, ci nawróceni demokraci (a do 1956r. zaarci komunici najgorszego
sortu typu: Andrzejewski, Brandys et consortes) kiedykolwiek upomnieli si o t ofiar
zbrodniczego systemu? Oczywicie nie. Sprawiedliwo bowiem i ludzkie uczucia
narodowców omija y. Mona by o zrehabilitowa komunist, socjalist, nawet chadeka.
Endeków nie, bo to w grupie rzeczy ”bandyci, szowinici, antysemici.
Okres drugi rozpoczyna si w 1956 roku, ale dopiero w ostatnich latach nabiera
wyraniejszych cech. Tym razem kr g zajad ych przeciwników endecji zwikszy si. Do
komunistów, którzy w midzyczasie w sposób prostacki staraj si przej
niektóre
has a obozu narodowego, do czyli byli komunici (nazwijmy ich bra mi
od czonymi”), socjalici, ateici, kosmopolici (dzia aj cy zgodnie z formu
p.
Michnika. Moj ojczyzn jest Europa”)- s owem, tworzy si nieformalny zespó
antyendecki.
Powstanie tego zespo u czy si moim zdaniem z upadkiem komunizmu, a take
z walk polityczn na jego gruzach. Dopóki rz dzi a PZPR, wróg by jeden. Wprawdzie
”demokratyczna” lewica endecji (delikatnie mówi c) nie lubi a, co wicej: ob udnie
zarzuca a jej cich wspó prac z komunistami, ale by to drugorzdny front walki.
W momencie dziejowego krachu i zast pienia go systemem, w którym lewica
niekomunistyczna zawar a kontrakt z by ymi utrwalaczami w adzy ludowej, atak zosta
skierowany na narodowców.
Mona by zapyta , dlaczego? Przecie obóz narodowy AD 1990 jest jeszcze
organizacyjnie s aby, wicej: oprócz Stronnictwa Narodowego istnieje szereg ma ych
grupek mniej lub bardziej udanie nawi zuj cych do niemiertelnych idei le cych u
podstaw dzia ania przedwojennego obozu narodowego.
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Lewica jednak wie, co robi. Zdaje sobie spraw , e pomimo 45 lat upodlenia
Polacy, przynajmniej dua ich cz  , wiedziona instynktem, akceptuj lub b d
akceptowa has a g oszone przez narodowców, a nade wszystko pozostan szczególnie
wyczuleni na tak eksponowane w enuncjacjach Stronnictwa Narodowego
niebezpieczestwo niemieckie.
Lewica si wi c boi, a strach, jak wiadomo, nierzadko wywo uje agresj . Nie jest
ona spontaniczna, lecz znakomicie zorganizowana. Wyrazem jej s
artyku y,
artykuliki, owiadczenia, których celem jest omieszanie endecji (przoduje tu lewicowa
”Gazeta
Wyborcza”),
przedstawienie
jej
jako
tworu
anachronicznego,
szowinistycznego, niemal rasistowskiego.

Tygodnik Narodowy ”Ojczyzna” , nr 5, 24 czerwca 1990
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LSKI HEIMAT
Opole, dzie targowy. Na placu dziesi tki plastikowych stolików. Z ustawionych
na nich magnetofonów dobywaj si tandetne, piwno- parówkowe piosenki typu: ”Ich
liebe Dich und warum Du mich nicht?” W przewalaj cym si t umie ludzi mnóstwo
Niemców, take tych, którzy jeszcze kilka miesicy temu byli Polakami. Teraz s butni,
pewni siebie. Na parkingach metaliczne BMW, mercedesy, ople.
Tak wygl da stolica l ska Opolskiego Anno Domini 1990.
A na wsi? W tych zamieszka ych przez autochtonów- istny festiwal niemieckoci.
Ju gdzieniegdzie ukaza y si szyldy nad restauracjami w jzyku niemieckim, a Opole
to, wed ug pewnego znaku drogowego, znowu Haupstadt Oppeln. Zreszt to dopiero
pocz tek. Oto bowiem germaskie Towarzystwo mniejszociowe walczy o
dwujzyczno podopolskich miejscowoci, maj c zreszt w tym wzgldzie poparcie
supereurotomanów” z Solidarnoci oraz pewnej konserwatywnej partyjki (”Jedno
Europejska”), której cz onkowie pewnie zmieciliby si na mojej sk adanej kanapie,
przy za oeniu, e wprzódy wpuci bym tych panów do domu.
Mamy ju nawet dwutygodnik mniejszoci niemieckiej na Opolszczynie,
”Oberschlesische
Nachrichten”.
Czytam
wypowiedzi
czo owych
dzia aczy
mniejszociowego Towarzystwa. Dominuj stwierdzenia o Europie bez granic. Prawda,
jakimi jestemy demokratami BEZ GRANIC”. I jeszcze pan Kroll, szef Wasserdeutschów
(wespó z ojcem- 100% Niemcem, by ym cz onkiem PZPR odznaczonym przez samego
Gierka) jest za nap ywem obcego kapita u na l sk. No, zgadnijcie Pastwo jakiego?
Ech, to chyba za ma o. A moe by tak pobudowa sanatoria, prewentoria,
zamknite kluby golfowe ”nur fuer Deutsche”. Ubierzemy brudnych Polaczków w bia e
kitle, nauczymy ich podstawowych s ówek w naszej piknej niemczynie, pouczymy,
e maj by ”freundlich i ju mamy kelnerów, hostessy (prawda, adniejsze od
naszych Helg)- do tego tanich.
Ale uwaga: Achtung, Achtung! Trzeba mie na nich oko. Pewien nasz ”Kamerade”
otworzy na obrzeu Oppeln (mieszna , s owiaska nazwa: Opole) sk ad z uywanymi
szmatami. Niestety, ci bezczelni Polacy zwinli sztuk kilka. Was machen Wir? Jak to,
co, nich si rozbieraj do koszuli (autentyczne zdarzenie), wchodz c do porz dnego
niemieckiego sklepu.
W ogóle wytniemy tym uparciuchom niez y numer. Niech si ciesz na razie, e
l sk jest niby w Polsce. Potem przyjdzie czas na ”europeizacj” terenów ”odwiecznie
niemieckich” pod ug genialnego planu Hartmuta Koschyka, a nastpnie” Aber
langsam, langsam.
Tygodnik Narodowy ”Ojczyzna”, nr 11, 7 padziernika 1990

Tekst powyszy pisany by w gor cym okresie tworzenia si niemieckich
organizacji mniejszociowych w naszym województwie. Prosz mnie nie zrozumie le :
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nigdy nie wystpowa em przeciwko aspiracjom ludnoci autochtonicznej, zawsze
stara em si, czy to na amach ”Schlesiches Wochenblatt” (które czasami daje zreszt
podstawy do podejrze o nielojalno w stosunku do Polski), czy w ksi ce
powiconej niemieckiemu ksidzu z podopolskiego Naroka, obiektywnie przedstawi
tragedie, jakie sta y si jej udzia em po roku 1945.
Wszelako uwaam l sk Opolski za integraln , bez adnych podtekstów, cz
Pastwa Polskiego. A tymczasem dzia ania znanych organizacji ziomkowskich w
Niemczech, z którymi wielu miejscowych Niemców ma ca kiem dobre kontakty i
przynajmniej nieoficjalnie- powiedzmy: przy halbie piwa- podziela ich antypolskie
pogl dy, kad zachowa daleko posunit ostrono .
Jest rzecz oczywist , i ludzie ci licz na ”Europ ”bez granic” a w dalszej
kolejnoci moliwo swobodnego osiedlania si Niemców na l sku. Oczywicie
europejski moloch bdzie dawa w przysz oci Polakom szans osiedlania si w
Niemczech, ale powiedzmy sobie szczerze: ilu to Polaków- posesjonatów bdzie sta na
np. spdzanie jesieni ycia ”na swoim” w Bawarii, czy Hesji. I zreszt po co mieliby to
robi .
Tymczasem polskie ziemie zachodnie, ju to ze wzgldów czysto ekonomicznych,
ju to zasz oci historycznych, stan si atrakcyjnym terenem osiedleczym przede
wszystkim dla Niemców. Przybysze bd mieli za sob europejskie prawo i pieni dze, a
wszystko zakoczy si, trudno tu o inn moliwo , swoist rekonkwist . Prowadzon
oczywicie metodami pokojowymi, z poszanowaniem praw cz owieka, s owem w
rkawiczkach.
Scenariusz jest wic napisany, a znaj c wrcz organiczny brak u Polaków
elementarnego, zdrowego egoizmu narodowego (w przeciwiestwie do regionalnego,
take opolskiego), tym atwiejszy do realizowania. Aber langsam, langsam ...
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PRZYPADKI MARSZAKA YMIERSKIEGO
G ono ostatnio wokó marsza ka Micha a Roli- ymierskiego. I s usznienajwyszy czas. Przypisywane mu powojenne zbrodnie(podpisywanie wyroków
mierci, udzia w tworzeniu obozów koncentracyjnych dla cz onków AK) wcale mnie
nie dziwi, zauwaywszy jego podejrzan dzia alno przed i w czasie wojny.
Zacznijmy od nazwiska. Prawdziwe brzmia o: ywiski. Oczywicie nie w tym nie
by oby zdronego-wszak marsza ek yzwiski brzmia oby take niele- gdyby nie fakt,
e jego zmiana na ymirski (pierwotna pisownia ) wywo a a ma y skandal. Mia o to
miejsce w Wiedniu, gdzie nasz legionista kurowa si z ran zadanych mu w krwawej
bitwie pod Laskami (23-26.X1914). Wtedy to zacz uchodzi za prawnuka gen.
ymirskiego- bohatera Powstania Listopadowego.
Kompromitacja nastpi a w momencie wype niania papierów w zwizku ze
staraniem hrabiego Mycielskiego o wyrobienie ywiskiemu orderu. Ale to tylko
drobiazg.
Na pocztku lat dwudziestych odnajdujemy ywiaskiego- ymierskiego na
eksponowanym stanowisku zastpcy szefa administracyjnego armii. I tu jego
zami owanie do pospolitych szachrajstw ostatecznie wychodzi na wiat o dzienne. Za
zakup we Francji bez kontroli 50 tysicy masek gazowych, z których 42% by o
uszkodzonych- oczami wyobrani widz nieprzeliczone szeregi "szwejków" uczcych
si w czasie wicze- zostaje skazany na 5 lat wizienia i zdegradowany. Wyjeda do
Francji. Tam prawdopodobnie przechodzi na o d wywiadu sowieckiego. W czasie
wojny, bdc w Polsce, nawizuje, za zgod Moskwy, kontakt z Gestapo. Prowadzi
m.in. rozmowy z Alfredem Spilkerem, jednym z najniebezpieczniejszych i
najinteligentniejszych funkcjonariuszy gestapo w Generalnym Gubernatorstwie,
cz owiekiem, który specjalizowa si w tropieniu podziemnych struktur pastwa
polskiego.
Wspó praca ta by a zreszt tylko fragment ogólniejszych dzia a tzw. komórki
dezinformacyjnej Polskiej Partii Robotniczej (zorganizowa j Marceli Nowotko- za to
prawdopodobnie rbnli go niepoinformowani o misternej grze bracia Mo ojcowie),
polegajcych na przekazywaniu Niemcom danych Armii Krajowej i Delegaturze Rzdu.
Przy okazji: wcale bym si nie zdziwi , gdyby w przysz oci kto wykry , e
aresztowanie np. genera a Grota- Roweckiego- przecie m. in. Spilker (niestety zagin
pod koniec wojny) rozpracowywa t spraw-by o dzie em owej komórki, w tym i
szanownego matuzalema komunistycznego oficerstwa.
I na tym zakocz, k aniajc si nisko tym wszystkim postkomunistom, by ym
poputcznikom i tej ca ej pseudo- naukowej ha astrze piszcej swego czasu:”pod
ustrój”, którzy protestuj przeciwko znies awieniu imienia naszego kochanego
marsza ka. No có: taki marsza ek-jakie czasy.
"Katolik" nr 44, 4 listopada 1990
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MAA WOJNA
Polacy
zamieszkuj cy
pó nocnowschodni
kraniec
przedwojennej
Rzeczypospolitej (województwa: wileskie i nowogrodzkie) w latach II wojny wiatowej
stworzyli jedn , powan organizacj do walki z okupantem niemieckim- Armi
Krajow . Cieszy a si ona powszechnym powaaniem nie tylko wród Polaków, ale i
Bia orusinów, którzy w niema ej liczbie zasilili jej szeregi szczególnie na
Nowogrodczynie.
Oddzia y Armii Krajowej na Wileszczynie i Nowogródczynie nie by y jednak
jedyn si
zbrojn , czynnie przeciwstawiaj c si Niemcom. Obok nich rozwija a
dzia alno na tych terenach partyzantka radziecka. Nowogródczynie jej g ówn baz
operacyjn sta y si puszcze: Nalibocka (ok. 10 tys. o nierzy), Lipczaska (ok. 5 tys) i
Rudnicka. W Okrgu Wileskim AK koncentrowa a si g ównie na bagnach jeziora
Narocz i w kompleksach lenych powiatów: postawskiego i bras awskiego.
W sk ad oddzia ów radzieckich wchodzili o nierze rozbitej w 1941 r. Armii
Czerwonej, cz onkowie aparatu partyjnego, którzy nie ewakuowali si na wschód,
ydzi zbiegli z gett. Od 1943 roku zaczli je zasila spadochroniarze przerzucali drog
powietrzn przez front- o nierz pod kadym wzgldem doskona y.
Ogólnie wic mona powiedzie , e by to element w duej czci nap ywowy, nie
znaj cy miejscowych stosunków i tym samym nie toleruj cy obecnoci innych,
nieradzieckich oddzia ów.
Fakt ten sta si ród em niekocz cych si zatargów midzy partyzantami
radzieckimi a polskimi. Konflikty te przerodzi y si z czasem w krwawe potyczki
inspirowane przez Rosjan, widowni
których sta a si przede wszystkim
Nowogródczyzna. O ich skali wiadczy wyliczenie pp k Janusza Prawdzic-Szlaskiego,
Komendanta Okrgu Nowogródzkiego AK, który ustali , e oddzia y okrgu stoczy y 83
walki z partyzantami radzieckimi, co stanowi o 1/3 ogó u walk stoczonych przez
nowogródzk AK za okupacji niemieckiej.
Przytoczone dane uleg yby prawdopodobnie rozszerzeniu, gdyby policzy starcia
midzy ma omiasteczkowo-wiejskimi samoobronami (zwanymi z bia oruska ”samo
schowani, lecz grupuj cymi take Polaków wspó pracuj cych z AK) a radzieckimi
partyzantami. By y one szczególnie krwawe, o czym wiadczy przyk ad miasteczka
Naliboki, w którym oddzia radziecki pod dowództwem mjr Wasilewicza, w kwietniu
1943 r., dokona mordu na ponad 120 cz onkach miejscowej samoobrony.
Ludno cywilna na Nowogródczynie by a zreszt szczególnie naraona na akty
terroru ze strony oddzia ów radzieckich. Dlatego te sama, doprowadzona do
ostatecznoci powtarzaj cymi si brutalnymi napadami, nie cofa a si przed
rozwi zaniami radykalnymi. Znany jest przypadek rozsiekania szabl
przez
rozsierdzonych mieszkaców pewnej wsi w okolicach Lidy spitych alkoholem
partyzantów radzieckich.
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Kulminacyjnym jednake momentem w konflikcie polski- radzieckim na
Nowogródczynie sta o si wydarzenie zwizane z rozbrojeniem przez radzieckie
grupy partyzanckie strefy iwienieckiej Baonu to peckiego AK. Oddzia ten zosta 1
grudnia 1943 roku otoczony przez Rosjan a nastpnie rozbrojony. Jego dowódc- mjr
Wac awa (Wac aw Pe ka) zastrzelono na miejscu. Pozosta ych oficerów odseparowano,
a piciu z nich (w tym cichociemnych: por. Rydzewskiego i ppor. osia) wywieziono na
ubiank do Moskwy.
Sukces radzieckiego ataku na Baon okaza si jednak po owiczny, gdy
rozbrojenia unikn y: grupa u anów 27 pu ku pod dowództwem chor. Zdzis awa
Nurkiewicza- ”Nocy i 30 o nierzy ppor. Adolfa Pilcha-Góry. Warto przy tym
nadmieni, e wiadkiem ca ego zdarzenia by wileski oddzia partyzancki
dowodzony przez "Ma ego" (Andrzeja Kutzera), który przyby do Puszczy Nalibockiej z
obwodu Mo odeczno na zimowy odpoczynek i kwaterowa w uroczysku Drywiezna, ok.
0,5 km od Baonu Sto peckiego. W chwili radzieckiego ataku "Ma y" wycofa si z
puszczy, a wraz z nim grupa o nierzy ppor. "Góry".
Adolf Plich w stosunkowo szybkim czasie odbudowa rozbity oddzia i, nauczony
smutnym dowiadczeniem, zacz podobnie jak wielu jego kolegów, uwaa
partyzantów radzieckich za wrogów. Ponadto, w wyniku otoczenia Zgrupowania
Sto peckiego przez oddzia y radzieckie, zawiesi czasowo (grudzie 1943- lipiec 1944)
walk z Niemcami.
Cz owiek nieobeznany z wojennymi realiami kresów móg by oczywicie uzna t
decyzj za oburzajc. eby to wszystko (jednak) zrozumie, trzeba by o by
partyzantem Puszczy Nalibockiej i przey to wszystko..., co przeywa a miejscowa
ludno (...). Zrozumie to wszystko trzeba, zrozumie tamt beznadziejn sytuacj
walki, bdc ze wszystkich stron oblonym”.
Omawiajc wydarzenia zwizane z tragedi w Puszczy Nalibockiej, nalea oby
postawi pytanie o inspiratorów wrogiego nastawienia oddzia ów radzieckich do
polskiej partyzantki. Nie by to przecie przypadek odosobniony. Ju w sierpniu 1943
roku w ssiednim, wileskim Okrgu AK, zosta rozbrojony i czciowo wybity przez
Rosjan oddzia dowodzony przez Antoniego Burzyskiego -"Kmicica".
Nie ulega wtpliwoci, e te akty przemocy by y uzgodnione z wyszymi
instalacjami. wiadczy o tym uchwa a KC KP Bia orusi z 22 czerwca 1943 roku ”O
przedsiwziciach w zakresie rozwijania ruchu partyzanckiego w zachodnich
obwodach Bia orusi” i pismo ogólne "O wojskowo-politycznych zadaniach pracy w
zachodnich obwodach Bia orusi". To ostatnie w punkcie czwartym g osi o: "wszystkimi
sposobami (naley) zwalcza oddzia y i grupy nacjonalistyczne".
Ponadto, w kilka dni po rozbrojeniu Baonu Sto peckiego, ppor. Niedwiecki
(”Lawina , "Szary") znalaz przy zabitym radzieckim oficerze sztabowym rozkaz "Do
Komendantów i Komisarzy Oddzia ów Partyzanckich Brygady im. Stalina", stanowicy
uzupe nienie wczeniejszych ustale i odnoszcy si do polskiego oddzia u w Puszczy
Nalibockiej. Nakazywa on m.in. przystpienie 1 grudnia do ”osobistego rozbrajania
wszystkich polskich legionistów” których miano nastpnie dostarczy do obozu
Mi aszewskiego w rejonie wsi Niestorowicze. W razie oporu ze strony rozbrajanych
Polaków zalecano rozstrzeliwania na miejscu. Dokument podpisali: p k Guleweicz
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(Komendant Brygady im. Stalina), pp k Muranow (Komisarz Brygady), pp k Karpow
(Naczelnik Sztabu Brygady).
Przytoczone przyk ady s tylko drobnym fragmentem pe nych nieufnoci i
konfliktów stosunków polsko-radzieckich na pó nocno- wschodnich kresach w czasie
wojny. Zreszt
równie po przetoczeniu si
frontu prze Wileszczyzn
i
Nowogródczyzn latem 1944r., walki trwa y nadal. Te z oddzia ów Akowskich, które
nie da y si internowa , nadal stawia y opór, tym razem regularnemu o nierzowi
radzieckiemu. W jednej z takich potyczek, pod Surkontami, zgin
s ynny Maciej
Kalenkiewicz, cichociemny, oficer wielkich nadziei, wraz z 36 podkomendnymi.
Tak oto wygasa a niewypowiedziana,
Chronologicznie trzecia w przeci gu 25 lat.
"Katolik", nr 47, 25 listopada 1990
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JA NIE DOCZEKADOWÓDC ZWM TRAFIONO MIERTELNIE PO
DWUGODZINNYCH DELIBERACJACH
(fragmenty sprawozdania prasowego)

Dyrektor Ryszard Sakowski z Zespo u Szkó Ekonomicznych im. Janka
Krasickiego w zagajeniu przedstawi m.in. historyka Dariusza Ratajczaka.- Pan
magister- powiedzia - pomoe nam w wyborze kandydatur na nowego patrona.
W ten sposób losy dotychczasowego by y ju w aciwie przesdzone. Zamys by
taki, e do Opola na sesj PATRON SZKO Y JAKO WZORZEC PATRIOTYCZNO- MORALNY
przyjad przedstawiciele wszystkich placówek z województwa, które czy imi nie tak
dawno jeszcze drogiego bohatera II wojny. Frekwencja zawiod a. Oprócz uczniów
Zespo u Szkó w Kdzierzynie z goci nie zjawi si nikt. Inni dyrektorzy najwidoczniej
k opotliwy balast postanowili wyrzuci bez ha asu.
— Proces nadawania szko om imion w Polsce Ludowej by do sformalizowanystwierdzi a mgr Anna Szelka...- Bywa o- podkreli a Szelka- e patrona narzuca y
szko om w adze, eby by po linii i na bazie, czyli w aciwej proweniencji. Szczególnym
wziciem cieszy si zaczli bohaterowie walk z imperializmem, przeciw buruazyjnym
krwiopijcom i zgni emu drobnomieszczastwu, co zdaje si na jedno wychodzi. (...)
Taki patron, zauway a referentka- z naukowego punktu widzenia nie spe ni
wyznaczonej mu roli. Na podstawie dowiadcze szkó pracujcych z patronem,
stwierdzi
mona, e w aciwy wybór zwiksza szans pomylniejszej pracy i
wyników...

To samo tylko krócej powiedzia uczniom dyrektor Sakowski.
Godzina Janka Krasickiego wybi a gdy do mikrofonu podszed historyk Dariusz
Ratajczak. Strza pierwszy-wspó praca z KPP, parti która pragn a bardzo by Polska
znalaz a si w gronie narodów radzieckich, na co s dowody. Dzia acze KPPprzypomina Ratajczak- na VI Zjedzie w listopadzie 1932 roku, na 3 miesice przed
dojciem Hitlera do w adzy, podjli uchwa  o obronie Górnego lska przed polskim
imperializmem i wezwali do walki z uciskiem narodowym ludnoci niemieckiej.
Strza drugi- bliskie kontakty Janka Krasickiego z antypolskim renegatami. Strza
trzeci- nad ókiem studenta Krasickiego wisia w akademiku nikt inny tylko najbliszy
wzór- Feliks Edmundowicz Dieryski, znany szerzej pod ksyw krwawy Feliks oraz z
tego, e lubi dzieci. Strza czwarty- Krasicki w pe ni aprobowa fakt okupacji czci
Polski przez ZSRR, w okupowanym Lwowie doszed nawet do godnoci miejskiego
wiceprzewodniczcego Komsomo u, organizacji przecie niepolskiej.
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Strza pi ty- Krasicki zastrzeli Mo ojca, zaraz po tym jak Mo ojec zastrzeli
Marcelego Nowotk . Pierwszego KC PPR. Dzi wiadomo, e Mo ojec si pomyli . Myla ,
e koczy agenta gestapo, a Nowotko wykonywa tylko polecenia Moskwy eby
denuncjowa konkurencj , czyli AK i ich londyskich popleczników. Seria okaza a si
dla Janka miertelna. Tylko ksi dz katecheta, Krystian Szteliga okaza Jankowi lito .Skoczy em w Zabrzu przoduj ce liceum imienia W odzimierza Ilicza Lenina i
zapewniam- patron nie mia na mnie adnego wp ywu. Przy okazji ksi dz wyrazi
obaw czy nowy, wiarygodny patron nie przyczyni si do budowania w szkole albo
muzeum, albo kapliczki (...)
Imi jego (Krasickiego- DR) zawieszono, a o woli uczniów i grona powiadomiona
zostanie Warszawa. Wbrew sugestii ksi dza odb dzie si
w Zespole Szkó
Ekonomicznych referendum w sprawie nowych kandydatur.
Historyk Dariusz Ratajczak zasugerowa na marginesie, e teraz przyda aby si
sesja powi cona szko om imienia Marcelego Nowotki.
Jedna z dziewczyn na korytarzu zauway a przytomnie: - Moe ten Krasicki czu
si bolszewikiem, nienawidzi Polski szczerze, i gdyby y , ju samo nadanie jego
imienia polskiej szkole odebra by jako obraz ?
Nie ulega w tpliwoci, e to ludzie wyci gn li truch o z grobu i postawili na
piedestale, a nast pnie je stamt d zrzucili. Jeeli w Zespole Szkó Ekonomicznych
odbywa si przeciwko komu¶ proces, by to proces przeciwko nim samym.”
Ryszard Rudnik ” TO”, nr 279, 30 listopada 1990

Powysze
rozwini cia.

sprawozdanie,

rzetelnie

zreszt

napisane,

wymaga

pewnego

Rzeczywicie opolski” ekonomiak” utraci patrona i z tego co wiem do dnia
dzisiejszego nie ma adnego. Moe to i dobrze. Natomiast duch Krasickiego, co prawda
szcz tkowo, przetrwa w przes awnym grodzie nad Odr . Trudno pogodzi si z
decyzj o pozostawieniu nazwy ZWM dla najwi kszej dzielnicy Opola. Tym bardziej, e
ogarnia ona ca y g szcz ulic i uliczek powi conych autentycznym bohaterom Polski
Walcz cej. Miko ajczyk, Bytnar, Sosnkowski, Hubal- przewracaj si w grobach.
Potraktowano ich jako dodatek do ma ej, sponsorowanej przez Kreml organizacyjki. A
moe ojcowie miasta uwaaj , e AK by a cz ci ZWM? W kocu nie kady interesuje
si histori .
Przeraa równie fakt, e ta absurdalna kohabitacja w ogóle nie przeszkadza
mieszkacom osiedla (zak adam, e mieszkaj tam nie tylko byli utrwalacze w adzy
ludowej). Ludzie nie znaj historii, karlej , na niczym im nie zaley. Widmo umys owej
impotencji kr y nad Opolem.
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ALKAZAR 1936
(z dziejów hiszpaskiej wojny domowej)
Rebelia wojskowa w lipcu 1936 roku w Hiszpanii, skierowana przeciwko
w adzom republikaskim zakoczy a si tylko cz ciowym powodzeniem. Kilka dni po
jej wybuchu mona ju by o wyznaczy lini oddzielaj c obszary, gdzie wojskowi
zwyci yli, od tych, gdzie w adze republikaskie nie da y si zaskoczy .
Generalnie, spiskowcom uda o si opanowa pó nocno- zachodni cz  kraju,
wszelako bez uprzemys owionych prowincji baskijskich (Vizcaya i Guipuzcoa) i
Asturii. Na po udniu nacjonalici kontrolowali pó nocn
cz 
Maroka, Wyspy
Kanaryjskie, Baleary (z wyj tkiem Minorki). Jesli chodzi o kolonie hiszpaskie, to
wypadki rozgrywa y si tam z pewnym opónieniem w stosunku do metropolii, ale
ostatecznie Gwinea, Fernando Po, Ifini i Villa Cisneros- terytoria w zachodniej Afryce z
dost pem do Atlantyku- zosta y opanowane przez nacjonalistów.
Oprócz tego wojskowi zdo ali utrzyma swoje pozycje w enklawach otoczonych
terytorium republikaskim. Na pó nocy kraju by o to Oviedo, na po udniu, w Adaluzji:
Sewilla, Kordoba, Granada oraz s siaduj ce przez Cienin Gibraltarsk z pó nocnym
Marokiem terytorium mi dzy Kadyksem a Algeciras.
Nie te jednak miejsca przyku y uwag ca ej Hiszpanii w pierwszych miesi cach
wojny domowej, a maleki, wr cz mikroskopijny punkt oporu nacjonalistów na
wrogim terytorium- toledaski Alkazar. Jego obrona, nosz ca znamiona prawdziwego
bohaterstwa, sta a si symbolem dla wszystkich, przecie licznych, zwolenników
przewrotu.
W Toledo, starej stolicy Kastylii, rebelia nie uda a si . Wykorzystuj c przewag
liczebn , si y republikaskie zepchn y spiskowców dowodzonych przez pu kownika
Jose Ituarte Moscardo na ma y obszar obejmuj cy Alkazar- pó fortec , pó pa acpo oony na wzgórzu góruj cym nad miastem i Tagiem (w Hiszpanii terminem Alkazar
si
z tradycji
okrela si
warown
rezydencj
reprezentacyjn
wywodz c
architektonicznych islamu).
Ostatecznie Mascardo zabarykadowa si w twierdzy wraz z 1300 ludmi, wród
których byli cz onkowie Gwardii Cywilnej (800), oficerowie (100), falangici i inni
prawicowi bojówkarze (200) oraz kadeci z miejscowej Akademii Piechoty (190).
Ponadto w Alkazarze przebywa o równie 550 kobiet i 50 dzieci, a take pewna ilo
zak adników, mi dzy innymi cywilny gubernator z ca rodzin i lewicowi politycy.
Pierwsz ”pokojow ” prób poddania twierdzy przedsi wzi
dowódca milicji
republikaskiej w Toledo- Candido Cabello. W dniu 23.07.1936r. zatelefonowa on do
p k Moscardo by zawiadomi go, e jeli nie podda Alkazaru w ci gu... 10 minut, to
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jego syn- Luis, bd cy w niewoli republikaskiej, zostanie rozstrzelany. eby
stwierdzi czy to prawda, przemówi do pana - doda . Poproszony do telefonu Luis
Moscardo wypowiedzia tylko jedno s owo: "Papa".
"Co si dzieje, mój ch opcze?" - zapyta ojciec.
"Nic- odpowiedzia na razie zgodnie z prawd syn- oni mówi , e zastrzel
jeli Alkazar nie podda si".
"Jeeli to prawda- odrzek pu kownik- powierz swoj
Espana i umrzyj jak bohater. egnaj mój synu..."

mnie,

dusz Bogu, krzyknij Viva

Luis Moscardo zosta rozstrzelany miesi c póniej, a okrutny los nie oszczdzi i
drugiego syna pu kownika, który zgin w Barcelonie.
Przez ca y sierpie obie strony, oblegaj cy i oblegani, prowadzi y zaarty
pojedynek karabinowy, kocz cy si niezmiennie wygran dobrze wyszkolonych,
uzbrojonych (zapasy amunicji obrocy uzyskali z s siedniej fabryki broni) a nade
wszystko zdeterminowanych nacjonalistów. Republikanie mieli jednak przewag
psychologiczn nad przeciwnikiem. Ten bowiem by ca kowicie odcity ju nie tylko
od zwartego obszaru pozostaj cego pod kontrol zwolenników genera a Franco, ale i
jakichkolwiek informacji na temat wypadków rozgrywaj cych si w innych czciach
Hiszpanii. Obrocy mogli wic obawia si, e upragniona odsiecz nie nadejdzie. Z
drugiej strony ludzie Moscardo uwiadamiali sobie, e nie ma dla nich alternatywyzreszt rozwcieczeni oporem milicjanci dawali im pewne wyobraenie o ich losie po
ewentualnym poddaniu twierdzy.
Pomimo bezustannego ostrza u i cikiej sytuacji ywnociowej, obrocy
zachowywali godny podkrelenia spokój. Dla podtrzymania ducha walki urz dzano
uroczyste parady, a w podziemiach Alkazaru odpdzano czarne myli ognistym”
flamenco” z kastanietami.
17 sierpnia oblony garnizon po raz pierwszy- wprawdzie w sposób poredninawi za kontakt ze wiatem zewntrznym. W tym dniu nad twierdz przelecia
frankistowski samolot i zrzuci ulotki zawieraj ce s owa zachty do dalszej obrony,
podpisane przez przywódców przewroty, Francisco ahamonde Franco i Emilio Mola.
Godzi si w tym miejscu zauway , e na pocz tku wojny domowej nacjonalici
posiadali miesznie ma ilo samolotów wojskowych- dla przyk adu gen. Franco na
po udniu kraju mia do dyspozycji 3 stare "Breguety", I "Fokkera", kilka hydroplanów,
2 "Dorniery", "Junkersa" i dwie ma e "Savoie".
9 wrzenia przez megafon umieszczony w pobliu twierdzy oblegaj cy
poinformowali obroców, e major Vincente Rojo, by y profesor taktyki w Akademii
Piechoty, pragnie odwiedzi
Alkazar w celu przekazania propozycji rz du
republikaskiego. Poniewa Rojo by osobicie znany p k. Moscardo, a take innym
oficerom pozostaj cym w twierdzy, pozwolono mu wej .
Obie strony na czas wizyty przerwa y oczywicie ogie. Rojo, wyraaj c
stanowisko w adz, zaproponowa poddanie Alkazaru, w zamian za co gwarantowa
ycie i wolno kobietom i dzieciom pozostaj cym w twierdzy. Mniej weso e wieci
mia do przekazania wojskowym- grozi im s d wojenny (w praktyce oznacza o to
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rozstrzelanie). Moscardo odmówi , cho przy okazji zapyta majora, czy nie by oby
moliwe prowadzenie do Alkazaru ksi dza. Rojo przyrzek przekaza t prob
rz dowi i- po rozmowie z oficerami, bezskutecznie b agaj cym go, by pozosta z nimiopuci broniony obszar.
Tymczasem w twierdzy zapasy ywnoci dramatycznie si wyczerpywa y, co dla
kadego obrocy oznacza o zmniejszenie dziennej racji chleba do 180 gramów. Nie
zabrak o za to strawy duchowej, gdy 11 wrzenia, niemal po dwóch miesi cach
obl enia, do fortecy przyby ksi dz Vazguez Camarasa, udzielaj c obrocom, z braku
moliwoci indywidualnej spowiedzi, rozgrzeszenia ogólnego. Chwilowe odpr enie
wi zane z przybyciem ksi dza wykorzystali niektórzy o nierze do nawi zania
s ownego kontaktu z oblegaj cymi. Republikascy milicjanci- rzadki to wypadek w tej
znaczy y raczej przyk ady ob dnego bestialstwa z obu stron, z
wojnie, któr
przyznaniem wszelako niechlubnej palmy pierwszestwa lewicy - odarowali obrocom
papierosy i podj li si przekaza wiadomoci ich rodzicom.
Po opuszczeniu twierdzy przez duchownego, republikanie podj li kolejn prób
z amania oporu nacjonalistów. Wiedz c, e po oenie obroców jest bardzo ci kie, po
pod oeniu min pod dwie wiee Alkazaru, rozpocz li 18 wrzenia atak. Jedna z owych
wi c rzeczywicie zosta a wysadzona w powietrze, co umoliwi o milicjantom wdarcie
si na dziedziniec, gdzie wywiesili czerwon flag . Na szcz cie jednak dla obroców
mina pod oona pod wie pó nocno- wschodni nie eksplodowa a, niwecz c tym
samym ostateczny cel przedsi wzi cia.
20 wrzenia wieczorem- po wczeniejszej, nieudanej próbie podpalenia Alkazarudo Toledo przyby Francisco Largo Caballero (przywódca socjalistów hiszpaskich),
domagaj c si zdobycia twierdzy w ci gu 24 godzin.
Dzie póniej ostateczne decyzje co do losów obroców zapadaj równie po
stronie nacjonalistycznej genera Franco decyduje si na odsiecz, nie maj c zreszt
poparcia w tym wzgl dzie ze strony wszystkich swoich wspó pracowników.
23 wrzenia wojska pod dowództwem genera a Iglesiasa Vareli (poszczególnymi
kolumnami dowodzili pu kownicy: Cabanillas i Barron y Ortiz) od pó nocy ruszy y z
pomoc obrocom twierdzy. Ci drudzy byli zreszt znowu w powanych opa ach, gdy
oblegaj cy pod oyli raz jeszcze min pod ocala wie robili to na tyle skutecznie, e
ta 25 wrzenia run a do Tagu. Twierdzy jednak nie zdobyto.
Dzie póniej sytuacja zacz a si nieco wyjania , bo oto Varela przeci drog
cz c Toledo z Madrytem. Od tego momentu jedynym kierunkiem ucieczki dla
powanie ju zagroonych republikanów by o po udnie.
27 wrzenia, w godzinach rannych, obrocy Alkazaru po raz pierwszy ujrzeli
przyjacielskie wojska, gromadz ce si na pó nocnych, nieurodzajnych wzniesieniach.
W po udnie Varela rozpocz
atak na Toledo, który w skutek za amania si
niezdyscyplinowanej milicji republikaskiej zakoczy
si
pe nym sukcesem”
opanowano take fabryk broni.
Varela wkroczy do miasta 28 wrzenia. Jego spotkanie z bohaterem Alkazaru,
p k Moscardo, przebieg o w nietypowy sposób. Otó pu kownik stwierdzi wobec
genera a, e nie ma mu nic szczególnego do zakomunikowania, uywaj c przy tym
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zwrotu ”sin novedad” (nic nowego), który s uy 17-18 lipca 1936 roku za has o
wojskowym spiskowcom.
Byli obro cy tymczasem, po wyj ciu z twierdzy, oprócz docenienia waloru
pomocy realnej ze strony przyby ych wojsk, nie zapomnieli równie o Tej, której ” ich
zdaniem- zawdzi czali ocalenie. Nawi zuj c do swego przebywania w czasie obl enia
w piwnicach twierdzy, wznosili mod y ku czci ”Podziemnej Dziewicy, Naszej Pani
Alkazaru.
"Katolik", nr 9, 03.03.91r.
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ZWARCI- SZYBCY- GOTOWI- BIS
Zalety pana prezydenta Lecha Wa sy s powszechnie znane. Jest to cz owiek
skromny (cho absolutnie sam obali komunizm), precyzyjnie formu uj cy swe
natchnione myli, bezkompromisowy w wywi zywaniu si z wyborczych obietnic.
Ponadto Lech Wa sa pe ni c funkcj prezydenta wszystkich Polaków (nie
dotyczy to pana Jaros awa Kaczyskiego, którego sejmowe wyst pienia ostentacyjnie
bojkotowa , no ale- zgódmy si- szef PC nie jest Polakiem) da si pozna jako m 
stanu wiatowego formatu. Jego koncepcje (NATO- bis, pomoc dla Rosji poprzez kraje
Europy rodkowej) zadziwi y, zadziwiaj i bd zadziwia swym ch odnym realizmem i
mistrzowskim wrcz prze oeniem teorii na jzyk praktyki.
Bo pan prezydent Wa sa jest praktykiem. Praktycznie odwdziczy si
wspó pracownikom, którzy zapewnili mu prezydencki fotel, praktycznie da nam po
100 milionów (a dorzuci jeszcze po dwie due
baki, tak aby by o 300), praktycznie jest nowym wcieleniem innego znanego
demokraty- Józefa Pi sudskiego.
Obu panów
cz nie tylko w sy, czasowe miejsce zamieszkania i szczere
przywi zanie do monteskiuszowskiego trójpodzia u w adzy. Oto bowiem Lech Wa sa,
wzorem swego mniej uzdolnionego mistrza, stworzy Bezpartyjny Blok Wspierania
Reform.
Idea przywiecaj ca powstaniu obu- przed i powojennego- BBWR-ów by a taka
sama: skupi w jednym szeregu przemys owca, robotnika, ch opa, plebana i na
dok adk kogo z mniejszoci narodowych. A wszystko pod sztandarem uzdrowienia
ycia politycznego, spo ecznego, moralnego, czyli tzw. sanacji (jest to równie termin
stomatologiczny, patrz: ”sanacja jamy ustnej”).
Myl, e BBWR- wersja ulepszona (z turbo- do adowaniem) czeka ycie d ugie i
szczliwe. Ju widz te wiece poparcia, t jedno narodu skupionego wokó wodza,
ba, setek wodzków, wodzusiów i wodzusi tek. Wszdzie bia o- czerwono, wszdzie
gipsowe, marmurowe, elazne or y w koronie. I te portrety w gminnych siedzibachdue, grone, marsowe, ale i rubaszne, takie swojskie, chwytaj ce za szczere,
s owiaskie serce.
Niestety czasem przemknie ulic jaki niedomyty oszo om lub wraa jaczejka, nie
godz ca si z radosn rzeczywistoci . Prosz si nie martwi . Wszystko bdzie dobrze.
Nieprzystosowalno to wprawdzie grona, podobnie jak schizofrenia bezobjawowa,
choroba, ale uleczalna. Jaki turnusik w miejscu odosobnionym (z obowi zkowym
owieniem ryb w ramach reedukacji), jakie delikatne przetrzepanie skóry (w kadej
rodzinie si zdarza) i po kuracji. A moe si myl? Moe bezlitosny deszcz myje z
powierzchni ziemi niekochane dzieci? A niechby i zmy ! Wszak po deszczu czu
OZON.
"TO", nr 97, 5 lipca 1993r.

—

49

—

Dariusz Ratajczak : Tematy Niebezpieczne

Sprawa z BBWR-em by a niepowana, tako i zosta a przeze mnie potraktowana.
Lech Wa sa natomiast okaza si najgorszym rodzajem psuj w obozie kalekiej
polskiej prawicy (nawet nie wiem czy takowa w ogóle jeszcze istnieje).
Dramatem Polski jest to, e nie ma ona prawdziwej klasy politycznej przej tej
interesami narodu i pa stwa (w tej kolejno ci). Rz dz nami napuszeni dyletanci bez
adnego zmys u praktycznego (ekipy solidarno ciowe) lub- wymiennie- cyniczne
kanalie z postkomunistycznej koterii- ludzie od których nie kupi bym uywanego
samochodu.
S owem, mamy do czynienia z uczonymi durniami, z odziejami i m skimi
prostytutkami, jakby powiedzia Józef Pi sudski, niewiele zreszt od nich lepszy.
Ostatni polski polityk z krwi i ko ci umar I stycznia 1939 roku. Nazywa si
Roman Dmowski.
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EUROPEJCZYK

Opole, 29 lutego 1952 roku. Przed obliczem Wojskowego S du Rejonowego stoi
m ody, niemia y mczyzna. Za chwil przewodnicz cy sk adu sdziowskiego- kapitan
Franciszek Pastuszka, w obecnoci aplikanta- podporucznika Romana W odawskiego,
prokuratora wojskowego- porucznika Edwarda Langa i obrocy z urzdu- adwokata
Franciszka Mroczka, wymierzy mu kar trzech lat pozbawienia wolnoci.
Moe si uwaa za szczciarza. Wojskowy s d w Opolu ju nieraz udowodni , e
ma cik rk.
Nazywa si Kazimierz Rudek. Ma 22 lata, ojca alkoholika i dwie przypad oci
niegodne obywatela socjalistycznego pastwa: wybuja fantazj oraz zami owanie do
podróy. Zw aszcza przez "elazn kurtyn". Ale nie tylko.
Rok 1930. Cho ojów, województwo tarnopolskie. Ludwik Rudek, g owa
wielodzietnej rodziny, postanawia wyjecha do Francji. Za chlebem, za lepszym. Jego
syn, Kazimierz, ma zaledwie kilka miesicy.
Przyjazd nad Sekwan niewiele zmienia w yciu rodziny. Stary Rudek pracuje u
przygodnych gospodarzy na roli. I pije. Ma y Kazik niewiele go obchodzi. A szkodach opiec jest zdolny, dobrze si uczy. Na skutek zaniedbania ze strony rodziców
zakoczy edukacj na szeciu klasach szko y powszechnej.
Od najm odszych lat wychowuje go paryska ulica. yje z ebraniny i drobnych
kradziey. Wolne chwile umila sobie lektur powieci kryminalnych i ogl daniem w
kinach przygodowo- sensacyjnych filmów amerykaskich. Takich z gangsterami,
szpiegami, szeryfami i Indianami. Rozbudzaj
jego wyobrani, nie pozwalaj
usiedzie w jednym miejscu.
Praktycznie od siódmego roku ycia nie mieszka w rodzinnym domu. Ostatecznie
w roku 1939, nakazem w adz, zostaje oddany do domu sierot w Paryu. Dwa lata
póniej jest ju w centralnej Francji. Kilkakrotnie ucieka z wychowawczych
przytu ków, pracuje u gospodarzy. Jeden z nich nawet go adoptuje.
Nie bdzie jednak francuskim wieniakiem. W roku 1944 pojawia si ponownie w
Paryu, gdzie wraz z podobnymi mu obuzami kradnie, jak to sam okrela, "do ycia".
Z apany, tu a si po sierocicach, by wiosn 1945 nawia do Marsylii. I w anie tutaj
nadarza si wspania a okazja wyrwania z Francji: Polski Obóz o nierski.
15- letni Kazik, w kocu Polak, zostaje junakiem w II Korpusie i w tym
charakterze wyjeda do W och. pracuje w warsztatach lotniczych, ale bardzo krótko.
Co, czego nigdy nie potrafi wyt umaczy gna go dalej. Jak by o do przewidzeniadezerteruje. Robi to bez alu. Pojcie patriotyzmu jest mu obce.
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We W oszech spotyka transport jeców radzieckich powracaj cych do kraju.
Zabiera si z nimi do Lwowa. Tak "pod pr d". Pod Tarnopolem szuka, on Paryanin,
rodzinnego Cho ojowa. Kazik szuka Cho ojowa, a NKWD jego. Zalicza radziecki areszt,
dom sierot i fabryk tkack . Ucieka po dwóch tygodniach do Krakowa.
Tu, jesieni 1945 roku, natrafia na francuski poci g sanitarny. Podaje si za
Francuza, sierot, którego rodzice zginli w Dachau. Ambasada Francuska w
Warszawie za atwia mu wyjazd. Jeszcze w 1945 roku jest we Francji. Ale mistyfikacja
si nie udaje. Wychodzi na jaw, e jest Polakiem. Trafia do domu sierot.
Siedem dni póniej czmycha do W och. Do polskiej jednostki wojskowej, z której
ju raz zdezerterowa . Tym razem wytrzymuje sze miesicy. Latem 1946 widzimy
Kazika w Belgii, której do tej pory, o dziwo, nie odwiedzi . W óczg- ma olata
namierzaj szybko Amerykanie i wsadzaj na dwa miesi ce do wizienia w Antwerpii.
Ale potem kieruj do s uby wartowniczej w Reims. Koszarowym yciem, nawet
wygodnym, Rudek gardzi. Zostawia Reims, Amerykanów, francuskie dziwki, i
transportem w 1947 roku przybywa do Polski.
Po ucieczce z punktu repatriacyjnego w Dziedzicach (oczywicie nie mia
potrzebnych dokumentów) poznaje w Pyskowicach (powiat Gliwice) dziewczyn,
której proponuje ma estwo. Wydaje si by dobr parti . Rodzice narzeczonej,
przesiedlecy z kresów, przyjmuj go jak w asnego syna. Lecz i tu nie zagrzewa d ugo
miejsca. Kradnie niedosz emu teciowi rower, spienia za 4 tysi ce z otych i ju
widzimy go w Ambasadzie Francji w Warszawie.
Tym razem jego ”rodacy” s podejrzliwi. Pamitaj przecie ch opca, którego
niedawno wys ali do Francji. Ale pozwalaj mu zosta , a nawet zarobi . Rudek zostaje
ambasadorowym t umaczem. Na trzy tygodnie.  dza przygód zwycia.
Kradnie pracownikowi ambasady, porucznikowi Henri, rower, pistolet
"parabellum" 9mm i jedzie do Szczecina, gdzie- jak s ysza - jest "duo partyzantów". A
w partyzantce Kazik jeszcze nie by . I nie bdzie. Rozczarowany zatrzymuje si u
Leona Przybylskiego, w aciciela zak adu stolarskiego. We wrzeniu 1947 opuszcza go,
kradnie- jak to ma w zwyczaju- rower i powraca do Warszawy. Do porucznika Henri.
Francuzi mu wybaczaj . Ale gdy kilka tygodni póniej znowu kradnie i uciekamaj go stanowczo dosy . Jako obywatel francuski zostaje w kajdankach odes any do
Strasburga.. Z b ogos awiestwem Milicji Obywatelskiej.
Ucieka przez Reims i Lille do Belgii. Ma pecha. Belgowie przekazuj
go
andarmerii polskiej. Nawet nie wie, e II Korpus rozes a za nim listy gocze. Przecie
jest dezerterem. Zapada decyzja: odes a Rudka do Anglii, tam nauczymy go karnoci.
W kocu, jesieni 1947, pod eskort odp ywa na Wyspy, konkretnie do Hereford
w Walii, gdzie mieci si obóz polskich junaków. Wykpiwa si dwutygodniowym
aresztem i trafia do obozu cywilnego.
Potem w óczy si po ca ej Anglii, kradnie i odpoczywa u swej przyjació ki.
Wreszcie postanawia wraca do Belgii. Sprytni urzdnicy belgijscy zadaj mu jednak
kilka pyta w jzyku flmamandzkim i Rudek jest ugotowany. egnaj Belgio, witaj
Francjo.
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W Lille m odzieniec pierwsze swe kroki kieruje do biura werbunkowego Legii
Cudzoziemskiej. To co dla niego. Niestety, jest raczej chuderlakiem- nie przyjmuj go.
Wielka szkoda. Zaoszcz dzi by k opotu policji kilku duych krajów europejskich. A tak,
latem 1948, zg asza si na wyjazd do Polski.
Przez chwil pomieszkuje w Poznaniu. Nawet wst puje do PPR. Co wi cej: w
1949r zostaje zast pc komendanta O RMO w Kluczborku.
Dobra passa nie trwa jednak d ugo. Kradnie p aszcz i tysi c z otych. Po szeciu
miesi cach wi zienia za atwia sobie prac u Józefa Bednarczyka w Wilczkowicach,
powiat Miechów. Gospodarz p aci mu ma o, Rudek pisze wi c na kawa ku papieru
odezw do okolicznych ch opów, by nie wst powali do spó dzielni produkcyjnych.
Taki szanta. Dasz wi cej pieni dzy, nie powiem w adzom, e kaza e mi sporz dzi
ulotk . Nie przypuszcza, e za ten drobny incydent (i tylko ten) zap aci trzyletnim
wyrokiem.
W maju 1950 opuszcza gospodarza na zawsze. Chce jecha do Rosji. Tyle
niesamowitych opowieci s yszy o tym kraju. Wypraw koczy na dworcu kolejowym
w Przemylu. Bosego, obdartego w ócz g
zatrzymuje milicyjny patrol. Potem
wi zienie, badania psychiatryczne w Branicach, wyrok i amnestia pod koniec 1952
roku.
Niczego nie a uje. Pozosta a tylko jedna zadra w sercu, jedno niespe nienie,
wieczny ból. Kraj, który widzia na kinowym obrazie. Ameryka.
"Trybuna Opolska", nr 101, 9-11 lipca 1993
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WIELKIE PICIE
Alkohol towarzyszy Polakom od dawna. Genezy upijania si w ”polskim stylu”,
to znaczy na umór, do utraty przytomnoci, a nawet ycia, naley szuka w wieku
XVIII. I od tego czasu ustala si pewna prawid owo . Im gorzej w kraju, tym wicej
alkoholu. A e w Polsce od co najmniej 250 dzieje si-delikatnie mówi c- niezbyt
dobrze, tote mocne trunki zjednuj sobie coraz to nowych admiratorów.
Panowanie królów saskich w Polsce jest jednym wielkim pasmem pijastwa.
Wino, piwo i gorza ka lej si szerokim strumieniem do spragnionych garde panów
braci, mieszczan i ch opów. A wybór jest spory. Z win sprowadza si drog ma mazj z
Ba kanów i Grecji, muszkatel z prowincji tureckich (wino s odkie do ciast), alikant z
Hiszpanii, kocyfa , a z Francji wspania y pontak, burgund i szampan. Ten ostatni
podawano zwykle na koniec uczty- ”na stempel”. Do tego dochodz wina domowej
roboty, niezbyt cenione krajowe, tanie wo oskie i wgierskie, wreszcie miody, cz ce
w sobie s odycz z niezbyt wyszukanym smakiem drody piwnych.
Piwo warz w Polsce g ównie Niemcy. Mamy wic agodne leszczyskie, mocno
pieni ce si "brzeziskie", " owickie", co to ”ch opom gby krzywi, "wareckie", którym
Warszawa si ywi, "wielickie", które gard a s one sw wdziczn treci ch odzi,
"jezuickie" we Lwowie, "bi gorajskie", "midzyrzeckie", "gdaskie", "dubelbiry",
"tylyckie"- agodne a mocne, wreszcie "grodziskie" w Poznaniu i Kaliszu, które z
biegiem czasu wypiera w duej mierze pozosta e, a kto go w domu nie mia , uwaany
by za kutw b d mizeraka. Oprócz tego sprowadzano z ocisty trunek z Czech, Anglii
(s ynne butelkowane portery) i ze l ska.
Czterech doros ych piwoszy potrafi o beczk piwa wypi w ci gu 2 godzin.
Dosz o nawet do tego, e piwo zast pi o wod, której przypisywano szkodliwe
dzia anie.
Jednak najbardziej lubianym trunkiem wród Polaków by a wódka, zwana te
gorza k . Wódka pojawi a si w Polsce dopiero w wieku XVI. Pocz tkowo w zamonych
domach nie podawano jej, uwaaj c za trunek poredni dobry dla Chamów”
pracuj cych w szlacheckich folwarkach. Nie trwa o to jednak d ugo.
Najpopularniejsza
(oko o 200 gatunków
anyówk, kminkówk,
"Panny Marii" czy "brat

by a ytniówka. Swych zwolenników mia y wódki przepalane
!!!), z których w zalenoci od przyprawy, otrzymywano
korzenn , nie mówi c o takich specja ach, jak w trobiana,
z siostr ".

Wybredni delektowali si wódkami s odkimi: godzikówk , cytrynow ,
cynamonk , persico z pestek brzoskwi i winiakami. Szczególnym powaaniem
cieszy a si znana w ca ej Europie najdrosza wódka gdaska- krambambula. Nie
gardzono te ratafi , goldwasserami, krupniczkiem.
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Wódk pito w olbrzymich ilociach, g ównie kwaterami na wycigi do ca kowitej
utraty zmys ów. Czasem w czasie uczty zdarza o si , e niezbyt t gi pijak, gdy mu
ci gle do gard a gorza k wlewano, nie wytrzyma i ”nagle gard o puci o i postrzeli
jak z sikawki naprzeciw siebie znajduj c si osob , czasem dam po twarzy i gorsie
obla tym pachn cym spirytusem, ale nikt si tym nie gorszy . Zdarzenie w miech
obracano.
Mia a Rzeczpospolita w tym czasie swych narodowych opojów, ciesz cych si
powszechna estym . Pierwszym by Janusz, ksi  Sanguszko z Litwy. Mia on tak
mocn g ow , e popiwszy sobie, kaza poprz ga karet i przejechawszy spory szmat
drogi, wraca trzewy, by pi dalej. Dorównywa mu kasztelan Borejko, zwany
pobonym pijakiem, bo najcz ciej pija z duchownymi. Wszelako przebija ich krajczy
koronny Adam Ma achowski. Ten niepoledni degenerat potrafi duszkiem wypi kilka
pó garcowych kielichów, wype nionych po brzegi trunkiem.
Dzielnie
sekundowali
im
panowie
pos owie
zjedaj cy
na
sejmiki.
Parlamentarzyci, radz c nad wanymi dla pastwa sprawami, byli praktycznie ca y
czas na bani. Od rana pojono ich winem i wódk doprawian piwem. Tak ululani brali
udzia w debacie. Po skoczonej pracy do pó nocy dochlewali si w arkuchniach, by
wreszcie zasn sprawiedliwym snem pod sto em, na ulicy, w rynsztoku.
Pili wszyscy: ch opi, mieszczanie, szlachta, duchowiestwo. Nawet s ynne z
umiaru Polki ”po trosze si
gorza k
rozpija y, na rozmaite j dze, dziwaczki,
chimeryczki, nareszcie na pijaczki ogniste wychodzi y”.
Potem pito mniej. Przyzwyczajenie jednak pozosta o. I jest to chyba jedyna sta a
cecha w naszym narodowym charakterze.
"Trybuna Opolska", nr 128, 13-15 sierpnia 1993
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WERWOLF: MIDZY MITEM A HISTORYCZN PRAWD
l sk Opolski po przejciu frontu w roku 1945 sta si aren kilku co najmniej
przeciwstawnych sobie procesów. Z jednej strony na jego terenie instalowa y si nowe,
polskie w adze, ze wschodu i centralnej czci kraju nap ywa y tysiczne masy ludzkie
szukaj c moliwoci osiedlenia si na sta e lub, szczególnie w przypadku mieszkaców
tzw. Czerwonego Zag bia, ”wyszabrowania” poniemieckiego mienia. Z drugiejl zacy, rodzima ludno regionu, dowiadczali tragedii zwi zanej z okrutnym,
w aciwie okupacyjnym traktowaniem ich przez o nierzy Armii Czerwonej, a póniej
nieufnym przez administracj polsk . l ski krajobraz uzupe nia y nadto powroty
ludzi ewakuowanych na polecenie w adz niemieckich na pocz tku 1945 roku,
ukrywaj cy si w lasach dezerterzy, maruderzy itd.
Ciekawym, ale bardzo stronniczo jak dot d ocenianym przez polsk
historiografi zjawiskiem sta o si wreszcie powstawanie rónych podziemnych
organizacji- tak polskich, jak i niemieckich. Te pierwsze, oczernianie przez lata,
ostatnio na fali ustrojowych zmian w kraju doczeka y si sprawiedliwych,
rehabilituj cych ocen.
Nieco inaczej rzecz si ma z podziemiem niemieckim, walcz cym wprawdzie z
tym samym przeciwnikiem, ale stawiaj cym sobie zgo a odmienne cele.
Autorowi- Polakowi trudno si z nimi oczywicie utosamia , niemniej jednak
jako historyk i cz owiek rozumiem intencje towarzysz ce jego powstaniu. Ale nie o to
w tym krótkim artykule chodzi.
Stawiam oto tez, e problem konspiracji niemieckiej na l sku Opolskim zosta
sztucznie rozdmuchany przez komunistyczne w adze. ”Werwolf”, ”Freies Deutschland”
i inne organizacje sta y si swoistymi straszakami. Przecenianie, wyolbrzymianie i
eksponowanie akcji przez nie podejmowanych usprawiedliwia o prowadzenie dzia a,
które uderza y bezporednio w l zaków, nawet tych, którzy z podziemiem nie mieli
nic lub prawie nic wspólnego.
Schemat wygl da nastpuj co: m odzi ch opcy znajdowali bro (a by o jej duo
na polach, w lasach), kto sformu owa has o: ”organizujcie si”. Nastpnie odbywano
spotkania, dyskutowano o obecnej sytuacji politycznej, przysz ych scenariuszach
wydarze” i nagle wkraczali funkcjonariusze Urzdu Bezpieczestwa. Grup rozbijano,
przypisuj c jej nierzadko czynny, których nie pope ni a. Tworzyli ja bowiem - miem
twierdzi , e takich by o najwicej, chocia zdarza y si inicjatywy powaniejszeamatorzy, 15-16- latkowie, u których niew tpliwy patriotyzm i sprzeciw wobec
zupe nie nowej rzeczywistoci miesza si z m odziecz fantazj , kszta towan
chociaby lektur ksi ek przygodowych.
W sumie wic ”impreza” by a niezbyt powana, niemniej jednak w oczach w adz,
czsto” inspiruj cych powstanie grupy, zas ugiwa a na nadanie jej apokaliptycznego
wymiaru, tak by robi ce wraenie s owo: "Werwolf" cementowa o naród i nastawia o
go jak najgorzej do wszystkiego co niemieckie.
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By y i inne przypadki. Oto kilku m odzieców, czasem by ych o nierzy
Wermachtu psychicznie skrzywionych przez wojn, nie mog c znale si w nowej
sytuacji, podejmowa o si czynów niezgodnych w kadym ustroju z prawem.
K usowali, "podprowadzili" komu prosiaka, konia, rower. S owem- kompletny brak
motywu politycznego. Zadaniem Urzdu Bezpieczestwa by o go znale .
Aby nie by go os ownym, postaram si przyporz dkowa
"modelom" dwa konkretne przyk ady.

podanym wyej

W maju 1945 roku w Strzeginowie (Striegendorf, obecnie Strzeg ów), powiat
Grodków, Hubert Reimann za oy tajn organizacj "Werwolf". Pomys odawc mia
by niemiecki o nierz powracaj cy z frontu, który przespawszy w mieszkaniu
Reimanna jedn noc, nazajutrz owiadczy mu, e Niemcy mieszkaj cy w powiatach:
grodkowskim i niemodliskim winni gromadzi bro.
Stosunkowo szybko Reimann zwerbowa do organizacji 15-17 letnich ch opców,
strzeginowskich kolegów i znajomych, którzy z dwoma wyj tkami wczeniej nie s uyli
w wojsku. Dzia alno grupy, ograniczaj ca si do spotka i gromadzenia broni, nie
trwa a d ugo. Ju 26 stycznia 1946 roku ch opcy zostali zatrzymani przez Powiaty
Urz d Bezpieczestwa Publicznego w Grodkowie. Podczas rewizji znaleziono u nich
m.in. karabin maszynowy, kilkanacie granatów, 1 aparat nadawczy, 1 bbenkowiec,
wojskowy aparat telefoniczny, 1 flowert, 2000 sztuk amunicji.
S d wojskowy w Katowicach uzna , e oskareni utworzyli nielegaln organizacj,
której celem by o oderwanie l ska od Polski, a ponadto nielegalnie przechowywali
bro. Kary by y bardzo wysokie, od 7 do 10 lat. Wolnoci nie doczeka Reimann. 13
kwietnia 1946 roku zosta zastrzelony przez konwojentów w czasie próby ucieczki.
18 padziernika 1946 roku przed obliczem wojskowego S du Rejonowego w
Katowicach stanli: Reinhold Klingenberg, Hubert Pietruszka , Jerzy Stiller, Franciszek
Kasprzik, Walenty Wodarz, Gerhard Suszczyk, Hubert Mizdziol. Wikszo pochodzi a
z Budkowic i nie ukoczy a 20 roku ycia. Wszyscy natomiast byli zweryfikowani, to
znaczy uznani za Polaków.
Zarzucono im, e od kwietnia do 13 wrzenia brali udzia w zwi zku
terrorystyczno- rabunkowym z broni w rku. Ich akcje polega y na okradaniu
sklepów, zaborze garderoby damskiej i mskiej, rowerów. Przy tym podczas napadów
nikt nie zgin .
Kary wymierzone oskaronym by y niewspó miernie wysokie do dokonanych
czynów. Klingenberg, Pietruszka i Stiller zostali skazani na mier , pozostali od 5 lat
wizienia do doywocia.
Wed ug mnie mamy tu do czynienia ze zwyk ym s dowym morderstwem,
uzasadnionym prymitywnym stwierdzeniem, e tego rodzaju ”bandy godz w nowo
osiedlone rodziny repatriantów, dla których ludzie o tym pokroju zapatrywa co
oskareni... czuj nieuzasadnion nienawi .
Powysz trójk stracono jesieni 1946 roku.
"Schesisches Wochenblatt", nr 31, 4-10 VIII 1995
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RACJONALIZATORZY” Z SUCHEGO BORU
l sk, pocz tek lat pi dziesi tych. Fabryki , due i ma e, ogarnia sza tzw.
Socjalistycznego wspó zawodnictwa pracy. Co raz przyzak adowe gabloty uzupe niaj
zdjcia rozemianych ludzi ”wyrabiaj cych” 100, 200, 300 procent normy.
By o ich siedmiu, jak siedmiu wspania ych, jak siedmiu przeciw Tebom: Pawe
Joniec, Piotr Rany, Franciszek Mueller, Wilhelm Duda, Ewald Feliks, Adolf Gerlich,
Tomasz Wiesio ek. Miejscowi, l zacy.
Wszyscy pracowali w tartaku w Suchym Borze. Na tyle dobrze, e jeden z nichdowiadczony traktowany Joniec- by nawet wyróniany przez Ministerstwo Lenictwa
i Przemys u Drzewnego.
Katastrofa przysz a nagle. 3 czerwca 1952 roku dyrekcja zak adu zwo a a na jego
terenie zebranie pracowników, na którym- oczywicie spontanicznie- postanowiono
podwoi produkcj. W ten sposób nie narzekaj cy bynajmniej na nadmiar wolnego
czasu robotnicy musieli uczci zlot m odych przodowników pracy. Znaczy” mieli
pracowa na gówniarzy.
Jednak tartak dysponowa starym, zuytym sprztem. Rozumieli to naturalnie
pracownicy- trakowi, ich pomocnicy szlifierze, którzy uzalenili wykonanie zadania od
wymiany ”felernych” pi . Dyrektor tartaku, Lenarczyk, naciskany w tej sprawie przez
Joca i innych, stwierdzi , e jest to niemoliwe.
W tej sytuacji doprowadzeni w aciwie do ostatecznoci robotnicy zaczli
niszczy stare urz dzenia. Naiwnie sadzili, e t akcj wymusz na zak adowych
w adzach wprowadzenie nowych, umoliwiaj cych wywi zywanie si z trudnego, nie
przez nich w kocu wymylonego zdania.
S d by odmiennego zdania. Uzna , e inspiratorzy (Joniec, Rany, Mueller) i
uczestnicy dramatycznego protestu dopucili si aktów dywersji i sabotau, dzia aj c
przy tym z pozycji ”obcych agentur”. Kary by y bardzo wysokie: od roku wizienia dla
Feliksa do 15 lat dla Joca.
Najwyszy S d Wojskowy w Warszawie na skutek skarg rewizyjnych obroców
skazanych, adwokatów Pietronia, Sobczyskiego i Spisli, powyszy kompromituj cy
wyrok uchyli .
W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy przez s d opolski kary znacznie
obniono (mniej wicej o po ow), nie doszukuj c si tym razem w dzia aniach
pracowników tartaku pobudek kontrrewolucyjnych.
W ten sposób zwolennicy modernizacji zak adu poszli do wizienia, a dyrekcja,
pozbywszy si malkontentów, mog a przyjmowa lub obmyla nowe nierealne
zobowi zania i plany.
"Schlesisches Wochenblatt", nr 35, 1-7 IX 1995
(tekst powyszy ukaza si pod niemieckim tytuem: ”Die rationalisierer” aus Derschau)
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WSPÓLNE KORZENIE

Komunizm i faszyzm- dwie ideologie stanowice wyraz aberracji umys owej
milionów ludzi XX wieku- tylko pozornie ca kowicie si od siebie róni. Tak naprawd
wywodz si z jednego, lewicowego pnia.
Uderzajc cech wspóln komunizmu i faszyzmu jest totalistyczna koncepcja
sprawowania w adzy. Ogólnie mona j streci nastpujco: jedna ideologia, jedna
partia, wszechogarniajca propaganda, rozbudowana tajna policja, jeden wódz (lub
”wodzu”), obozy koncentracyjne dla politycznych (ideologicznych) przeciwników,
podobna symbolika.
miem twierdzi , e ten totalizm jest wytworem wszystkich tych XIX- wiecznych
”inynierów spo ecznych” w rodzaju Karola Marksa, dla których nienawi do starego
wiata, chrzecijastwa, czsto w asnej rasy (ca a ekonomiczna koncepcja Marksa
zbudowana zosta a na jego g bokim antysemityzmie, bardzo charakterystycznym dla
pewnego typu zasymilowanych ydów usi ujcych zerwa nici czce ich personalnie
ze znienawidzon przesz oci) sta a si odskoczni do próby uszczliwienia na si 
czci ludzkoci.
Kwintesencj mylenia lewicowego jest w anie to pragnienie” pragnieniedodajmy- realizowane przez ludzi, którzy zazwyczaj wymylali teori w zaciszu
gabinetów, nie majc praktycznego zwizku ze spo eczn rzeczywistoci.
Owo uszczliwienie na si  by o wspóln postaw dla komunistów i faszystów.
Ich drogi, po pe nych wahania chwilach(np. Mussolini pierwotnie by marksist, do
roku 1914 redaktorem gazety socjalistycznej), rozesz y si nastpnie w ten sposób, e
jedni (komunici) przyjli za norm supremacj krelonej klasy spo ecznej, drudzy za
podyli w kierunku narodowo- rasistowskim. W obu przypadkach praktyczn
konsekwencj by a eksterminacja "burujów" (klasa niechciana), ydów (rasa
bezwartociowa) i wszelkiego autoramentu elementów nie przystajcych do
totalistycznego modelu pastwa. Oczywicie w warunkach jak najbardziej
rewolucyjnych, pozaprawnych, nieludzkich. By o to swoiste dziedzictwo rewolucji
francuskiej (nie bez przyczyny pisz j z ma ej litery” zasadniej chyba by oby uywa
terminu: rewolucja we Francji).
Mamy wic tutaj do czynienia z zaprogramowanym z zimn krwi i na
niespotykan skal ludobójstwem. Faszyzm by moe w tym wzgldzie (w teorii)
bardziej- e uyj tego s owa- prostolinijny, komunizm za antyhumanizm chowa za
piknie brzmicymi formu kami. Efekt by jednak ten sam: miliony istnie ludzkich
zag odzonych, powieszonych, rozstrzelanych, zamarznitych w niemieckich lagrach i
sowieckich agrach.
Niemiecki nazizm, brat cokolwiek agodniejszego, niemal do koca wojny nie
szermujcego antysemickimi has ami faszyzmu w oskiego, pad pod ciosami armii
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wielkich mocarstw w roku 1945. Rzecz ciekawa- do koca wojny Niemcy nie
sprzeciwiali si tej ob dnej machinie wystpku i zbrodni, jaka sprowadzi a ich na
skraj przepaci. Nie by o mowy o jakim masowym ruchu kontrewolucyjnym (nazizm
to ideologia na wskro rewolucyjna). wiadczy to równie, niestety, o swoistym
”uroku” totalistycznych koncepcji.
Pozosta sowiecki komunizm zdobywaj cy nowe kraje, oddzia ywuj cy na
cynicznych, atwowiernych, g upich lub moralnie zwichrowanych intelektualistów
kszta tuj cych z czasem spo eczn percepcj tego ob du u nas- w Europie rodkoweji na Zachodzie. To moe w anie oni zadecydowali o tym, e komunizm prze d ugi lata
( na wielu obszarach i wielu g owach do dnia dzisiejszego) zachowa w sensie
ideologicznym sw ywotno .
Bez wg bia si bowiem w jego anty ludzk , totalitarn , noepogask istot,
stwierdzono: praktyka by a (chocia nie zawsze i nie do koca), za oenia natomiastbynajmniej.
Uwaam, e w przypadku komunizmu, w przeciwiestwie do zdenazyfikowanego
faszyzmu, mamy do czynienia z b dem zaniechania. Chodzi o to, e w sposób jasny
z o nie zosta o nazwane z em. Bo komunizm by z em- tak w teorii, jak i praktyce.
Mordowa , deprawowa , ogranicza ludzi. W przypadku chociaby naszego kraju jest
odpowiedzialny równie za cywilizacyjne zapónienie, które w anie teraz, kosztem
godziwego ycia co najmniej 2 pokole Polaków (a ycie ma si jedno), bdziemy
musieli nadrabia .
A jeeli kto mi powie, e komunizm to take nowe szko y, domy, fabryki,
powszechne zatrudnienie - odpowiadam: Hitler zbudowa sie autostrad, zlikwidowa
bezrobocie, organizowa tanie wczasy pracownicze. I umacnia ... nadodrzaskie wa y!
"NTO", 19.12.1997
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PINOCHET- FASZYSTA CZY ZBAWCA

Gdy w 1973 roku si y zbrojne Republiki Chile obali y prezydenta tego kraju
Salvadora Allende- wiat zwariowa . "Faszystowski pucz", "Rze w Santiago" - krzycza y
nag ówki lewicowych (i nie tylko) dzienników od Moskwy po wschodnie wybrzee
Stanów Zjednoczonych.
Wciek o opinii publicznej skierowa a si przede wszystkim przeciwko spirytus
movens zamachu, genera owi Augusto Pinochetowi. Niemal nikt nie zada sobie trudu
(wielu do dnia dzisiejszego) przestudiowania g ównego motywu, który pobudzi
genera do dzia ania. A by on racjonalny: pastwo pod rz dami Allende stawa o si
"drug Kub ".
Pod jednym przynajmniej wzgldem Chile by o wyj tkiem wród krajów Ameryki
aciskiej. Przez 150 lat, od chwili uzyskania niepodleg oci, w republice obowi zywa
demokratyczny model sprawowania w adzy.
Nadrzdno
czynników
cywilnych
nad
armi
by a
respektowana
przez
zainteresowane strony. Oficerowie- w tym i Pinochet, wojskowy intelektualista,
specjalista od artylerii, logistyki, geopolityki, wyk adowca Akademii Wojskowej w
Santiago- nie mieli ambicji politycznych.
Sytuacja uleg a zmianie, gdy 4 wrzenia 1970 roku Allende g osami socjalistów,
komunistów, radyka ów i katolickiej lewicy zwyciy w wyborach prezydenckich. Co
prawda, uzyska tylko 36 proc. poparcie, ale g osy prawicy uleg y rozproszeniu.
Prezydent, cz owiek s aby, kryptokomunista, zacz
przekszta ca kraj na mod 
kubask . Nawi zywa serdeczne stosunki z pastwami socjalistycznymi, tolerowa
przep yw broni z Kuby dla lewicowych ekstremistów, przeprowadzi zabójcz dla
gospodarki reform roln , znacjonalizowa przemys i banki.
W szybkim czasie Chile stan o na progu bankructwa. Dramatycznie spad a produkcja,
inflacja sign a 300 proc. rocznie, przed pustymi sklepami ustawia y si gigantyczne
kolejki.
Pinochet- od listopada 1972 r de facto dowódca wojsk l dowych- przez d ugi czas
lojalnie sta u boku prezydenta. Poczucie legalizmu by o u niego silniejsze od
instynktowej niechci do marksistowskich eksperymentów Allende. W czerwcu i
sierpniu 1973r zd awi nawet dwa antyprezydenckie spiski w wojsku.
Impulsem do zmiany postawy genera a sta a si uchwalona przez parlament
deklaracja, w której wikszo pos ów prawicowych(w marcu 1973 r. Lewica wyranie
przegra a wybory do cia a ustawodawczego) wyrazi o swoje niezadowolenie z powodu
za amania si porz dku prawnokonstytucyjnego w pastwie i wezwa o wojsko do
wyci gnicia odpowiednich konsekwencji. Niew tpliwie przydawa o to ewentualnemu
zamachowi stanu znamion legalnoci.
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11 wrzenia 1973r. Armia opuci a koszary. Allende, poinformowany wczeniej o
opanowaniu przez marynarzy portu Valparaiso, schroni si w pa acu prezydenckim
”La Moneda” w Santiago.
Ukonstytuowana junta wojskowa z Pinochetem na czele zaproponowa a mu wprawdzie
swobody wyjazd z kraju, ale on wybra walk. Uzbrojony w karabin maszynowy- dar
od serdecznego przyjaciela, Fidela Castro, zgin
lub pope ni samobójstwo w
ostrzeliwanym i ostatecznie zbombardowanym pa acu.
Wojskowi triumfowali i nie chodzi o tu bynajmniej tylko o techniczn stron operacji.
W kocu opór w skali ca ego kraju by raczej s aby. Waniejsza wydawa a si aprobata
dla dzia a armii ze strony wikszoci narodu. Chilijczycy bowiem uznali- wbrew
temu, co stara a si wmówi wiatu moskiewska propaganda- e Pinochet uratowa kraj
przed komunizmem. Podobnie uwaa zreszt sam genera , który w jednym z
wywiadów wyrazi taki oto pogl d na temat niebezpieczestwa knowa marksistów:
"Rzeczywisto wspó czesna pokazuje, e marksizm jest nie tylko doktryn zepsut .
Dzisiaj ponadto jest on agresj na s ubie imperializmu sowieckiego. Ta forma
nowoczesnej agresji daje sposobno wojny niekonwencjonalnej, w której inwazja
terytorium jest zastpowana przez prób opanowania pastwa od wewn trz".
Prawd jest, e po zamachu Pinochet tward rk wymusza pos uch. Wielu ludzi
musia o opuci kraj, wielu s dzono w trybie doranym, zapada y wcale liczne wyroki
mierci. By y to jednak represje konwencjonalne, bez odcienia totalitarnegofaszystowskiego czy komunistycznego. Wszelkie dyskusje na ten temat genera urywa
krotko: "pierwszym obowi zkiem pastwa jest obrona samego siebie".
Zreszt w latach 80., gdy komunizm przesta by zagroeniem, reim z agodzi
represje. W roku 1988 Pinochet w zwi zku z projektem przed uenia swojej
prezydentury, podda si demokratycznemu os dowi narodu. Uzyska 43- procentowe
poparcie (niez y rezultat jak na "faszyst", nieprawda?), ale wikszo , by moe
nieco zmczona wojskowymi, powiedzia a "nie".
Dyktator podporz dkowa si tej decyzji, chocia wcale nie musia . Dwa lata póniej
Chile powróci o do demokratyczno-parlamentarnej formy rz dów, w której jest
miejsce zarówno dla lewicy, jak i Pinocheta.
Myl, e obiektywnie stary genera moe czu si zadowolony z "dzie a swojego
ycia". 25 lat temu uratowa kraj przed dyktatur a la Castro. Jego liberalna polityka
wolnorynkowa, wspierana przez Miltona Friedmana, spowodowa a fantastyczny wzrost
gospodarczy” Chile jest dzisiaj jednym z najbogatszych pastw Ameryki aciskiej.
Takie s fakty, natomiast gldzenie na temat nieludzkiej dyktatury ”potwora z
Santiago” pozostawiam w aciwym gremiom. Im to naprawd wychodzi najlepiej.
"NTO", nr 32, 7-8 lutego 1998
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WOKÓ AKCJI LEGALIZACYJNEJ NARODOWYCH SI
ZBROJNYCH NA EMIGRACJI
Zamieszkali na Zachodzie o nierze Narodowych Si Zbrojnych (NSZ), a
dok adnie tej czci, która w roku 1944 nie podporz dkowa a si Armii Krajowej, od
wielu lat zabiegali o uznanie ich organizacji za integralny element Polskich Si
Zbrojnych czasu wojny. Dopiero jednak w pocz tkach lat 80., po niemal
trzydziestoletnich wysi kach rónych komisji powo ywanych przez kierownicze gremia
NSZ, sprawa legalizacji tej wojskowej organizacji wkroczy a w faz finaln .
Niew tpliwie stosunki pomidzy krgami dowódczymi AK i NSZ w czasie wojny
nie uk ada y si dobrze. Komenda G ówna AK oskara a NSZ o warcholstwo,
dzia alno roz amow , a nawet antynarodow .
Dowództwo NSZ nie pozostawa o d une, rozszerzaj c katalog zarzutów na
lekkomylno i naiwno
polityczna AK (chodzi o m.in. o akcje: "Wachlarz", "Burza", ujawnianie si wobec
Rosjan, Powstanie Warszawskie). W tym ostatnim przypadku nie wahano si uy
zgodne z NSZ-owsk
koncepcj
cikiego s owa: ”zbrodnia”. By o to zreszt
biologicznej ochrony narodu podczas okupacji ”Co ciekawsze, ten punkt widzenia
podziela taki strukturalny antynacjonalista jak Józef Mackiewicz.
Zasadniczy spór, uzupe niany sprawami drugorzdnymi, bynajmniej nie
zakoczy si wraz z ustaniem dzia a wojennych. Jeszcze w latach 80 na amach
prasy emigracyjnej rodowiska AK-owskie i NSZ-wskie udowadnia y swoje racje w
licznych i gwa townych polemikach. Przytoczmy charakterystyczne g osy.
Józef Modrzejewski, uwaaj cy si za AK-owca na rednim szczeblu dowodzenia,
polemizowa na amach ”Przegl du Zachodniego” z tezami dr Z. Wygockiego,
bd cymi refleksj nad ksi k Antoniego Bohun- D browskiego "By em dowódc
Brygady witokrzyskiej Narodowych Si Zbrojnych". Dowodzi e NSZ nie by y
organizacj porównywaln z AK, a poza tym, czy walczy y o Polsk Demokratyczn , to
wielki znak zapytania.
Odpowiedzia a mu Nina de Reszke Deryng, kapitan NSZ ze S uby Kobiet,
zarzucaj c AK lewicowo i przefiltrowanie jej szeregów elementem prosowieckim,
"co... tak atwo sprowadzi o Armi Krajow na manowce dzia ania na korzy Armii
Czerwonej..."
Niemal w tym samym czasie Z.S. Siemaszko, autor g onej, ale z rónych
wzgldów nierównej pracy o Narodowych Si ach Zbrojnych, recenzuj c ksi k BohunD browskiego, zarzuci mu, e jest bardzo ogldny, gdy przedstawia okolicznoci
zwi zane z wymarszem Brygady witokrzyskiej z Polski w styczniu 1945 roku.
Siemaszko stawiaj c pytanie: sk d o nierze Brygady mieli gae, ubrania, buty,
niedwuznacznie dawa do zrozumienia, i by o to moliwe tylko dziki pomocy
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Wehrmachtu. Przy okazji Siemaszko nie pokusi si o porównanie- a by oby to bardzo
ciekawe- owego rzeczywicie tolerowanego przez Niemców przemarszu z podobn
operacj dokonan przez Zgrupowanie Sto peckie AK por. Adolfa Pilcha ("Góry",
"Doliny") z Nowogródczyzny do Puszczy Kampinoskiej w lipcu 1944r.
Wród kilku g osów polemicznych na uwag zas uguje wypowied J.A.
Treliskiego, który w licie do ministra spraw wojskowych uchodczego rzdu- pp k
dypl. Jerzego Morawicza, stwierdzi kategorycznie: "o d i gae nie by y p acone w
NSZ, ubrania, buty- kady posiada w asne, wzgldnie zdobyczne, bro by a w asna,
pozosta o z roku 1939, wzgldnie zdobyczna, wyywienie- czsto nie jedlimy, na
wozach mielimy zapasy".
Kolejnym punktem konfliktu sta si odmienny stosunek rodowisk zwizanych z
NSZ i AK na emigracji do powo anego w kraju Stowarzyszenia o nierzy Armii Krajowej
(SAK). W dniu 6 padziernika 1989r w Sali Malinowej POSK- u w Londynie odby o si
akowskie spotkanie na szczycie. Udzia w nim wzili.: pp k Dypl. Wojciech Borzobohaty
(prezes SAK), p k Micha Mandziara (prezes Ko a b. o nierzy AK), mjr Franciszek
Miszczak (prezes Fundacji AK). Wród wielu spraw poruszono take moliwo
przynalenoci NSZ do SAK.
Oferta zosta a jednak zdecydowanie odrzucona. Okaza o si, e o nierze NSZ, a
chodzi tu-raz jeszcze podkrelam - o rodowisko Brygady witokrzyskiej, nie mieli
najmniejszego zamiaru egzystowa w towarzystwie by ych, wzgldnie obecnych
cz onków ZBOWiDu. Ludzie ci bowiem ”przebywali (w jednej organizacji- DR) z UBekami i utrwalaczami w adzy ludowej, i czsto z w asnymi oprawcami typu
Zarakowskiego i Mieczys awa Moczara...”
W tym miejscu, nim przystpi do g ównego tematu obejmujcego zabiegi
sk adajce si na akcj legalizacyjn NSZ na emigracji, nie mog nie wspomnie o
koleeskiej wspó pracy kó o nierskich obu organizacji na wychodstwie. Dowodzi
ona, e zwykli o nierze nierzadko koledzy z lat wojny, zazwyczaj wczeniej dochodz
do porozumienia ni ich przesadnie ambitni dowódcy. Przyk adem niech bdzie
wspólna deklaracja Ko a o nierzy AK (Oddzia Nowy Jork) i Oddzia u NSZ Brygada
witokrzyska Connecticut) uchwalona w amerykaskiej Czstochowie. Czytamy w niej
m.in.: ”I o nierze AK i o nierze NSZ, w tym o nierze Brygady witokrzyskiej w
walce przeciwko okupantowi hitlerowskiemu i okupantowi sowieckiemu obowizek
wobec ojczyzny spe nili. 2. Ofiara krwi na polach wielu walk zwiza a nas braterstwem
broni (...) Podtrzymywanie ostracyzmu zastosowanego wobec o nierzy NSZ,
szczególnie Brygady witokrzyskiej, w trzy dziesitki lat po wojnie, jest krzywd,
która AK nie przynosi zaszczytu”.
Przed omówieniem akcji legalizacji NSZ winnimy sobie postawi
dwa
podstawowe pytania: kto tak wytrwale torpedowa weryfikowa -legalizacyjne wysi ki
o nierzy NSZ? Kto wiadomie przeoczy fakt, e celem (zrealizowanym) misji
kurierów- Tadeusza Salskiego i Stanis awa ochowskiego do Prezydenta oraz
Naczelnego Wodza, gen. Kazimierza Sosnkowskiego by o podporzdkowanie NSZ
legalnemu Rzdowi RP w Londynie?
Mniej uwiadomiony odbiorca, przez lata przekonany o wspó pracy NSZ z
Gestapo i mordowaniu ydów (w tym miejscu nie mog oprze si dygresji: wielu
polskich historyków za pewnik uznaje, i ”oddzia y NSZ ” by y winne mierci wielu
ydów”- w domyle cywilów” w aciwie nigdy jednak nie przytaczaj konkretnych
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faktów, co czyni ich stwierdzenia go os ownymi; mam nieodparte wraenie, e jest to
mistyfikacja lub natenie z ej woli- podobne do tego, które kaza o niektórym
publicystom krajowym oskara AK o planowe mordowanie ocala ych ydów podczas
Powstania Warszawskiego), móg by odpowiedzie , e radykalni narodowcy na pewno
nie cieszyli si sympati emigracyjnych kó rzdowych, czy te niepodwaalnych
autorytetów wojskowych.
Jest to tylko czciowa prawda. Ju bowiem w roku 1953 gen W adys aw Andersówczesny Generalny Inspektor Si Zbrojnych w licie do dr Gluziskiego stwierdzi , e
”Uregulowanie kwestii stanu s uby o nierzy NSZ bdzie w nied ugim czasie
za atwione (nie zosta o, ale winy genera a tu nie ma- DR). Mam nadziej, e zniknie
wreszcie dotychczasowy niefortunny podzia midzy o nierzami, którzy bili si ze
wspólnym wrogiem i dla wspólnego celu”. Równie opinie genera ów: Sosnkowskiego i
Maczka o NSZ by y bardzo pochlebne. Ten ostatni powiedzia wprost: "Rozwój
wypadków Wam (tj. NSZ-DR) przyzna racj... Jestecie dla wielu ywym wyrzutem
sumienia... Mielicie racj, tego Wam nigdy nie wybacz..."
W tym ostatnim zdaniu genera owi chodzi o oczywicie o stanowisko wikszoci
wyszych oficerów AK, nie mogcych pogodzi si z myl, e polityczno- wojskowe
kierownictwo NSZ nie myli o si, uwaajc a priori Rosjan za okupanta, z którym
prowadzenie rozmów jest bezsensowne i niebezpieczne. Tym samym mamy odpowied
na pytanie o inspiratorów antyenezetowskiej nagonki na emigracji.
Powró my jednak do lat 80.
Pón jesieni roku 1980 porucznik Stanis aw Jaworski z NSZ spotka si w
Chicago z ówczesnym premierem Rzdu RP, Kazimierzem Sabbatem. W czasie
rozmowy poruszy kwesti weryfikacji NSZ oraz zado uczynienia za strony rzdu za
krzywdy wyrzdzone o nierzom NSZ na emigracji. Premier odniós si przychylnie do
wywodów porucznika i zaleci mu napisanie listu w tej sprawie do ministra spraw
wojskowych, p k Berka.
Jaworski, mianowany w tym czasie rzecznikiem ds. legalizacji NSZ, spraw
potraktowa bardzo powanie. W swym licie do ministra stwierdzi jednoznacznie, i
NSZ naley uzna za cz sk adow Polskich Si Zbrojnych. Odpowiedzi wszelako nie
otrzyma .
Na szczcie cywilny przedstawiciel rzdu w osobie samego premiera Sabbata
okaza si duo bardziej uprzejmy. Oto w lipcu 1984r przedstawi por. Jaworskiemu
proponowane owiadczenie Rzdu RP w sprawie b. o nierzy NSZ. Wprawdzie pierwsza
jego cz odmawia a uznania dla NSZ jako czci PSZ, ale w kocowej partii rzd
przyznawa , e o nierze tej organizacji brali udzia w czynnym oporze przeciw
najedcom.
rodowisku NSZ na emigracji takie ujecie sprawy ju nie wystarcza o, dlatego te
rok póniej rzd przedstawi zmodyfikowany projekt Zarzdzenia Prezydenta RP (by
nim wtedy Edward Raczyski), w którym przyznawano o nierzom NSZ uprawnienia
przys ugujce o nierzom PSZ.
Wydawa oby si wic, e sprawa legalizacji NSZ zmierza do szczliwego
zakoczenia. Tymczasem do kontrakcji przystpi y emigracyjne gremia AK, które w
osobach mjr F. Miszczaka i p k M. Mandziary wymog y na Prezydencie odwo anie
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przestawionego powyej projektu. Z owróbne s owa kolegi por. Jaworskiego: "Staszku,
AK nie przeskoczysz" zdawa y si mie potwierdzenie w faktach.
Ale i t przeszkod niestrudzony Jaworski, spiritus movens akcji legalizacyjnej
NSZ, w kocu pokona .
Zdajc sobie spraw, e wiele, jeeli nie wszystko, zaley teraz od AK,
zorganizowa w maju 1987r. w Chicago spotkanie z Miszczakem, w którym udzia
wzi y i inne osoby zainteresowane legalizacj NSZ (m.in. mgr Stefan Marcinkowski z
ramienia NSZ, Kazimierz
ukomski z Kongresu Polonii Amerykaskiej, dr Jan
Morelewski z AK).
Rozmowa toczy a si wprawdzie w dosy ch odnej atmosferze, niemniej obie
strony (termin to raczej umowny, gdy np. Morelewski z AK popiera postulaty NSZ)
wyjani y sobie pewne sprawy z lat wojny, o które toczono w przesz oci d ugie, a po
czci ja owe spory. Ostatecznie wysi ki por. Jaworskiego, jego kolegów i prze oonych,
doprowadzi y do wydania z dat 1 stycznia 1988r. przez Prezydenta RP- Kazimierza
Sabbata Dekretu o o nierzach NSZ. Sabbat, która ju wczeniej da si pozna jako
elastyczny i przychylnie nastawiony do NSZ polityk, uzna , e "o nierze tej czci
Narodowych Si Zbrojnych, która ze wzgldu na stanowisko jej czynników
kierowniczych, nie zosta a scalona z Polskimi Si ami Zbrojnymi- Armi Krajow i
którzy brali udzia w walkach z okupantami w latach 1939- 1945, spe nili swój
obowizek narodowy i o nierski wobec Rzeczpospolitej Polskiej".
Wprawdzie dekret zosta niejednoznacznie przyjty przez o nierzy Brygady
witokrzyskiej, uwaali bowiem, e zostali potraktowani jako swoista "doczepka" do
PSZ, niemniej jednak stanowi dowód, e realistyczna ocena wk adu NSZ w walk z
okupantami zacz a na emigracji przewaa nad emocjami.
Fakt ten ma znacznie ju nie tylko moralne, ale i historyczne. W kocu NSZ nie
by y organizacj marginaln. Jej szeregi w czasie wojny szacuje si na oko o 70-75
tysicy o nierzy, co stawia j na drugim miejscu po Armii Krajowej (oczywicie przy
za oeniu, e Bataliony Ch opskie jako ca o operacyjnie by y podporzdkowane AK),
a zdecydowanie przed Armi Ludow. W szeregach NSZ walczyli m odzi ludzie o
rónych przekonaniach politycznych. Wprawdzie przewayli szeroko pojci
narodowcy, ale zdarzali si równie socjalici, ydzi, byli jecy rosyjscy, a w kocowej
fazie wojny nawet szeregowi o nierze Armii Ludowej i dezerterzy - "berlingowcy"
(niektórzy z nich opucili Polsk wraz z Brygad witokrzysk). Wreszcie- last but not
least- polityczne kierownictwo NSZ jako pierwsze w warunkach okupacyjnych
wystpi o z postulatem oparcia zachodniej granicy Polski o linie Odry i Nysy
uyckiej. Dobrze o tym wspomnie w miecie i w regionie gdzie nie ma ulicy, placu
czy poledniego skweru powiconego Narodowym Si om Zbrojnym.
Refe ra t wygo szony w roku 199 8 na s esji po wi co nej polski ej e migra cji w zwiz ku
z przy zn anie m ty tuu dokto ra "Hono ris Causa" p rz ez opols k Al ma Mat er
Pre zyde ntowi R.P . n a Ucho d s twi e- Rysz ardo wi Kac zorow ski emu .
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KONIEC WIATA AFRYKANERÓW?
Teza jest prowokuj ca i ultrarasistowska: to biali stworzyli potg Po udniowej
Afryki, to oni s gospodarzami terenów na pó noc od Cape of Good Hope.
Pocz tkiem osadnictwa bia ych na kracach Afrykista o si pojawienie trzech
statkow holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej w po owie wieku XVII. Odt d
biali, uzupe niani przez dop yw ch opów z Holandii, Niemiec, a od czasu odwo ania
przez Ludwika XIV edyktu nantejskiego- take francuskich hugenotów, byli, s i moe
nadal bd w swojej ojczynie.
Burowie, potomkowie pierwszych osadników, po wojnie burskiej znani szerzej
jako Afrykanerzy, nie s zwyk ymi europejskimi uzurpatorami, nie s kolonialn elit ,
jak Afryce oferowali Anglicy w Kenii, czy Francuzi w Senegalu. Afrykanerzy, a take
biali pochodzenia brytyjskiego, mieszkaj cy na po udnie od Kalahari od niemal 200
lat, s bia ym narodem afrykaskim. yj na swoim i w razie perturbacji nie maj
w aciwie dok d wróci . Czy wyobraamy sobie emigracj Afrykanerów do Holandii,
po 350 latach roz ki. Czysty absurd! Có mieliby tam robi . Zak ada farmy na
polderach, czyci obszczurzony Amsterdam?
Przede wszystkim to w anie oni jako pierwsi odkryli walory po udnia
kontynentu. Pojawili si w aciwie na terenach niczyich, zamieszkanych przez
nielicznych Hotentotów i grupki Buszmenów, których trudno uwaa za Murzynów.
Ludy Bantu, z których sk ada si dzisiaj czarna ludno RPA (Zulusi, Khosa, Ndebele
itd.) to przybysze póniejsi, ekspanduj cy z pó nocy. Ma to moim zdaniem kapitalne
znaczenie, bo gdzie zosta o zapisane, e Afryka przynaley rasie czarnej? Nasi
postpowcy z obrzydzeniem odnosz si do hase nacjonalistycznych, typu Francja dla
Francuzów, ale wykopanie bia ych z RPA traktuj jako co naturalnego. Jeszcze nie
teraz, jeszcze s potrzebni fachowcy, jeszcze yj laureaci Pokojowej Nagrody Nobla:
de Klerk i Mandela. A póniej pojawi si niezrównowaona Winnie Mandela, albo jaki
inny by y terrorysta, urodzony w tragicznym Soweto, a obecnie mieszkaj cy w
prestiowej dzielnicy, i wrzuci bia ych do morza. ”One settler- one bullet” (jeden
kolonista- jedna kulka), jak to mawiali towarzysze z Kongresu Panafrykaskiego, teraz
podobno ucywilizowani.
Bynajmniej nie jestem zwolennikiem polityki apartheidu, idei segregacji rasowej
zrodzonej w uczonych g owach profesorów z uniwersytetów w Stellenbosch i
Witwatersrand, a konsekwentnie wprowadzanej w ycie od koca lat 40- tych naszego
wieku.
Nalea oby sobie jednak postawi pytanie, czy ta próba ochrony europejskiego
dziedzictwa w po udniowej Afryce, przy zachowaniu poszanowania dla psychicznej,
kulturowej i cywilizacyjnej odrbnoci ludnoci czarnej, naprawd wysz a tym
ostatnim tylko na z e?.
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Prawa cz owieka to rzecz arcywana, ale w anie w czarnej Afryce podstawowe
prawo do ycia by o i jest czsto amane. Czarni Afrykanie g odowali i g oduj .
Tymczasem rasistowski rz d RPA zapewnia swoim czarnym obywatelom znone
warunki bytu, o niebo lepsze od takich "postpowych" pastw jak Angola, Mozambik,
Zimbabwe (od uzyskania przez ten ostatni niepodleg oci” cilej- drugiej
niepodleg oci, pierwsz zapewni bia ej mniejszoci Ian Smith). Pomijam ju tutaj z
litoci przyk adu bantustanu Bophuthatswana z bajecznym Sun City (wybory Miss
Word), aby nie drani powracaj cych do Europy Polaków.
Prawa polityczne? Wolne arty. A jakie to prawa polityczne zapewnia
Ugandyjczykom Idi Amin, cesarz Bokassa, mozambijscy marksici, Mobutu Sese Seko?!
Mordy? S uby specjalne RPA przede wszystkim tropi y marksistowskich
terrorystów wysadzaj cych w powietrze lokale rozrywkowe lub rzucaj cych p on ce
opony na czarnych wspó ziomków o nies usznych pogl dach. By a to walka nierzadko
z obc infiltracj (sowieck , chisk , libijsk ) suwerennego pastwa. Walka toczona w
interesie bia ych, ale i wielu Koloredów (afrykaskich Mulatów), Azjatów i czarnych.
Policja RPA otwiera a ogie do manifestantów, mordowa a czarnych bojowników,
pamitajmy jednak, e w dobie apartheidu najwicej ludzi zgin o podczas walk
czarnych z czarnymi, a represje policyjne w po udniowej Afryce wygl daj na ca kiem
konwencjonalne w porównaniu z sytuacj w rónych okresach w wicej ni tuzinie
krajów kontynentu przysz oci.
Apartheid, nie bardziej obrzydliwy od czarnego, prymitywnego totalizmu,
przey si. Pozostaje wic kwestia, co zrobi z bia , blisko 5 milionow mniejszoci
w RPA.
Koncepcja lansowana prze lekkoduchów g osi, e powstanie tolerancyjne
spo eczestwo wielorasowe, takie Stany Zjednoczone a rebours. Nie rozwijaj c tematumiem w to w tpi . Chociaby dlatego, e kraj ten zamieszkuj wykszta cone ju
narody, które maja w asne ambicje i cele.
Sedno problemu polega na tym, i RPA jest pastwem o granicach kolonialnych,
w którym nakazano mieszka tradycyjnym wrogom. Apartheid paradoksalnie agodzi
konflikty, ale jego ju nie ma. Wyjciem z sytuacji by aby federacyjna formu a
pastwa, popierana przez Zulusów i niektórych bia ych prawicowców (konflikty w
po udniowej Afryce nie zawsze maj czarno- bia y koloryt), ale na to nie godzi si- i
wie co robi- Afrykaski Kongres Narodowy, przewodnia si a polityczn pastwa.
Pozostaje by moe jedynie rozwi zanie w postaci wykrojenia ”bia ego” pastwa
afrykaskiego, Volksstaatu, które zapewni oby przetrwanie potomkom Burów. W
kocu kady naród ma prawo do samostanowienia i obrony swojego wiata wartoci.
Pytanie tylko, czy wród defensywnych i nierzadko zrezygnowanych dzisiaj
Afrykanerów, przeraonych aktami gwa tu ze strony zwyk ej ho oty, kryj cych si na
farmach lub w izolowanych dzielnicach, znajd si ludzie na miar Pretoriusa i
poprowadz Nowy Wielki Trek. Jeeli tego nie uczyni , za kilkadziesi t lat wielka,
afrykaska ksiga bia ego cz owieka ostatecznie zamknie si, a jedyny europejski
naród na Czarnym L dzie bdzie ju tylko wzbudza zainteresowanie wród
historyków i jzykoznawców. Z czasem - archeologów.
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KONFLIKT W IRLANDII PÓNOCNEJ

Aby zrozumie jeden z ostatnich klasycznych konfliktów etniczno religijnych w
Europie Zachodniej, a takie pod oe maj animozje miedzy protestantami i katolikami
w Irlandii Pó nocnej, czyli w szeciu hrabstwach tworz cych Ulster (trzy pozosta e
prowincje tworz ce t historyczn krain znajduj si w granicach Eire- Republiki
Irlandii), naley cofn
si do odleg ych dziejów wyznaczaj cych pocz tek trudnych
relacji irlandzko- angielskich.
Normanowie,
francuscy
ksi  ta
o
skandynawskim
rodowodzie
(pobrzmiewaj cym ju tylko w germaskich imionach), pojawili si w Irlandii niewiele
póniej od zwyci skiej bitwy pod Hastings (1066), która da a pocz tek ich rz dom w
Anglii. Oczywicie, jeeli uznamy, e sto lat w historii znaczy owo "niewiele".
Celtyccy mieszkacy wyspy, absolutnie nie mog cy mie wobec przybyszy
jakichkolwiek kompleksów kulturowo- cywilizacyjnych, poddali ich procesowi
asymilacyjnemu (wczeniej post pili w ten sam sposób z Wikingami), co zaowocowa o
ca ym szeregiem rodów normaskich czuj cych i myl cych po irlandzku.
W aciwy, angielski podbój wyspy, nosz cy znamiona akcji zorganizowanej, a
nawet ludobójczej, rozpocz si w po owie wieku XVII wraz z przybyciem na Zielona
Wysp protestanckich wojsk lorda Cromwella.
Najedcy, gardz cy i nienawidz cy katolickich Irlandczyków, zepchn li ich na
nieurodzajne obszary rabstw Connaught i Clare, a sami rozdzielili mi dzy siebie 26 z
32 hrabstw. Dla Irlandczyków, przyrównywanych do dzikusów, czy zwierz t w ludzkiej
skórze, mieli tylko jedn propozycj : "Do Connaught albo do piek a".
Jednoczenie rozpocz to akcj kolonizacyjn . Do najbliszego brzegom Brytanii
Ulaidh (celtycka nazwa Ulsteru) ci gn y rzesze Szkotów i Anglików- prezbiterian i
anglikanów. Po pewnym czasie pó nocna cz  wyspy zmieni a swe etniczno- religijne
oblicze. Katolicy znaleli si w mniejszoci.
Wiek XIX w historii Irlandii, po czonej zreszt u jego pocz tku uni realn z
Londynem, sta pod znakiem dwóch zjawisk, które znacz co wp yn y na losy jej
katolickich mieszkaców. Pierwszym by g ód wywo any zaraz ziemniaczan , a
sztucznie podtrzymywany przez Anglików. Dla miliona oznacza on mier , a dla kilku
milionów (g ównie katolików) emigracj do Ameryki Pó nocnej. Oblicza si , e obecnie
w USA yje oko o 40 milionów ludzi o irlandzkich korzeniach. Irlandczycy w Stanach
zajmuj porednie miejsce miedzy angielsko-skandynawsko-niemiecko-holenderskimi
"WASPAMI" (W.A.S.P.), a g ównie katolickimi (w tym polskimi) P.I.G.S. (jakby nie
patrze , skrót ten sk ada si w angielski odpowiednik naszej wini). Irlandzkie lobby w
Ameryce to si a znacz ca, porównywalna z ydami i nadal interesuj ca si starym
krajem. To nie tylko klan Kennedych, ale i mocne usytuowanie w si ach porz dkowych
(policja!), ludzie kultury, wiat filmu (jeden z najlepszych aktorów amerykaskich
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redniego pokolenia, cokolwiek wprawdzie zwichrowany- Mickey Rourke, swego czasu
sponsorowa Irlandzk Armi Republikask ).
Drugie zjawisko to wzmagaj ca si walka Irlandczyków o swoje prawa, autonomi
wewn trzn ("Home Rule") i zwi zane z tym odrodzenie celtyckie. Jej fina em sta o si
nieudane Powstanie Wielkanocne (1916) i wreszcie faktyczne uzyskanie niepodleg oci
w roku 1921.
Niepodleg a Irlandia ograniczona zosta a do terenów zamieszka ych przez
katolików. Ulster wol protestanckiej wi kszoci pozosta przy Wielkiej Brytanii,
uzyskuj c zreszt autonomi z w asnym rz dem i parlamentem (Stormont). Co
ciekawe, protestanci tak naprawd wcale nie yczyli sobie adnych referencji w
Zjednoczonym Królestwie. Oni naprawd
s
bardziej brytyjscy ni mieszkacy
Londynu czy Manchesteru (nie powiem tego o liverpoolczykach- w duej cz ci
Irlandczykach). Udowadniali to nie jeden raz na polach bitew, s u c w najlepszych,
ochotniczych jednostkach brytyjskich (pobór powszechny w latach wojny ich nie
obejmowa ).
Autonomia pos uy a jednak protestantom do niemal ca kowitego wyrzucenia na
margines ycia politycznego i ekonomicznego mniejszoci katolickiej. Nie by o to
zreszt trudne. W Ulsterze mia o d ug , 300- letni tradycj .
Rz d i Stormont by y opanowane przez protestantów. W policji, s ynnej Royal
Ulster Constabulary, katolików niemal nie by o (inna rzecz, e si do niej nigdy nie
garn li). Biedota katolicka pozbawiona by a praw wyborczych- przys ugiwa o ono
w acicielom domów, g ównym lokatorom mieszka i ich onom - g ównie zwyczajowo
bogatszym protestantom.
Poza tym w Irlandii Pó nocnej stosowano zasad
wyznaczania okr gów
wyborczych w ten sposób, aby na danym terenie o wi kszoci katolickiej zmieci w
jednym okr gu moliwie wszystkich papistów, a pozosta ym zapewni przewag
protestantów. W ten sposób w miejscowoci Derry 20 tysi cy katolików mia o 8
cz onków rady miejskiej, a 10 tysi cy protestantów- 16.
W II po owie lat 60- tych w Ulsterze rodzi si ruch na rzecz sprawiedliwoci
spo ecznej. Grupuje on si a rzeczy g ównie dyskryminowanych katolików. S oni
nastawieni pokojowo. Nie jest to adna irredenta, a walka o prawa w ramach prawa.
5 padziernika 1968 roku w Derry (protestanci mówi : Londonderry) t um
zwi zkowców z Northern Ireland Civil Rights Association zosta spa owany przez
protestanck policj . Wieczorem tego samego dnia m odzi katolicy z dzielnicy Bogside
wdarli si na tereny zamieszkane przez protestantów. Na ulicy zbudowano barykady.
Konflikt w Ulsterze wszed w now , najostrzejsz faz .
Nasta czas demonów, wyzutych z cz owieczestwa terrorystów. Uaktywnia si
Irlandzka Armia Republikaska, organizacja, która do tej pory prowadzi a niemraw
dzia alno bojow , a w ostatnim czasie ochrania a katolickie demonstracj - take t w
Derry. IRA, podzielona na skrzyd o Oficjalne i Tymczasowe (pierwsze by o
marksistowskie i nie optowa o za terrorem), w konspiracji utrzyma a dawn
terminologi wojskow . St d podzia na brygady i bataliony. W rzeczywistoci by y to
ma e grupy terrorystyczne nie pozbawione jednak spo ecznego zaplecza. Trudno
porówna IRA do takich organizacji jak np. Frakcja Czerwonej Armii, czy w oskie
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Czerwone Brygady. Te ostatnie cieszy y si poparciem ma ych, lewicowych grupek
intelektualistów, którzy zeszli na drog mordu. IRA wprawdzie te mordowa a, ale w
specyficznej sytuacji Ulsteru stawa a si równie obroc katolików przed atakami
bojówek protestanckich. Stad jej ograniczone poparcie wród spo ecznoci katolickiej.
Mówi c prociej: przecitny Niemiec, czy W och zapewne bez wahania wyda by
w adzom miejscowego terroryst, natomiast mieszkaniec katolickiego getta The Falls w
Belfacie, nawet przeciwny metodom terrorystycznym, nie wyda by ch opaka z
s siedztwa, który wczeniej straci brata, zabitego przez protestantów, póniej wst pi
do IRA, a dwie godziny temu wysadzi protestancki pub na równie protestanckiej
Shankill Road.
Terrorystyczny festiwal trwa przez niemal 30 lat. IRA atakowa a w Ulsterze, w
Londynie (jeszcze w roku 997), na kontynencie. Bojówki protestanckie operowa y w
mateczniku. Wprowadzenie wojska brytyjskiego do Ulsteru, zawieszenie autonomii, nie
uspokoi o sytuacji. o nierze brytyjscy, witani przez katolików biszkoptami i herbat
(mieli ich broni przed protestanckim terrorem), wkrótce sami zaczli do nich
strzela .
Jak to w yciu: kto nie wytrzyma , komu puci y nerwy. W powietrze wylatywali
nawet moni tego wiata- np. ostatni wicekról Indii, lord Mountbatten (ceniony na
subkontynencie tak przez hindusów, jak i muzu manów). Cudem mierci unikn a
Margaret Thatcher (zamach w Brighton) i John Major (s ynny zamach na londyskim
Whitehall, gdy terrorysta wystrzeli "Stingera" w kierunku Downing Street w
momencie narady rz dowej).
Rok 1998 przyniós Ulsterowi pokój. Czy trwa y? Trudno powiedzie . Jestem
umiarkowanym pesymist . Obie spo ecznoci maj róne, ca kowicie przeciwstawne
cele. Katolicy, którzy za 20- 30 lat bd zapewne stanowi wikszo spo eczestwa
(poprawa warunków ycia, wiksza rozrodczo , mniejsza emigracja do USA), na
pewno upomn si o prawo do zmiany przynalenoci pastwowej Ulsteru. Dla
protestantów takie rozwi zanie jest nie do przyjcia. Nagle bowiem stan si
mniejszoci (z tendencj do dalszego zmniejszania si) w 4 milionowym ”katolickim
morzu”. Poza tym spo ecznoci, które piewaj
inne pieni, mieszkaj
w
hermetycznych dzielnicach, chodz do innych pubów, mog szybko zapomnie o z
trudem wynegocjowanym kompromisie. Wystarczy banalny zatarg, niewinna k ótnia.
Ulster jest wraliwy, a nade wszystko zawzity. I d ugo pamita.
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TRYUMF DYLETANTA

Polacy kochaj dyletantów. Dyletant w moim przekonaniu to cz owiek, który
zarozumialstwem i chamstwem stara si pokry w asny, czsto elementarny brak
wiedzy. Nie musi to by tylko pojedyncza kreatura, ale i ca e rodowisko. Wemy dla
przyk ady Józefa Pi sudskiego i jego przydupasów tworzcych obóz tzw. sanacji. Tych
bohaterów niezliczonych
dzisiaj
publikacji,
pasujcych ich na
mdrych,
przewidujcych, a tylko na skutek nieprzyjaznych okolicznoci zewntrznychtragicznych ludzi.
Jak wiemy Pi sudski stworzy legiony, póniej kluczy , wcha , szuka szansy dla Polski,
by nastpnie przywróci jej pastwowy byt. To pierwszy, w ogromnym skrócie,
element wt aczanej obecnie do uczniowskich mózgownic legendy.
Tymczasem Polska odzyska a niepodleg o na skutek bardzo szczliwego
zbiegu okolicznoci (upadek trzech pastw zaborczych, interesy Francji w Europie
rodkowej) i mdrego rozgrywania spraw polskiej przez Romana Dmowskiego oraz
polityków z szeroko rozumianego obozu prawicy. adne operetkowe imprezy w
postaci legionów nie wp ywa y na przysz y los Polski. Co wicej, Pi sudski tak dla
Ententy, jak i wikszoci Polaków by podczas wojny nikim. Dopiero sprytny manewr z
”kryzysem przysigowym” i niemieckie poparcie tu przed kocem dzia a wojennych
pozwoli y mu powróci do Warszawy w glorii mczennika (a mczy si w twierdzy
magdeburskiej okrutnie) i zbawcy narody. Typowa, hochsztaplerska zagrywka.
Mit drugi: genialny wódz, zwycizca Bitwy Warszawskiej. Ten genialny wódz,
cackajcy si z bolszewikami w roku 1919- a wic wtedy, gdy na froncie byli
widmowym przeciwnikiem- snujcy jako polityk beznadziejnie anachroniczne,
jagiellonowe koncepcje (w dobie uformowanych, majcych w asn tosamo i w asne
cele narodów), wspomagajcy Ukraiców, którzy nie doroli doycia w niepodleg ym
pastwie, otó ten geniusz przez w asne zadufanie i nieuctwo pozwoli prymitywnej,
bolszewickiej masie, dowodzonej bynajmniej nie przez wielkich strategów, zbliy si
na przedpola Warszawy. W nastpstwie: za amanie nerwowe, czasowe opuszczenie
walczcych wojsk (nazywamy to dezercj) i zdanie si na owiadczenie wojskowego
fachowca, genera a Rozwadowskiego, planujcego i wzorowo wykonujcego
kontruderzenie.
Zamach majowy- czyli Polska nierzdem stoi. To typowy, bardzo prymitywny, w
stylu Pi sudskiego, chwyt propagandowy. Rzeczpospolita w I po owie lat 20- tych by a
wprawdzie pastwem biednym, inaczej by nie mog o, ale o ca kiem sprawnie
dzia ajcym systemie demokratycznym- nie zmienia tego fakt zamordowania
prezydenta, to moe zdarzy si wszdzie, nawet w USA- i o rozkrcajcej si
gospodarce (stabilizacja z otego przez fachowca z obozu prawicy, pocztek budowy
gdyskiego portu). Jedynym motywem dzia ania marsza ka (takie s owo w rodku
zdania pisze si z ma ej litery) by a ch przejcia w adzy- dla siebie i swojej jeszcze
bardziej kurduplowatej sitwy. Udowodni y to a nadto kolejne lata.
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Mit ostatni: przedwczesna mier Pi sudskiego albo: gdyby komendant y d uej
” My l , e mier w maju 1935 roku by a jego finalnym hochsztaplerskim trickiem.
Zmar bezpiecznie na 4 lata przed wybuchem wojny- tej wojny, która ostatecznie
z ama aby ”dziadkow ” legend . Gdyby y , pewnie sta by si
polskim
odpowiednikiem marsza ka Petain. Chocia nie, to mimo wszystko za wielkie nazwisko.
By by polskim Gamelin.
Mia em zamiar napisa jeszcze o nast pcach Pi sudskiego, tych wszystkich
pu kownikach, genera ach i jednym marsza ku. Po namy le- rezygnuj . Nie mona
dotyka ajna. Cho by wybryczesowanego.
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GEIBEL I KALKSTEIN

Paul Otto (Otton?) Geibel by ostatnim dowódc
SS i policji dystryktu
warszawskiego. To ryzykowne osobicie stanowisko obejmowa w aciwie po s awnym
nieboszczyku Kutscherze, zastrzelonym przez polskie podziemie 1 lutego 1944r.
(pomijam krótkie, miesi czne sprawowanie tej funkcji przez Herberta oettchera).
W czasie zbierania materia ów do pracy doktorskiej, kilka lat temu, by em
wiadkiem ciekawej rozmowy przy kawie” mi dzy dwoma s dziami S du
Wojewódzkiego w Opolu, z których jeden w latach 50-tych zetkn
si z Geiblem w
wi zieniu w Strzelcach Opolskich. By y ”Der SS und Polizeifuehrer fuer den Distrikt
Warschau” by dosy ponurym cz owiekiem, chocia nie okazywa oznak za amania.
Powo ywa si na swoj wojenn znajomo z dyrektorem Muzeum Narodowego
Stanis awem Lorentzem i zapewnia , e m.in. jego przychylna postawa pozwoli a ocali
polskie dobra kulturalne z powstaczej poogi (wg s dziego wyznania Lorentza,
spisane podczas ledztwa na potrzeby s du, potwierdza y wynurzenia Geibla i by
moe przyczyni y si do niewys ania Niemca na szafot).
Geibel ”rozwin ” w wi zieniu hodowl jedwabników. Kto by pomys odawc trudno okreli . Martwi si bardzo o rodzin i generalsk emerytur w Niemczech.
Za ama si w momencie, gdy s d w Warszawie nie rozpatrzy jego proby o darowanie
reszty kary.
Podczas transportu do wi zienia powiesi
si
w dworcowej toalecie
(prawdopodobnie jeszcze w Warszawie). Wed ug moich oblicze zdarzenie mia o
miejsce na pocz tku lat 60- tych. S dzia obstawa przy roku 1958. Podczas rozmowy
tene dorzuci równie gar informacji na ten temat wi ziennych losów s ynnego
denuncjatora gen. Roweckiego- Kalksteina. Otó Kalkstein uwaany by w Strzelcach
Opolskich za rodzaj wi ziennego ”guru”. Zorganizowa w asn s ub wywiadowcz ,
wyprzedzaj c poczynania "klawiszy". Prowadzi penitencjarny radiow ze . S dzia by
wi cej ni pewny, e to w anie on napisa konspekt scenariusza do popularnego
serialu telewizyjnego "Czarne Chmury". ”Szatasko zdolny i inteligentny cz owiek doda .
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ANTYKOMUNIZM A WSPÓCZESNO

Mam dla bojowników antykomunizmu dobr i z wiadomo . Dobra polega na
tym, e komunizm jako idea, a ostatnio praktyczny model sprawowania w adzy - pad
z kretesem.
Nie ma ju najmniejszego sensu udowadnianie, e Marks myli si , Lenin cierpia
na zanik mózgu, a Stalin by owocem afektu gruziskiej pomywaczki do konia
Przewalskiego.
Oczywicie mona jeszcze prowadzi powane badania naukowe, odkurza stare i
znajdowa nowe dokumenty komunistycznej barbarii, czy nie dawa spokoju obecnym
piewcom demokracji z SLD. Obraz nie ulegnie jednak zasadniczej zmianie, a
ewentualne nowe fakty ka co najwyej intensywniej spluwa na samo wspomnienie
tej ob dnej, wprowadzonej w ycie idei. Tyle pozytywy.
Komunizm by tylko mgnieniem historii- co prawda krwawym i nieludzkim. By i
skoczy si , poniewa jego rzeczywici animatorzy i sponsorzy doszli do wniosku, e
walka z zespo em wartoci wyros ych z chrzecijastwa musi przyj
form
dla nieuwiadomionych mas i
wysublimowan , wielop aszczyznow , atrakcyjn
pseudointeligenckiej elity.
Walka z tym starym- nowym wrogiem, uzbrojonym w or  liberalizmu,
pozornego braterstwa ludzi, wolnoci, która stanie si niewol , przyzwolenia dla
najniszych ludzkich instynktów, dysponuj cym pieni dzmi, mass-mediami iniestetysporym poparciem spo ecznym, rozgrywa si od kilku lat i w naszym kraju.
Kto tego nie uznaje, kto nie myli wielow tkowo, a zasklepia si w zmursza ej skorupie
antykomunizmu, niczego nie rozumie, yje w wiecie skansenu wype nionym
bolszewickimi jaczejkami, NKWD i rodzim bezpiek .
Co gorsze, ta petryfikacja, totalne skamienienie moe z czasem doprowadzi do
duchownego upadku, objawiaj cego si przyj ciem punktu widzenia wroga. Ten
bowiem,
widz c
kompletny
brak
zagroenia
ze
strony
tradycyjnych,
niereformowalnych antykomunistów, ch tnie zagospodaruj ich we w asnym obozie.
Ju dzisiaj niektórzy z nich, nie wiem na ile zdaj sobie z tego spraw , funkcjonuj
tam na zasadzie listka figowego kryj cego rzeczywiste zamiary szeroko rozumianego
”stronnictwa post pu”. Na ile jestem zorientowany- dotyczy to g ównie tych, którzy
wczeniej antykomunizm umieli po czy z postaw oboj tnoci lub ledwie skrywanej
wrogoci do chrzecijastwa (katolicyzmu) i instytucji Kocio a.
Myl cy by y antykomunista musi przyj , e jego obecna walka z
demoliberalnym Goliatem, nosz ca charakter obronny, a z czasem, gdy pozwol na to
wypracowane rodki- zaczepny (ofensywa ideowa, nowa kontrreformacja), winna
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wspiera si na filarze bezwzgl dnej wierno ci nauce Chrystusa. Przyj cie takiej
zasady, odpornej na wiat antywarto ci, okre li szerokie pole zasadniczego konfliktu,
obejmuj cego m.in. pusty materializm, seksizm, sekciarstwo, globalizm, liberty ski
demo- liberalizm, koncepcj czowieka "totalnie wyzwolonego" ... - czyli wszystko to,
co oferuj ludzko ci deprawatorscy plani ci ”New Word Order”.
Poniek d wi c- po nieudanych eksperymentach z komunizmem i faszyzmemwracamy do XVIII-wiecznego punktu wyj cia: My- albo oni” Chrze cija stwo- albo
neopoganizm” Bóg- Chrystus- albo Szatan podlegy mu zniewolony przez faszywe
wyzwolenie czowiek.
Byoby dobrze, gdyby antykomuni ci, o których uczciwo ci jestem przekonany,
dokonali podobnej oceny sytuacji. A pieszy si trzeba. Przeciwnik rozgrywa finaow
parti .
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POLITYCZNA POPRAWNO

Czym jest polityczna poprawno (political corectness?). Powiedzmy, e jest to
zespó pogl dów i zachowa, maj cy w asne, rozbudowane s ownictwo, odpowiadaj cy
lewicowo- liberalnej, postpowej wizji wiata i ludzi- czyli takiej, jak propaguj - z
duym, zauwaalnym sukcesem- organizacje spo eczno- polityczne, media, wreszcie
rz dy poszczególnych pastw Europy Zachodniej, Ameryki Pó nocnej, a ostatnio
równie tzw. nowe demokracje europejskie.
Ta robocza, na w asny uytek stworzona definicja by aby niepe na gdyby nie
uzupe ni jej konkretnymi postulatami politycznej poprawnoci. A s to: braterstwo
ludzi, nieskrpowany, spontaniczny rozwój jednostki, rygorystyczna równo p ci,
swobodny dobór partnerów seksualnych (w tym zwi zki homoseksualne), prawo do
przerywania ci y, eutanazja. Doda bym do nich- pro domo sua- jedynie s uszn
interpretacj przesz oci i teraniejszoci.
Tak naprawd political corectness jest form lewicowej cenzury (i autocenzury),
gdy walczy z naturalnym systemem wartoci, omiesza ”niew aciwie, reakcyjne”
postawy, kae traktowa w asn wizje wiata jako idea nie podlegaj cy rewizji. Mamy
wic do czynienia z ideologiczno- wychowawczym totalitaryzmem, który kade
wyst pienie krytyczne traktuje jako zamach na... wolno , prawd itd.
Przy czym oponent nie jest traktowany jako budz cy szacunek przeciwnik”
przeciwnie, jest cz owiekiem godnym pogardy, zas uguj cym na potpienie i ju to
towarzysk , ju to penitencjarn izolacj. Albo na szpital psychiatryczny.
Tak, wyst pienie przeciwko politycznej poprawnoci moe by niebezpieczne.
Przekonuj si o tym chociaby historycy- rewizjonici ”holocaustu”, którzy nie
neguj c martyrologii ydów podczas wojny, zaniaj
liczb wymordowanych i
kwestionuj
istnienie komór gazowych (w najwikszymskrócie: w obozach
koncentracyjnych ludzie umierali g ównie w wyniku chorób- skutków niedoywienia,
cikiej pracy itd. Komory gazowe, uywanie Cyklonu B do masowego trucia ludzi by o
z wielu wzgldów-technicznych, ekonomicznych- niemoliwe). Zaczyna si zwykle od
potpieczych artyku ów, k opotów w pracy (nag e zwolnienia pracowników
naukowych z uniwersytetów), a koczy zamachami bombowymi i interwencj sadow
(nie skierowan oczywicie przeciwko postpowym bomberom).
W aciwie- i do tego sprowadza si rygoryzm political corectness- naley uwaa
co si mówi i jak si postpuje.
W stanach Zjednoczonych na przyk ad nie mona Murzyna nazwa Murzynem.
To Afroamerykanin. Popularny peda jest osobnikiem kochaj cym inaczej, maj cym
prawo do za oenia rodziny i wychowania dzieci (na nowych peda ów- jak s dz). Zbyt
d ugie przygl danie si adnej dziewczynie to oczywicie wstp do molestowania

—

77

—

Dariusz Ratajczak : Tematy Niebezpieczne

seksualnego” nadreprezentatywno mczyzn na kierowniczych stanowiskach jest
rodzajem samczego szowinizmu (istnieje tutaj jedynie s uszne okrelenie: ”mska,
szowinistyczna winia”).
Formy walki z niepoprawnymi mog
angaowania autorytetu s du.

by

równie bardziej wysublimowane, bez

Jeeli np. ukazuje si ksi ka niewygodna, której tezy s trudne, czy niemoliwe
do obalenia- stosuje si metod totalnego milczenia, w prasie, radiu, telewizji. Dzie a
nie ma. Koniec i kropka.
Mona take faktami manipulowa poprzez ”przesuwanie rodka cikoci”. Dam
bliski, polski przyk ad.
Oto grupa Cyganów (Romów - patrz: polityczn poprawno ) gwa ci nieletni
Polk. Jako, e mniejszoci s u nas tradycyjnie przeladowane, a Polacy to naród
szowinistów i rasistów, nie naley takiej informacji poda w g ównym wydaniu
”Wiadomoci”:, a co najwyej pó gbkiem o godzinie 23.00 gdy normalni ludzie ju
pi .
Odwró my sytuacj. Polacy poturbowali Cygana, bo ten, nie posiadaj c prawa
jazdy, potr ci
kobiet. Dochodzi do pyskówki i przepychanek midzy
przedstawicielami obu spo ecznoci. Efekt? O godzinie 19.30 Polska dowiaduje si, e
w miejscowoci X dosz o do antycygaskiego pogromu.
Albo: premier Izraela uprzejmy by stwierdzi , e Polacy wysysaj antysemityzm
z mlekiem matki. Komentarz: ”kademu si zdarza, by zmczony, w aciwie ma racj,
ale móg to poda w kulturalnej formie”.
Dla równowagi: Polak zniwelowa ydowskie macewy na cmentarzu. Zrobi to, bo
mia tak idiotyczn , pijack fantazj, a akurat nie by o w pobliu innych obiektów
(np. grobów katolickich). Reakcja? Spikerka telewizyjna dr cym g osem mówi o
si amerykascy ydzi, premier
wzrocie antysemityzmu w Polsce, burz
Rzeczypospolitej, ze wzrokiem wbitym w ziemi, jak uczniak, gor co przeprasza w
imieniu szystkich Polaków. Et cetera, et cetera.
Czasem zastanawiam si, czy z tym szalestwem mona jeszcze walczy . Zapewne
tak. Zniechconym natomiast dam dobr rad: b dcie wierni swoim yciowym
partnerom- jak peda ” b dcie mi osierni wobec waszych dziadków- jak zwolennik
eutanazji” kochajcie swoje dzieci- jak aborcjonistka” b dcie tolerancyjni wobec
innych- jak Talmud.
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POLECATS*

Uwaam, e zdecydowana wikszo
polskich (krajowych) historyków
zajmuj cych si najnowszymi dziejami Polski i wiata, przez dziesi tki lat wlewa a w
czytelnicze dusze zatruty jad propagandy i nieprawdy.
Nie byli to ”Wallenrodowie” usi uj cy przekaza podstawowy zr b informacji, a
tylko przy okazji musz cy ”odda
co cesarskie- cesarzowi”, lecz zwykli
koniunkturalici, geszefciarze, pulpeciarze, wiksi i mniejsi k amcy odpowiedzialni na
równi z komunistycznymi dygnitarzami za wykolawienie polskiej wiadomoci
historycznej: eby nie powiedzie - prawie ca kowit zatrat.
Rok 1989 powinien by dla nich ostatnim rokiem dzia alnoci na niwie
historycznej” dotyczy to take tych, którzy kilka lat wczeniej w tzw. drugim obiegu
starali si zatrze poprzedni dzia alno . Powinni zamilkn , zapa si ze wstydu
pod ziemi, wyparowa z uniwersytetów, a najlepiej sadzi ry w Korei Pó nocnej. Albo
przej w procesji ”auto da fe”, obowi zkowo z czapami haby na g owach.
Nic takiego nie nast pi o, no i nie nast pi.
Te prostytutki obwieszone tytu ami naukowymi przez mocodajnych sutenerów,
utworzyli w asny lupanar upstrzony w nowe piórka. ”Br zowo- nosi” (tak okrela si
ludzi podtykaj cych ten wraliwy organ pod wiadom cz cia a monych tego
wiata)- bez najmniejszego oporu, bez chrz knicia, czy tylko b knicia s owa:
przepraszam, pod yli ku wiat u prawdy.
Nagle komunici- koniunkturalici (z mocnym akcentem na ostatnie s owo)
przedzierzgnli si w ideowych pi sudczyków (zawsze powtarza em, e od ”Dziadka”
do komuny tylko krok), tropiciele wiadomego rewanyzmu stali si autorami ksi ek o
pojednaniu polsko- niemieckim, a wszyscy, jak cierwne spy, rzucili si na polski
antysemityzm. Na tym zawsze mona zarobi , a przy okazji ukry w asne grzechy.
Ludzie ci naprawd niczym szczególnym nie róni si od W. T. Kowalskich, czy
Walichnowskich, którym zreszt nikt, za ycia i pomiertnie nie odebra tytu ów.
Przecie to takie nieeleganckie.
To chwasty zapatrzone we w asne kariery, stado rozgadanych kelnerów,
gotowych jednak na kade skinienie nowego pana, osobnicy bez czci, wiary,
moralnoci. Bez Boga i Ojczyzny. Dobrzy Europejczycy.
* Polecat (ang. Tchórz). Euroazjatycki ssak drapieny. Kiedy si podnieca- mierdzi.
Uwaga! owny
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KILKANACIE WSKAZÓWEK DLA MODEGO HISTORYKANAUKOWCA
1.Omijaj ”Wst p do bada historycznych”. Studenci uznaj Ciebie za nudziarza.
Zreszt wszystko co napisano w tej materii mona przeczyta w 1-2 podr cznikach.
2.Nie rób kariery politycznej. Historycy to najgorsi politycy. Moe dlatego, e zbyt
cz sto utosamiaj si z opisywanymi przez siebie nieudacznikami, hochsztaplerami i
dewiantami.
3.Nigdy nie pisz obiektywnie. To nic nie znaczy, a do tego jest przeraliwie nudne.
Twoja pasje i energi w oon w prac historyczn nazywamy subiektywizmem.
4.Nie e si z kobiet - historykiem, bo wkrótce zwariujesz. No chyba, e twoja lepsza
po owa nie tylko zawodowo zajmuje si yciem erotycznym staroytnych Indii. Ale to
ma o prawdopodobne.
5.Podobnie rzecz si ma ze studentkami historii. Te obrotniejsze i tak nie zwróc na
Ciebie uwagi. Jeste przecie wiecznym golcem finansowym, a Twoja w adza nad nim
jest iluzoryczna (i tak skocz studia- taka jest zasada). Ale jeeli chcesz mie w domu
przysz
pani od nauczania pocz tkowego- prosz bardzo. Tylko nie pobijcie si
póniej o pieni dze.
6.Nie b d nadmiernie surowy dla studentów. Kady historyk pastwi cy si nad
akami, udziwniaj cy pytania egzaminacyjne, pi trz cy przeszkody, nie cieszy si
szacunkiem. Przeciwnie, uwaany jest za kretyna, który z y humor, le przespan noc,
czy domow k ótni przenosi na teren uczelni. Kobiety- historycy maj z tym
najwi kszy k opot. Dlatego te nie s lubiane, a rzadko cenione przez studenck bra .
7.B d solidnym prawicowcem. Pogl dy lewicowe s dobre dla gówniarzy i emerytów.
8.Wyk ad lub wiczenia prowad wed ug recepty Alfreda Hitchcocka: najpierw
trz sienie ziemi - potem napi cie ronie. Na przyk ad: ze znudzona min , minut po
czasie, gdy wszyscy siedz w awkach, wchodzisz do sali. I nagle, uderzaj c kantem
d oni o por cz krzes a, strzelasz z armaty: ”Szymon Wiesenthal to fa szywy tropiciel
nazistów”. I tak dalej, i tak dalej.
9.Nie ubieraj si w modne, drogie garnitury. M odego historyka (wkrótce przekonasz
si , e i starego) nie sta na utrat ca ego stypendium (uczelnianej pensji), a przy tym
zawsze zdradz Ci lekko kolawe buty Made in Radoskór i le dobrany krawat.
10.Uwaaj, w archiwach i bibliotekach. Spadaj ce z rega ów ci kie, zakurzone od lat
nie ruszane tomiska- zabijaj . Inna sprawa, jeeli chcesz umrze mierci historyka.
11.Utrzymuj dobre stosunki z sekretarkami. W kocu obcujesz z wicedyrektorkami
poszczególnych instytutów.
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12.Nie li

si do kwestorek i pa

w kasach. I tak nic nie dostaniesz.

13.Nigdy nie mów le o swojej uczelni. Wprawdzie prawie Ci nic nie p aci, niczego nie
za atwi, ale nie uchodzi. Klnij sobie pod nosem.
14.Nie bierz apówek. To nieetyczne. Od tego s
wpadniesz.
15.Jeeli jeste
szybciej.

m drzejsi. W razie czego- tylko ty

utalentowany- do wszystkiego dojdziesz z czasem. Jeeli nie- jeszcze

16.Walcz z historykami- lizusami- karierowiczami. Przynajmniej
satysfakcj , e poleg e w walce z przewaaj cymi si ami wroga.
Poda , za zezwoleniem
dr Dariusza Ratajczaka
Dnia 17 kwietnia 1999
kumys@kki.net.pl
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ADDITIONS BY AAARGH

Za
zgod
pana
Dariusza
Ratajczaka
przedstawiamy
wywiad,
który
przeprowadzi z nim pan Zbigniew Koreywo. Wywiad ukaza si w ???Tygodniku
Polskim” w Australii. Przedrukowalimy równie i apel, wystosowany przez
pana Zb. Koreywo do Rodaków za granic i przyczajc si do apelu, kierujemy
go równie do wszystkich Polaków, niezale nie od miejsca zamieszkania.
Zbyszek Koreywo: Panie Dariuszu, gdzie i kiedy urodzi si dzisiejszy doktor historii, D.
Ratajczak?
Dariusz Ratajczak: Urodziem si w Opolu 28 listopada 1962 roku, ale, podobnie jak
znakomita wi kszo mieszka ców tego miasta, nie jestem rodowitym l zakiem.
ZK: Kim byli Pana rodzice? Czym si zajmowali?
DR: Mój ojciec, Cyryl Ratajczak (rocznik 1928) pochodzi z Wielkopolski. Zreszt nazwisko
Ratajczak jest charakterystyczne dla tego regionu Polski. Ojciec- syn Powsta ca
Wielkopolskiego i wielkopolskiego ochotnika w wojnie polsko- bolszewickiej, Michaa
Ratajczaka- urodzi si w remie (40 km na poudnie od Poznania). Dziadek Micha,
urz dnik miejscowej Kasy Chorych i lokalny dziaacz partyjny (od 1937r.nalea do
chadeckiego Stronnictwa Pracy) , zapewni Ojcu i jego braciom dobre, dostatnie
dzieci stwo. To bya solidna, pracowita, drobnomieszcza ska wielkopolska rodzina. W
1940 roku Ojciec, wtedy 12-letni chopiec , zosta wywieziony przez Niemców na tzw.
roboty. Waciwie przez ca wojn pracowa u niemieckich bauerów. Po powrocie do
remu wraz z Ojcem w czy si w dziaalno Polskiego Stronnictwa Ludowego, co okupi
miesi cznym aresztem w roku 1947. Siedzia zreszt w jednej celi ze swoim Ojcem. Rok
póniej, pod zmienionym imieniem (Cyryla zast pi Antoni) rozpocz  studia na Wydziale
Prawa Uniwersytetu Pozna skiego. Po ich zako czeniu i aplikacji przyby do Opola, gdzie
podj  prac w Zespole Adwokackim. Ojciec- dzisiaj na emeryturze- by obro c
wybitnym, o uznanej renomie w rodowisku adwokackim Kraju. Broni m.in. jednego z
braci Kowalczyków oskaronych o wysadzenie auli WSP (Wysza Szkoa Pedagogiczna) w
Opolu. Wyst powa w procesach politycznych stanu wojennego. Udziela si równie na
niwie sportowej; by s dzi pikarskim. Nieyj ca ju Matka Alina (z domu Czuchryj)
pochodzia z kresów wschodnich Rzeczypospolitej. Urodzia si w Chodorowie (wschodni
kraniec województwa lwowskiego) w rodzinie "nafciarskiej". Jej Ojciec, a mój dziadek
Stanisaw Czuchryj, do wybuchu wojny pracowa w Borysawiu w "Polminie"- czysto
polskim przedsi biorstwie naftowym. To go uratowao przed wywózk na Syberi .
Rosjanie nie byli na tyle gupi, aby pozbywa si fachowca w brany. Po wojnie rodzina
Matki- ladem setek tysi cy Polaków- przybya na ziemie zachodnie. Tutaj Matka poznaa
Ojca, czego efektem jestem ja i moja siostra. Historyczne dowiadczenia mojej rodziny,
tak po mieczu, jak i po k dzieli, niew tpliwie wpyn y na moje zainteresowanie histori .
Byem jednak w uprzywilejowanej sytuacji, gdy mogem czerpa wiadomoci od
przedstawicieli dwóch rónych tradycji: wielkopolskiej i kresowej. Ta ostatnia pocz tkowo
bardziej przemawiaa mi do wyobrani, a to dzi ki Matce, która uwiadomia mi, e nasze
kresy Rosjanie nam ukradli. Dla mnie, 8-9 letniego chopca by to niesamowity wstrz s,
tym bardziej, e w szkole podstawowej pani nauczycielka utwierdzaa nas w przekonaniu,
e ZSRR to nasz najwi kszy przyjaciel. Poza tym dziadek i babcia ci gle powtarzali mi ,
e na wschodzie ziemia bya urodzajna, pomidory wielkoci maej dyni... i to do dziecka
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przemawia o. Ja po prostu zacz em nie znosi tych, którzy nam te pomidory ukradli. A
nielubienie Sowietów automatycznie przerzuci o si na krajowych komunistów. Mia em
równie to szcz cie, e Ojciec cz sto zabiera mnie na sprawy s dowe w okresie
wakacyjnym. Jedzi em sobie z nim samochodem po ca ym kraju, a on opowiada mi o
dziadku Michale, wojnie bolszewickiej, swoim uwi zieniu. W aciwie od pocz tku by em
stracony dla Polski Ludowej. Nie wst pi em ani do harcerstwa , ani do Towarzystwa
Przyjani Polsko-Radzieckiej. Id c do liceum w Opolu wiedzia em ju, e interesuje mnie
przede wszystkim historia. By em bezwzgl dnie najlepszym historykiem i geografem w
mojej klasie, uczestniczy em jako jeden z dwóch przedstawicieli woj. opolskiego w
Centralnej Olimpiadzie Historycznej w Warszawie. To umoliwi o mi dostanie si na studia
bez egzaminów wst pnych. Wybra em Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, raz,
e chcia em zrobi przyjemno Ojcu, dwa, i moi opolscy koledzy wybierali pobliski
Wroc aw. A ja nie chcia em studiowa na uniwerku oznaczonym kryptonimem: BB.
Niestety, nie chodzi o o Brigitte Bardot, tylko Boles awa Bieruta. Tamtej decyzji nie
a uj . Mia em naprawd wietnych profesorów i kapitalnych kolegów. Niew tpliwie
zahartowa y nas i scali y strajki studenckie z listopada- grudnia 1981 roku. Mynieopierzeni studenci zaczynamy studia, a tu masz- od razu strajk. No i tak
strajkowalimy do 13 grudnia, a nas ZOMO [Zmilitaryzowane Oddzia y Milicji
Obywatelskiej] (zreszt grzecznie) poprosi o o opuszczenie gmachu. Póniej ostra nauka,
nielegalny przewóz i kolporta ksi ek, bujne ycie towarzyskie, powrót do Opola i praca
- od 1988 r.- na opolskiej wyszej uczelni.
ZK: Gdzie si sieje ziarna prawdy historycznej? I czy, Pana zdaniem, szeroko rozumiane
spo ecze stwo, moe funkcjonowa bez znajomoci przesz oci?
DR: Tak jak ju nadmieni em, historia otacza a mnie od zawsze. Myl , e jednak
najwaniejsze jest rodowisko rodzinne, w którym cz owiek kszta tuje swój kociec
moralny, patriotyczny, a cz ciowo i ideologiczny. Dzi kuj Bogu, e wychowa em si w
zwyczajnym, polskim domu. Dzisiaj nie jest to ju tak oczywiste. Obecnie wi kszo
m odych ludzi opuszcza dom rodzinny bez bagau przesz oci, bez opowiada dziadków i
rodziców o czasach minionych. A jeeli ju- to s to bajdurzenia typu:" za Gierka to by o
dobrze". Dzie a zniszczenia dope niaj szko y na wszystkich szczeblach nauczania.
Wprawdzie nie ma ju tam skretynia ych marksistów, ale "godnie" zast puj ich pustog owi politycznie poprawni idioci, których zreszt pe no tak w Polsce, jak i Australii.
G upota jak wida kontynentów nie wybiera. To oni, ci historycy od siedmiu boleci,
wyka czaj histori , która w ich wydaniu przestaje by nosicielk prawdy, mistrzyni
ycia, powodem narodowej dumy. To oni czyni celowo z historii s uebnic bie cych
interesów politycznych, równie n dznych moralnie i intelektualnie elit rz dz cych, to oni
wreszcie decyduj o tym, jaki fakt czy osob historyczn wyeksponowa , a jak
zamilcze na mier . Oczywicie wszystko to robi pod k tem bie cej przydatnoci
politycznej. To dlatego m odzi ludzie nic nie wiedz o Dmowskim (bo to ultra patriota, a
my zmierzamy do postmaso skiej hybrydy pod nazw Unia Europejska), Witosie (bo
broni polskiej ziemi, a w Unii Europejskiej mona j przekazywa w obce r ce),
Powstaniach l skich (bo to polski nacjonalizm, a Górny l sk powinien by miejscem
wspó pracy polsko- niemieckiej) , pozna skim Czerwcu 1956 r. (bo nie by o tam Jacka
Kuronia et consortes, tylko w adza strzela a do anonimowych Polaków), sprawie
zabójstwa Bogdana Piaseckiego (bo mordu dokonali ydzi, a o tym nie wypada mówi ),
et cetera. W zamian odmienia si przez wszystkie przypadki pogrom kielecki, wydarzenia
marcowe i gehenn trockistów z KOR-u, a nad wszystkim czuwa ponadto "holocaustindustry" wmawiaj cy ustami nauczycieli m odym ludziom nasze rzekome przewiny
wzgl dem ydów. Wsz dzie pó prawdy, k amstwa, propaganda. I nie jest to bynajmniej
szale stwo, a metoda prowadz ca do destrukcji wiadomoci historycznej, do odci cia si
od prawdziwie polskiej spucizny historycznej, bez której naród istnie nie moe. Naród
to przecie przesz e, teraniejsze i przysz e pokolenia. Jeeli rozbijemy pierwszy element
tej triady- wszystko traci sens. A do tego prowadzi wiadomie wybiórcza "twórczo "
polit-poprawnych poprawiaczy historii.
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ZK: Panie Dariuszu, jakie byy okoliczno ci pierwszego kontaktu z histori niebezpieczn ,
nios c zagroenie osobiste? Przede wszystkim musz wyja ni , e jestem historykiem i
publicyst historycznym zajmuj cym si gównie najnowszymi dziejami Polski, a zatem
bardzo cz sto natrafiam na historie, czy te tematy niebezpieczne. Tyle tylko, e to nie
ja je wymy lam i to nie ja oceniam, czy s one niebezpieczne, czy te nie. Decyduje o
tym niestety polityka, "spoeczne zapotrzebowanie", obowi zuj cy trend, kurs itd. Moja
niereformowalno polega natomiast na tym, e w odrónieniu od innych, kompletnie nie
interesuj mnie owe trendy i mody. Jeeli jest niezbadany fakt historyczny- badam go
niezalenie od tego, czy si to komu podoba, czy te nie. Jeeli jest problem, który
przynajmniej wymaga zreferowania lub przyblienia - referuj i przybliam. Bez wzgl du
na to, czy mnie oskar np. o zamanie obowi zuj cego prawa. Dlatego te jestem
rzeczywi cie atwym celem ataków. Taki ju los czowieka nie przejmuj cego si cenzur
(kiedy komunistyczn , dzi polit-poprawn ). Mój Boe, nie po to zostaem historykiem,
aby pisa mi dzy wierszami.
DR: Odpowiadaj c jednak bezpo rednio na Pana pytanie... Otó w 1986 r. obroniem w
Poznaniu prac magistersk "Polacy na Wile szczynie 1939-1944" (póniej wydaem j po uzupenieniach- w formie ksi kowej). Jeden z jej rozdziaów traktowa o walkach
wile skich i nowogródzkich oddziaów AK z partyzantk sowieck . Promotor mojej pracy,
nieyj cy ju prof. Jerzy Ochma ski, znany lituanista (ucze
wielkiego Henryka
owia skiego), ale i " betonowy komunista" zasiadaj cy w komisjach weryfikacyjnych w
stanie wojennym, gdy go przeczyta, poczerwienia i wywali mnie za drzwi z adnotacj :
"zmieni , bo nici z magistra". Przychodz po tygodniu i sysz od progu:
-"Zmieni pan?".
-" Tak- zmieniem".
Dowcip polega na tym, e zmiana polegaa na dopisaniu zdania, i to oddziay sowieckie
inspiroway starcia z AK. Ochma ski uwierzy mi na sowo, do tekstu ju nie zajrza.
ZK: A zatem jaka powinna by
praktykowania historii?

rola historyka? Co jest warunkiem sine qua non

DR: Historyk ma jedn podstawow rol do spenienia. Jest ni dotarcie do prawdy
(podkre lenie moje). Prawda jest w istocie jedynym przyjacielem historyka. Historyk
winien wiedzie , e prawda nie ma odcieni; prawda jest zawsze jasna i jedna. D  c do
prawdy, powinien unika jak ognia podpowiedzi "yczliwych", typu: "kady medal ma
dwie strony, "zoty rodek", " w ramach kompromisu" itd., bowiem prowadz one na
manowce, zbliaj do kamstwa. Po ustaleniu prawdy- i tu dotykamy drugiej roli
historyka- badacz powinien, bez wzgl du na konsekwencje, podzieli si ni z innymi.
Prawda bowiem musi mie wymiar nie tylko indywidualny, ale i spoeczny. Pisanie do
szuflady, szczególnie w czasach, gdy zewsz d atakuje nas kamstwo, nie ma
najmniejszego sensu. Szkoda czasu i atasu. Druga cz
Pana pytania dotyczy w moim
przekonaniu równie cech, które winny charakteryzowa historyka, gdy warunek sine
qua non praktykowania historii, czyli wolno
sowa, jest ju dawnym wspomnieniem.
Zast pia j polityczna poprawno , to jest soc-liberalna cenzura albo- jak to kto adnie
uj - "tyrania dobrych intencji". Zatem w dzisiejszych, ponurych czasach warunkiem sine
qua non praktykowania historii jest sam historyk: prawdomówny, niezaleny, odporny na
ciosy , wreszcie po prostu odwany. Tak, doyli my czasów, w których- artobliwie
mówi c (ale to gorzki art)- historyk powinien by skrzyowaniem intelektualisty z
bokserem.
ZK: A gdzie, kiedy i w jakich okoliczno ciach rozpocz y si pierwsze kopoty - czy bya to
uczelnia czy te dziao si to na pocz tku poza murami uniwersytetu. Czy i kto wywiera
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na Pana pierwsze naciski.
DR: Odpowied na Pana pytanie wymaga przytoczenia wielu szczegóów, w cznie z
podaniem nazwisk moich "szanownych przeladowców" .Nie mam nic przeciwko temu,
aby dyspozycyjno , kamstwo i- nie waham si uy tego sowa- zwyke chamstwo, tak
typowe dla naszych elit politycznych oraz wielu pracowników nauki, ujrzao wiato
dzienne. Gdy w roku 1988 podj em prac na opolskiej uczelni (wtedy nosia ona nazw :
Wysza Szkoa Pedagogiczna im. Powsta ców l skich (w roku 1994 WSP staa si
Uniwersytetem Opolskim, ale ju bez "Powsta ców l skich", co byo ukonem w stron
rosn cej w si tzw. mniejszoci niemieckiej na l sku Opolskim), zastaem tam sytuacj ,
któr okrelibym sowem: transformacja. Polegaa ona na tym, e opolscy profesorowie,
docenci itd. wanie zrzucali swe komunistyczno- PZPR-owskie szaty, chowali do szuflad
co bardziej kompromituj ce pody dotychczasowej twórczoci (te wszystkie ksi ki ku
czci Rewolucji Padziernikowej), by przeistoczy si w "szczerych" demokratów. Oni
autentycznie bali si , e za chwil nast pi jaka gigantyczna lustracja, która pozbawi ich
wysokich stanowisk. Uspokoi ich dopiero premier Mazowiecki i jego "gruba kreska". Moe
dlatego te wielu z nich upodobao sobie póniej Uni Wolnoci. Od "czerwonego" do
"róowego" tylko krok. Ja w tym okresie byem wprost zawalony prac dydaktyczn .
Prowadziem zaj cia z najnowszej historii Polski i Europy na kilku kierunkach (równie dla
studentów wieczorowych), a poza tym uruchomiem "Koo Historyczne", które raz w
tygodniu grupowao studentów zajmuj cych si "wywabianiem biaych plam w historii".
Katy , ZSRR a Powstanie Warszawskie, "Akcja Burza" na Kresach Wschodnich, Narodowe
Siy Zbrojne, podziemie niepodlegociowe po 1944 r.- m.in. te tematy znalazy si w
polu naszych zainteresowa . Wprawdzie dziao si to wszystko jeszcze przed finaem
"Okr gego Stou", tj. w warunkach obowi zuj cej cenzury, ale- jak ju powiedziaemuczelniana "wierchuszka" nie bya na tyle gupia, by nie czu "wiatru zmian" i w
konsekwencji zostawiono nas w spokoju. W I poowie lat 90-tych miaem ju
ugruntowan pozycj na uczelni. Nie chwal c si , podczas moich wykadów i wicze sala
zawsze bya pena. Przyjemnie byo sysze od studentów, e jestem uwaany za
rzetelnego historyka, wietnego mówc
( to akurat nie moja zasuga, a genów
odziedziczonych po Ojcu- adwokacie) oraz czowieka, który nie boi si podejmowa
tematów niebezpiecznych z punktu widzenia politycznej poprawnoci; poprawnoci
wlewaj cej si
zrazu niepostrzeenie, a póniej na podobie stwo wodospadu w
uczelniane mury. A ja rzeczywicie wyst powaem przeciwko niej z otwart przybic ,
czuj c intuicyjnie, i oto stoimy wobec niebezpiecze stwa zast pienia cenzury
komunistycznej jej soc-liberaln odpowiedniczk . Co wi cej, uwaaem, e efektem
zwyci skiej inwazji polit-poprawnoci b dzie niewolnicze podporz dkowanie historii jako
nauki- polityce. Na to nie byo i nie ma mojej zgody. Opracowaem sobie wtedy zestaw
"tematów niepoprawnych", które realizowaem na zaj ciach ze studentami. Pozwoli Pan,
i wymieni
kilka zaledwie przykadów: "Zagod szczura, czyli o ameryka skim
feminizmie krytycznie", "Masoneria wczoraj i dzi"; "Hitleryzm i komunizm- wspólne
korzenie"; "Czy kolonializm zasuguje na bezwzgl dne pot pienie?", "Historia Algierii
francuskiej", itd. itp. To si studentom bardzo podobao, ale z drugiej strony coraz
cz ciej byem wzywany na tzw. dywanik do dyrektora Instytutu Historii, prof. Stanisawa
S. Nicieji (prywatnie promotora mojej pracy doktorskiej, a póniej wszechwadnego
Rektora Uniwersytetu Opolskiego), który mówi mniej wi cej tak: "Ja Panu nic nie
narzucam, ma Pan wietne oceny okresowe, my Pana wiedz cenimy, ale czy naprawd
musi Pan tak szarowa ? Ja wiem, Pan to robi w oparciu o róda, ale niech Pan nie idzie
pod pr d, bo to si moe le sko czy ". Szczerze mówi c nie suchaem uwanie
profesora, chocia by to wybitny specjalista od "chodzenia z pr dem", co udowodni kilka
lat póniej skazuj c mnie bez wahania "na poarcie" podczas zorganizowanej odgórnie
akcji wyka czania dr Ratajczaka. Te "przyjacielskie" pogaw dki przy kawie nie byy
jednak pocz tkiem prawdziwych kopotów. Nie by nim nawet fakt obrony przeze mnie
pracy doktorskiej: "Postawy ludnoci l ska Opolskiego w wietle wyroków Wojskowych
S dów Rejonowych w latach 1945-1955".Tu krótkie wyjanienie. Praca ta- pomimo
neutralnego tytuu- bya w istocie 500- stronicowym przegl dem represji
komunistycznych na Opolszczynie w pierwszym dziesi cioleciu 'Polski Ludowej". Jej
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"niewygodno " polegaa na tym, e z nazwiska wymieniaem s dziów, prokuratorów,
pracowników Urz du Bezpiecze stwa, milicjantów i donosicieli, którzy odpowiadali za
mniejsze i wi ksze zbrodnie tamtego okresu. Zdarzao si , e w przypisach paday
nazwiska tatusiów obecnych pracowników Uniwersytetu Opolskiego! Dlatego te jej
obrona odbywaa si przy drzwiach zamkni tych. Pocz tek prawdziwych kopotów wi e
si oczywi cie z wydaniem przeze mnie w marcu 1999r. publicystycznej ksi eczki "
Tematy niebezpieczne". Nim przejd do nast pstw tej publikacji, pozwoli Pan, e raz
jeszcze poczyni
kilka uwag wst pnych. Otó podczas wykadów niejednokrotnie
poruszaem tzw. w tek ydowski. Byo to jak najbardziej zasadne, szczególnie w
kontek cie najnowszych dziejów Polski. Jeeli np. mówiem o funkcjach, strukturze i
skadzie osobowym Ministerstwa Bezpiecze stwa Publicznego, czyli ponurej ubecji,
nadmieniaem, e w instytucji tej istniaa nadreprezentacja osobników pochodzenia
ydowskiego, szczególnie na szczeblach decyzyjnych. Jeeli poruszaem spraw
potwornego zabójstwa syna Bolesawa Piaseckiego, mówiem w zgodzie z prawd , i
wszelkie lady mordu prowadz
do Izraela. Jeeli wreszcie omawiaem stosunek
wi kszo ci ydów do kwestii odzyskania przez Polsk niepodlego ci w 1918 r. i ich
postawy w latach wojny polsko-bolszewickiej oraz po sowieckiej inwazji z 17 wrze nia
1939 r.- twierdziem, i nie byli oni bynajmniej wzorem patriotycznych cnót. To
denerwowao uczelnianych bonzów. Sko czyo si wreszcie na tym, e pod jakim
pozorem ograniczono mi w 1998r. zaj cia z najnowszej historii Polski, "przenosz c" do
wieku XIX. Nie na wiele to si zdao, gdy ydowskich ubeków zawsze mogli zast pi
równie antypolscy "ydzi-litwacy". Mimo wszystko byo to dla mnie o tyle bolesne, e, po
pierwsze, swoje wykady opieraem zawsze na ródach, a po drugie, w tek ydowski nie
stanowi centrum moich historycznych zainteresowa . Traktowaem go na równi z innymi
problemami. Oczywi cie wiele byo tu z mojej strony krytycyzmu, ale wa nie ta cecha
immanentnie zwi zana jest z wykonywanym przeze mnie zawodem. W kadym razie nikt
oficjalnie nie zarzuca mi osawionego antysemityzmu. Podobnie rzecz si miaa z kilkoma
wykadami po wi conymi rewizjonizmowi holokaustu, które wygosiem w murach uczelni
na przeomie 1997/1998 r. Wadze uczelni co tam mruczay pod nosem, natomiast
studenci... walili na nie drzwiami i oknami, gdy po raz pierwszy chyba w dziejach
polskiego uniwersytetu kto obiektywnie zreferowa pogl dy rodowiska, które jest
spoeczn i historyczn rzeczywisto ci . rodowiska- dodajmy- które skada si równie z
ydów.Zreszt po tych wykadach wielu studentów domagao si ode mnie w kuluarach
jasnego ustosunkowania si do tez goszonych przez rewizjonistów. Odpowiadaem wtedy
niezmiennie: " Jeeli rewizjoni ci uwaaj , e nie istniay komory gazowe- myl si . Jeeli
uwaaj , e podczas wojny nie zgin o 6 milionów ydów- maj racj . Jeeli twierdz , e
holokaust nie jest osi martyrologiczn XX wieku- maj racj . W przeciwnym bowiem
razie pogardzaliby my ofiarami sowieckiego Archipelagu Guag, ormia skimi ofiarami
polityki tureckiej z lat I wojny wiatowej, czy naszymi rodakami- ofiarami niemiekosowieckich bestialstw z lat 1939-1945. A co z biednymi Tutsi mordowanymi przez
oszalaych czonków plemienia Hutu?!. Czy ofiary dziel si na lepsze i gorsze?" Jak ju
nadmieniem, na pocz tku marca 1999r. wydaem wasnym sumptem i w symbolicznym
nakadzie 320 egzemplarzy ksi k "Tematy niebezpieczne". Zrobiem to, aby w
publicystycznej formie utrwali , zostawi
lad po niektórych moich uczelnianych
wykadach. Jeden z jej podrozdziaów nosi tytu " Rewizjonizm holokaustu". Przez
miesi c na uczelni nic si nie dziao, chocia pierwsze egzemplarze "Tematów..."
przekazaem osobi cie Rektorowi Nicieji i uczelnianej "górze". Nie omieszkaem równie
sporz dzi stosownych, uprzejmych dedykacji. Po miesi cu, dokadnie 7 kwietnia, wzywa
mnie do siebie... nie, nie Rektor, czy Dyrektor Instytutu Historii, ale jeden z
redaktorów... "Gazety Wyborczej", który mówi mi z u mieszkiem na twarzy, e za chwil
"wklepiemy Pana w ziemi za t ksi eczk i jej podrozdzialik o holokau cie". No i
zacz o si . 8 kwietnia zbiera si
w trybie natychmiastowym Rada Wydziau
Pedagogiczno-Historycznego Uniwersytetu Opolskiego, która "spontanicznie" mnie
pot pia. Wyamuje si tylko prof. Joanna Rostropowicz, która przytomnie zauwaa: " nie
mog pot pi Ratajczaka, bo tej ksi ki nie czytaam. Odnosz wraenie, e nikt z
obecnych jej nie przeczyta. Kim s , do cholery, ci rewizjoni ci holokaustu?" Rostropowicz
ma racj , ale co tam- kazali pot pia to pot piamy. Stalinizm zmartwychwsta w Opolu.
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Jednoczenie "Gazeta Wyborcza" i inne lewicowe publikatory , Muzeum Owi cimskie,
Ambasada Izraela, "moralne autorytety" , niektórzy cz onkowie rz du Buzka oraz ludzie z
otoczenia prezydenta Kwaniewskiego (lewica i "prawica" w jednym szeregu)rozpoczynaj ostr nagonk . Dyrektor Muzeum w Owi cimiu twierdzi, e jestem
neonazist , rzecznik Ambasady Izraela w Warszawie, Micha Sobelman, dziwi si , e
"taki cz owiek pracuje na polskim uniwersytecie" (jest to wyrana sugestia by mnie
"wyrzuci
na zbit
twarz"), W adys aw Bartoszewski wysy a mnie do zak adu
psychiatrycznego itd. itp. W tym samym czasie przestraszony Rektor Nicieja otrzymuje
telefony od Very Important Persons z Ministerstwa Edukacji Narodowej, od "ludzi
Szymona Wiesenthala" i kogo tam jeszcze z ostrzeeniem: "jeeli nie wyrzucicie tego
Ratajczaka- uczelnia b dzie bojkotowana i nie dostaniecie adnych grantów". No i rektor
zawiesza mnie w obowi zkach nauczyciela akademickiego. Có, to jest cz owiek
spolegliwy ,czu y na powiew wiatru historii (dzisiaj pe ni zaszczytn funkcj senatora RP z
ramienia SLD). W kwietniu 1999 r. przeywa em wi c ci kie chwile. Odwrócili si ode
mnie strachliwi uczelniani koledzy (dochodzi o do tego, e nie poznawali mnie na ulicy- i
tak ju zosta o), opluto w mediach... Nie do , e zawieszono mnie w wykonywaniu
zawodu, to jeszcze uczelnia, na polecenie "góry", wytoczy a mi "proces", który trwa rok.
To by a jawna kpina ze sprawiedliwoci. Na kolejnych rozprawach wyg asza em 2godzinne mowy na temat wolnoci s owa i prawa do w tpienia; ustosunkowywa em si do
tez g oszonych przez rewizjonistów holokaustu, ale uczelniana inkwizycja rzadko
udawa a, e mnie s ucha. Wyrok by gotowy: dyscyplinarne usuni cie z Uniwersytetu z
zakazem pracy w zawodzie nauczycielskim na 3 lata. Mia em tylko t satysfakcj , e
intelektualnie wyko czy em "panów s dziów" (moralne dno i taka wiedza prawna) oraz
rzecznika dyscyplinarnego Uniwersytetu Opolskiego, prof. Wies awa ukaszewskiego,
który przez rok ledztwa nie potrafi przedstawi nawet jednego wiadka oskarenia. Gdy
pokaza em Ojcu sporz dzony przez niego akt oskarenia w mojej sprawie- Ojciec
stwierdzi , e przy ukaszewskim niejaki Andriej Wyszynskij (sowiecki prokurator, znany
z wielu procesów pokazowych - przycz. mój) jawi si jako dobry prawnik. No ale
ukaszewski prywatnie jest... psychologiem, za sk ad s du uczelnianego stanowili:
chemik, historyk redniowiecza, jeszcze jeden psycholog oraz... ksi dz z Wydzia u
Teologicznego UO. Naprawd , ciekawych teraz mamy ksi y... Za to zbudowany by em
postaw moich studentów. Pisali petycje do Rektora i prasy w mojej obronie, strasznie
przy tym ryzykuj c. Dwóch z nich od razu zawieszono w prawach studenta. Gdy si o
tym dowiedzia em, zabroni em im podobnych dzia a . Z du ulg przyj em te moralne
wsparcie ze strony wielu rodaków. Ludzie dzwonili do mnie bez przerwy, dodawali
otuchy. Niezwykle aktywna by a Polonia z USA i Kanady, która zasypa a Uniwersytet emailami w mojej obronie. Kilka listów nadesz o równie z Australii. Polacy intuicyjnie
czuli, e na pojedynczego cz owieka wali si
potworna maszyneria politycznej
poprawnoci, która dzia a na zasadzie walca drogowego. Gin em zatem w dobrym
towarzystwie, uzupe nionym póniej przez odwanych naukowców (Miros aw Dakowski,
Rafa Broda, Ryszard Bender, Peter Raina itd.), jak i równie odwanych redakcji
niektórych gazet. By bym szcz liwym cz owiekiem, gdybym w tym czasie walczy tylko z
uczelniami tchórzami i ich rozkazodawcami. Ale gdzie tam! W maju 1999r. moj spraw
zaj a si prokuratura, która oskary a mnie o z amanie art. 55 Ustawy o Instytucie
Pami ci Narodowej. Artyku ten- wzorem pa stw zachodnioeuropejskich i nie tylko - grozi
kar do 3 lat wi zienia za tzw. negowanie zbrodni nazistowskich. Ta ledwie skrywana
cenzura, obowi zuj ca w Polsce od 1 stycznia 1999r., jest moim zdaniem grobem dla
historiografii; k adzie bowiem tam naukowemu w tpieniu, bez którego praca historyka
nie ma sensu. Ustawodawca natomiast inspirowany przez "holocaust- industry" zdaje si
mówi :" by o tak i tak, spróbuj si wychyli , to ci wsadzimy do mamra". Dobrze odpowiadam - nikt przy zdrowych zmys ach nie neguje zbrodni nazistowskich (na
ydach- bo o to w tej cile nacyjnej ustawie chodzi), ale niech mi nikt nie wmawia, e
by o tak jak chc Panowie Gross, Wilkomirski i ca y tabun k amców pracuj cych dla
"przemys u holokaustu". W Australii te ich zreszt nie brakuje. Rzecz jasna obiektem
docieka prokuratury i s du (jestem ju po dwóch wyrokach, ale ko ca sprawy nie
wida ; obecnie grozi mi 10 miesi cy wi zienia) jest ksi ka "Tematy niebezpieczne",
czyli jej podrozdzia "Rewizjonizm holokaustu". Moje t umaczenia, e tylko referuj

—

87

—

Dariusz Ratajczak : Tematy Niebezpieczne

pogl dy rewizjonistów- zdaj si psu na bud . Podobnie moje próby wprowadzenia
wiadków obrony, ekspertów itd. Có, s d wie najlepiej... Wychodzi na to, e dotkn em
czego, co wywouje furi monych tego wiata. Logicznie bowiem rozumuj c- nie
represjonuje si konsekwentnie, od 3 lat, czowieka, który zajmuje si nic nie znacz cymi
gupstwami!
ZK: A w jaki sposób zaczyna pan karier naukow ?
DR: W roku 1986 , po uko czeniu studiów, powróciem do Opola. Z marszu zoyem
papiery na Wysz Szko Pedagogiczn . Moje aplikacje rozpatrywano...przez 2 lata. To
by czas kwitn cej jeszcze komuny, a za mn podobno przyszy z Poznania jakie papiery
od wiadomej instytucji i tak trwaem w zawieszeniu. Moe niezupenie w zawieszeniu,
gdy w tzw. mi dzyczasie upomniao si o mnie "Ludowe Wojsko Polskie"- pene jeszcze
w tym czasie gupich "trepów" cigaj cych nas za krzyyki wyoone na mundurze lub
wojskowym dresie. Formalnie w lutym 1988r. zostaem asystentem w Instytucie Historii
opolskiej wyszej uczelni. Dwa lata póniej opublikowaem sw pierwsz ksi k "Polacy
na Wile szczynie 1939-1944". Cztery lata póniej opublikowaem kolejn pozycj :
" wiadectwo ksi dza Wojaczka", której drugie wydanie- rozszerzone- ukazao si rok
póniej. W 1994 r. rozpocz em zbiera materiay do pracy doktorskiej powi conej de
facto zbrodniom stalinowskim na Opolszczynie. Obroniem j w czerwcu 1997 r.,
automatycznie awansuj c na stanowisko adiunkta w Instytucie Historii Uniwersytetu
Opolskiego. Nieco wczeniej natomiast, w 1996r., wespó z dr Ryszardem Mi kiem
napisaem ksi k : "Krajowa Armia Podziemna 1949-1952".Od jesieni 1997 r. pocz em
gromadzi materiay do rozprawy habilitacyjnej powi conej arcybiskupowi Bolesawowi
Kominkowi. Prace te zostay przerwane z wiadomych wzgl dów. W kwietniu 1999r, po
opublikowaniu ksi ki "Tematy niebezpieczne", zawieszono mnie w prawach
nauczyciela akademickiego, a nast pnie dyscyplinarnie zwolniono z Uniwersytetu
Opolskiego z zakazem pracy w zawodzie nauczycielskim przez 3 lata. Po wyrzuceniu z
pracy opublikowaem w 2001 r. ksi k : "Tematy jeszcze bardziej niebezpieczne" .W tym
roku ukae si jej rozszerzone wydanie oraz nowa pozycja mojego autorstwa: "Sprawa dr
Dariusza Ratajczaka, czyli Uniwersytet za zamkni tymi drzwiami". Obecnie pracuj w
charakterze stróa nocnego w Opolu.
ZK: Panie Dariuszu, czy zgodzi si Pan ze mn , e prostytucja moralna ma równie stare
korzenie jak i ta fizyczna, cielesna? Innymi sowy zawsze byli ludzie, których sumienia
mona byo kupi . Niemniej ostatnio, powiedzmy od zako czenia II Wojny wiatowej,
ilo moralnych prostytutek gwatownie ronie z kadym rokiem. Sk d, Pana zdaniem,
bierze si ten fenomen? Co powoduje, e tak dua cz  wiatowej populacji zatracia
podstawy moralne, które tak mozolnie, od czasów Chrystusa, ludzko budowaa. Wiem,
e zadaj pytanie czysto filozoficzne ale by moe g bokie zrozumienie historii pomoe
Panu na nie odpowiedzie .
DR: Poruszy Pan bardzo ciekawy temat. Prostytutka moralna jest "inteligentniejsz "
siostr sprzedajnej prostej dziewczyny ofiarowuj cej ciao na rogu ulicy. Obiektem jej
zainteresowania nie jest ciao, a ludzkie sumienie. To jest jej waciwy obiekt po dania.
Oczywicie jeeli trzeba- zaofiaruje równie wasne ciao (dlatego wanie wykazuje
zrozumienie i tolerancj dla wyuzdania seksualnego), ale b dzie ono jedynie rodkiem
prowadz cym do celu. A tym jest kupienie i prostytucja sumienia. Zawsze istnieli ludzie,
których sumienia byy do kupienia. Nierzadko zajmowali eksponowane stanowiska;
decydowali o losie jednostek, grup spoecznych i narodów. Uwaam jednak, e przez
setki lat to nie oni wyznaczali moralny bieg dziejów. Dlaczego? Otó dlatego, e nawet ci
antymoralici czuli swoj ziemsk marno , sko czono , czy niedoskonao wynikaj c
z uwiadomienia sobie faktu (najcz ciej na ou ostatecznej boleci, ale mniejsza o
szczegóy) bycia miertelnym czowiekiem. Najgorszy dra czu jednak respekt przed
mierci , a konkretnie przed kar , która go spotka za ycie unurzane w bagnie
niegodziwoci. U wi kszoci tych ludzi po prostu w pewnym momencie (jak ju
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powiedziaem- najcz ciej za pó no) budzio si jednak sumienie. W kadym razie na
pewno tak byo od pocz tku ery chrze cija skiej. Strach przed Bosk kar , trwoga przed
wiecznym pot pieniem amay najtwardsze kanalie. Wreszcie w tamtych odlegych
czasach na dusz met nie byo spoecznego przyzwolenia na amoralne post powanie.
To byo charakterystyczne: ci pro ci, cz sto niesychanie prymitywni ludzie,
niejednokrotnie ofiary ob du b d cego skutkiem godu, wojen, morowego powietrza (
ob du, który okresowo zamienia ich nieomal w zwierz ta) w ko cu powracali albo starali
si powraca na tory moralno ci. Bo tak nakazywa Bóg, bo nie da si y dugo wbrew
naturalnemu porz dkowi rzeczy. Wina i wstyd cieliy drog porz dkowi moralnemu.
Prawda, niedoskonaemu, ale jednak porz dkowi... Sytuacja ulega zasadniczej zmianie
w II poowie XVIII wieku. To wtedy wa nie w sposób zdecydowany zakwestionowano
istnienie Boga. Stwórc zast pi czowiek- istota rzekomo mocarna, odpowiedzialna tylko
przed sob , wolna od wszystkich dotychczasowych ogranicze ; wolna od tradycyjnie
poj tej moralno ci. Ten pogl d upowszechniany przez " wybra ców"- to jest rodz c si
kast intelektualistów- wyda zatrute owoce w postaci rewolucji francuskiej (dokadniej:
rewolucji we Francji), rewolucji bolszewickiej, meksyka skiej itd. Nawet "rewolucja
hitlerowska", ograniczona nacyjnie, bya jego zmutowanym dzieci ciem. Po II Wojnie
wiatowej, po fiasku eksperymentu bolszewicko-hitlerowskiego (dla "intelektualnych
inkwizytorów" by on do pewnego momentu rodzajem "uytecznego durnia") powrócono
do róda, czyli hase goszonych przez intelektualnych sprawców rewolucji we Francji.
Wykorzystano przy tym na niespotykan dot d skal "zdobycze wspóczesnej cywilizacji"my l oczywi cie o mediach. Upowszechniane za ich pomoc hasa sprowadzay si w
istocie do jednego: tradycyjna moralno  nie istnieje, wszystko jest wzgl dne, zaley od
punktu widzenia ; wszystko jest na sprzeda- równie " mieszne, zalatuj ce naftalin "
ludzkie sumienie. Publika, po 200 latach "wst pnej obróbki", ulega tej propagandzie. Nie
miaa szans w starciu z pot g dysponuj c wyrafinowanymi rodkami oddziaywania na
czowieka. Co wi cej, przyj a j za swoj , gdy ycie bez sumienia albo z "sumieniem
obrotowym" jest bardzo wygodne: zwalnia od odpowiedzialno ci. Tak wi c moni tego
wiata- prawdziwi nast pcy XVIII wiecznych osobistych nieprzyjació Pana Bogaposikuj c si hasem pozornej, wybiórczej wolno ci ("nie ma wolno ci dla wrogów
wolno ci"- to o nas, panie Zbigniewie), plot c dugi zoty a cuch (sprowadzibym go do
dwóch kwestii: "intelektualni opresorzy" zapewniaj
maluczkim wygody ycia
codziennego, a w zamian  daj
cisego respektowania stworzonego przez nich
porz dku), reinterpretuj c histori itd., itp., uczynili z ludzi bezwolne stado reaguj ce na
podobie stwo "psów Pawowa". To jest System, w którym wolno  polega na jej braku,
tolerancja jest jej zaprzeczeniem, a bezmy lno  zast puje zdrowy rozs dek. To jest
m.in. osawiona polityczna poprawno - stranik interesów klas rz dz cych od
Waszyngtonu przez Warszaw do Canberry. Tragedia polega na tym, e wi kszo  ludzi
chce y w tej zotej klatce. Wida luksusowe wegetowanie ma swoje uroki. Jestem mimo
wszystko optymist . To si pr dzej czy pó niej rozpadnie jak domek z kart. Nie mona
bez ko ca y w sztucznym, wymy lonym wiecie. Ludzie przejrz na oczy. Przemawia
przeze mnie w tym miejscu nie tylko historyk, ale i osoba przekonana o sile Boskiego
porz dku rzeczy. Có, ja ju tego pewnie nie doyj , polegn w walce z Systemem. Nie
ma jednak wojny bez ofiar; ofiary s nawet konieczne. Szczególnie w susznej sprawie.
ZK: Uy Pan sformuowania "Rewolucji Francuskiej a wa ciwie Rewolucji we Francji".
Czy zechciaby Pan wyja ni czytelnikom Tygodnika jaka jest rónica pomi dzy tymi
dwoma okre leniami?
DR: Rewolucja Francuska... Jaka to obraza dla Francji. Przecie jej inspiratorami byy
mi dzynarodowe kr gi masonerii, które wybray na pierwsz ofiar wa nie Francj kluczowy i najbogatszy kraj europejski. Dokadniej- g boko wtajemniczone kr gi
maso skie- "iluminaci". St d rewolucja we Francji, gdy z duchem Francji, z ide
"Wiecznej Francji" oraz Najstarsz Cór Ko cioa nie miaa ona wiele wspólnego.
Prawdziwa Francja to Kapetyngowie i krwawi ca Wandea podczas bandyckiej rewolucjinie za dobrane towarzystwo masonów i okoo-masonów morduj cych ludzi w imi
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"post pu", walki z religi itd.. Ale, tego nie zapominajmy, prawdziwa Francja to take
Napoleon Bonaparte, który ukróci to barbarzy stwo posuguj ce si hasem: "dobro
ludzko ci" i poszed w kierunku respektowania francuskiego interesu pa stwowonarodowego. Podobnie nie byo rewolucji rosyjskiej. By natomiast sponsorowany przez
wiatowych globalistów i Niemców bolszewicki przewrót w Rosji. Jeeli ju- mówmy o
rewolucji ydowskiej w Rosji, gdy to ydzi wa nie wypenili szczeble decyzyjne
bolszewickiej machiny rewolucyjnej. Bez determinacji maomiasteczkowego ydowskiego
motochu w Rosji, bolszewicy zostaliby wyrzuceni na mietnik historii ju w roku 1919.
Tak nawiasem mówi c, dzisiaj "holocaust-industry" podkre la ydowskie cierpienia
podczas II wojny wiatowej. Mam nieodparte wraenie, e praktyka ta to parawan
maj cy zasania ydowski, cakiem spory, udzia w zbrodniach komunizmu.
ZK: W wietle tego co Pan wa nie powiedzia, czy nie boi si Pan pos dzenia o
antysemityzm? Wszak w czasie bolszewickiej rewolucji zapewne zgin a te jaka ilo
ydów?
DR: W zawierusze rewolucyjnej gin li i ydzi, ale bynajmniej nie pozostaje to w
sprzeczno ci z faktem, e w rozdmuchaniu tego pieka na ziemi i póniejszych dziaaniach
represyjnych wobec Rosjan oraz innych nacji wielu z nich odgrywao istotn rol . Jest
charakterystyczne, e np. ówczesne raporty dyplomatów pa stw zachodnioeuropejskich z
Rosji stwierdzaj , delikatnie mówi c, nadreprezentatywno
przedstawicieli tej nacji w
dobranym, to jest bandyckim towarzystwie bolszewików. Wystarczy poczyta "Bia
Ksi g " brytyjskiego Home Office z tamtego okresu, a dokadniej jej pierwsze wydanie,
gdy w nast pnym odpowiednie passusy po wi cone ydowskiemu zaangaowaniu w
rewolucj wyparoway. Oczywi cie trudno tu mówi o winie wszystkich rosyjskich,
ukrai skich itd. ydów. Byoby w ko cu absurdem twierdzenie, e np. ludzie maj tni albo
liczni ydzi- tradycjonali ci paali mio ci do bolszewików. Wielu z nich zreszt ucieko
przed rewolucj do.... rzekomo antysemickiej Polski, gdzie potraktowano ich nad wyraz
uprzejmie. Wkrótce otrzymali obywatelstwo Rzeczypospolitej, a ich zrewoltowane
latoro le uzupeniy szeregi... Komunistycznej Partii Polski. Wdzi czno
nie jest chyba
nadmiernie rozbudowan ydowsk cech narodow . Ale to tak na marginesie. Raz
jeszcze podkre lam: bez udziau po stronie bandyckiej rewolucji zbolszewizowanej
ydowskiej biedoty oraz ydowskich modzie ców paraduj cych z naganem zatkni tym za
pasek w ramach osawionej "Czerezwyczajki"- bolszewicy mieliby nieliche kopoty z
utrzymaniem si u wadzy. Pyta Pan o osawiony antysemityzm... Có, zapewne nadal
istniej osobnicy, którzy uwaaj , e ydzi odpowiadaj za cae zo na tym padole ez. To
ju nawet nie s antysemici; to s wariaci. Podobnie istnieje cakiem sporo ydów, którzy
uwaaj tzw. gojów za podludzi, zwierz ta, "pegarim", czy co tam jeszcze. Na wariatów
nie ma rady- i tyle. Wspócze nie natomiast "antysemityzm" sta si
rodzajem
bezwzgl dnej , wyj tkowo brutalnej walki "establishmentu" z niezalenie my l cymi
ludmi ( eby byo mieszniej- równie z ydami w rodzaju dr Israela Shahaka).
Napiszesz, w zgodzie z prawd , ksi k czy artyku o niemal rasistowskim charakterze
Pa stwa Izrael- jeste
antysemit ; wytkniesz "b dy przeszo ci" Simonowi
Wiesenthalowi albo poskrobiesz p. Adama Michnika tudzie "Gazet Wyborcz "- jeste
antysemit ; napiszesz kilka sów prawdy o tych wszystkich Wiesel`ach, Jerzych
Kosi skich albo... kilku australijskich kamczuchach- polakoercach ydowskiego
pochodzenia- oczywi cie jeste antysemit ; powiesz, znowu zgodnie z prawd , e Adam
Mickiewicz nie mia ydowskich korzeni- czynisz tak bo antysemita. I tak dalej, dalej,
dalej. Istna paranoja, czyli- powracamy niejako do róda- wany czynnik politycznej
poprawno ci. Tak, walka z rzekomym, zrodzonym w nienawistnych gowach
antysemityzmem jest jednym z filarów "political correctness." Przy tym owi "zawodowi
filosemici" w kóko gadaj o tolerancji, a tak naprawd to prawdziwi antyintelektualni
opresorzy albo nierzadko ydowscy szowini ci. To ludzie "zion cy miosierdziem". Nie
b d szczególnym odkrywc , je li powtórz za klasykami maksym, e wspócze nie
antysemit nie jest ten, kto nie lubi ydów, lecz ten, kogo ydzi (oczywi cie niektórzy,
czyli wpywowi) nie lubi . Signum temporis.
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ZK: Panie Dariuszu. Wa nie odbya si kolejna rozprawa s dowa w Opolu, gdzie
oskarano Pana z paragrafu o tzw. "kamstwo O wi cimskie". Jaki by jej epilog ?
DR: Po trzech latach S d Okr gowy w Opolu warunkowo umorzy post powanie w mojej
sprawie. Ja wprawdzie wnosiem o pene uniewinnienie, ale w dzisiejszych czasach, jak
si Pan domy la, jest to praktycznie niemoliwe. My l , e w zaistniaych warunkach
osi gn em to, co byo do osi gni cia, tym bardziej, e prokurator twardo obstawa przy
karze opiewaj cej na 10 miesi cy pobytu w wi zieniu. Wyrok wyj tkowo le przyj a
"Gazeta Wyborcza", która piórem Andrzeja Os ki ("GW", 8 czerwca 2002) smutna
konstatowaa, e w "takich sprawach" zapadaj "tylko takie wyroki". Rozumiem ich
smutek; w ko cu to wa nie organ p. Michnika przypadek mój rozdmucha do
po
niebotycznych rozmiarów. Zgromadzona 7 czerwca br. na sali s dowej publiczno
ogoszeniu wyroku, a wcze niej po wysuchaniu mojej mowy obro czej, dawaa mi w
prywatnych rozmowach jasno do zrozumienia, e jedynym wyrokiem winno by
uniewinnienie. To prawda, ale raz jeszcze podkre lam: sprawa od samego pocz tku bya
"kr cona z góry" (w 1999r. przez minister sprawiedliwo ci- p. Hann Suchock ),
atakoway mnie bezpardonowo "moralne autorytety", gos zabieraa Ambasada Izraela,
Centrum Wiesenthala et cetera- a zatem opolski s d i tak zachowa si wzgl dnie
odwanie. Zreszt
dla atakuj cych wyrok s dowy by spraw
wtórn
.Dla nich
najwaniejsze jest to, e tacy ludzie jak Dariusz Ratajczak nie maj prawa naucza
polskiej modziey. Tu s niezwykle konsekwentni. W ko cu nadal jestem portierem z
niemal zerowymi szansami powrotu do wyuczonego i ukochanego zawodu.
ZK: Niech mi b dzie wolno zrekapitulowa Pana aktualn sytuacj . Doktor historii,
wybitny znawca Kresów z czasów wojny, kronikarz Armii Krajowej, uwielbiany przez
studentów wykadowca Uniwersytetu Opolskiego, pracuje dzi jako nocny portier? I
jakie to obowi zki ma Pan tam do wypeniania?
DR: Wie Pan, w kwietniu 1999 r., gdy rozp tano "afer dr Ratajczaka", podszed do mnie
znajomy i powiedzia mniej wi cej tak: " to , e wyrzuc Ciebie z pracy na uniwersytecie
jest niczym. Wyko cz Ci bracie finansowo. Nie dostaniesz nigdzie pracy, pójdziesz na
ebry, b dziesz zadumiony, b dziesz nikim; koledzy nie poznaj Ci na ulicy; koledzy z
którymi wczoraj pie piwo". Mia racj . Z dnia na dzie zostaem na bruku, bez pieni dzy
i bez przyjació. Wsz dzie strach, oportunizm... Nie mog c pracowa w wyuczonym
zawodzie, zacz em si
rozgl da
za innymi zaj ciami. Odbyem wiele rozmów
kontrolnych w firmach wydawniczych, o wiatowych i turystycznych. Okazao si jednak,
e moje wyksztacenie, umiej tno ci, tytu naukowy i znajomo
j. angielskiego nie s
wane. Wane jest to, e nazywam si Dariusz Ratajczak. "Ten Dariusz Ratajczak, który
podpad ydom". To wystarczao- wsz dzie odmowa. W ko cu udao mi si "zapa "
prac portiera w hurtowniach alkoholu, pyt padzierzowych etc. Có tam robi ? Ano,
dozoruj w nocy (mi dzy 18 a 6 rano) piechot 8 hektarowy teren na skraju Opola ("tam
gdzie diabe mówi: Guten Nacht"), odganiam pijaczków zaknionych alkoholu (posuguj
si s katym kijem; niestety nie mam nawet na wyposaeniu damskiego "aerozolu z
pieprzem") , przeganiam lisy, kuny i szczury...
ZK: Bardzo prosz , niech Pan podzieli si z czytelnikami Tygodnika Polskiego informacj ,
jak udaje si Panu utrzyma rodzin ? Czy zarobki nocnego portiera wystarczaj na
wi zanie ko ca z ko cem? Innymi sowy, czy pod koniec miesi ca Pana ona ma co
woy dzieciom do garnka?
DR: Zarabiam miesi cznie na r k 530 z (ok. 140 dolarów ameryka skich), moja ona
ok. 200 dolarów. W sumie wi c jeste my finansowymi pariasami ( cznie nasze pensj
ledwie dobijaj do jednej redniej krajowej). Najbardziej przykre jest dla mnie to, e ju
chyba nigdy nie b dzie mnie sta na naleyt edukacj moich dzieci. Mój syn nie pójdzie
w naukowe lady ojca. Raczej w te ostatnie - portierskie. Có, pieni dze szcz cia nie
daj , ale jednak s potrzebne. Pozwoli Pan, e w tym miejscu podzi kuj kilku
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Polonusom z USA, którzy latem 1999r. przekazali mi 500 dolarów ameryka skich "na
ycie" oraz p. Ryszardowi z Australii, który przekaza na moje r ce czek w wysoko ci 30
dolarów australijskich. Serdeczne Bóg Zapa.

Spisa: Zbyszek Koreywo

APEL PANA ZB: KOREYWO
Drodzy rodacy.
Sytuacja, w jakiej znalaz si dr Dariusz Ratajczak, jest znamienna dla naszych czasów.
Oto na naszych oczach dokonuje si akt zaszczuwania prawego Polaka, którego jedyn
win jest to, e w zgodzie z prawami nauki, próbuje szuka prawdy.
Dr D. Ratajczak jest czowiekiem dumnym, wywodz cym si po mieczu ze starej,
wielkopolskiej rodziny. Nie jest mu atwo prosi o pomoc. Niemniej ja wiem, e w tej
chwili nie sta go na kupno butów synkowi do szkoy.
Pami tajcie, rodacy, e je li dzi przyszli po Dariusza Ratajczaka i nikt mu nie pomóg to
jutro przyjd po Was, bo b d wiedzieli, e Wam te nikt nie pomo e.
Nie dajmy zgin  naszemu bratu, samotnie walcz cemu o prawo do wolno ci sowa i
my li.
Siy "Za", aczkolwiek pot ne s w rzeczy samej nieliczne. My, Polacy, rozsiani po
wiecie, mo emy z atwo ci je pokona je li tylko zewrzemy nasze szeregi. Wystarczy,
aby ka dy z nas przekaza dr Ratajczakowi choby skromn sum , to wtedy cay wysiek
agentów "Za" pójdzie po prostu na marne. Mao tego, nast pcy odwa nego historyka z
Opola b d wiedzieli, e w razie potrzeby te nie zostan sami. I w ten sposób, drodzy
rodacy, nic nie ryzykuj c, mo ecie pokona siy "Za", bowiem tak to ju jest, e "Dobro"
niechybnie rozkwieci si , maj c tylko odrobin nadziei.
Pomoc prosz kierowa pod adresy: Dariusz Ratajczak, BPH S.A. I Oddzia, OPOLE 45018,
Plac
Wolno ci
S.W.I.F.T.
BPHKPLPK
Nr
konta: 10601578300005832157. Lub: Dariusz Ratajczak, ul. Tatrza ska 48 m 3, OPOLE 45-217. Po
jakiekolwiek, dodatkowe informacje prosz dzwoni do mnie: Zbyszek Koreywo, Western
Australia, 08 9304 1229.
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TRANSLATION INTO ENGLISH
GRAND INTERVIEW WITH A COURAGEOUS POLISH REVISIONIST

INTERVIEW WITH DR DARIUS RATAJCZAK
October 15, 2002

By Zbyszek Koreywo
Translated from Polish by Mark Matyszewski
Notes added by Mark Matyszewski
Zbyszek Koreywo (ZK): Where and when was today Ph.D. in History, Dariusz
Ratajczak, born ?
Dariusz Ratajczak (DR): I was born in Opole, on November 28, 1962, but, just like
a considerable majority of the inhabitants of this city, I am not a native Silesian.
ZK : Who were your parents ? What did they do ?
DR : My father, Cyryl Ratajczak (b.1928) comes from Wielkopolska. (1) By the way,
the name Ratajczak is typical of that region of Poland. My father, the son of Michal
Ratajczak, a Wielkopolska insurgent (2) and volunteer in the Polish-Soviet war, was born
in Srem (40 km south of Poznan). My grandfather Michal, a clerk in the local Health
Fund,(3) and local party activist (from 1937, he belonged to the Christian-Democratic
Labor Movement) (4) ensured a good, comfortable childhood to my father and his
brothers. They were a solid and hard-working petit bourgeoisie Wielkopolska family. In
1940, my father, then a 12-year-old, was deported by the Germans for forced labor.
Actually, he worked for the German "bauers" throughout the whole war. After his return
to Srem, he, along with his father, became active in the Polish People's Movement; (5)
he paid for it with a month long arrest in 1947. By the way, he shared the cell with his
father. A year later, with a new first name (Cyryl was replaced with Antoni), he began
studies at the Faculty of Law of Poznan University. After completion of studies and
practicum, he came to Opole, where he started working on a legal team. My father,
today retired, was an outstanding lawyer, of an acknowledged reputation in the Polish
legal profession. He defended, among others, one of the Kowalczyk brothers, accused of
blowing up the assembly hall in the School of Pedagogy in Opole. (6) He took part in the
political trials during martial law.(7) Also, he was active in the domain of sport, as a
soccer referee. My late mother, Alina (her maiden name was Czuchryj), came from the
Eastern Borderlands of the Polish Commonwealth. She was born in Chodorow (the
eastern periphery of the Lwow district) to an "oil" family. Until the outbreak of war, her
father, Stanislaw Czuchryj, worked in Polmin, a purely Polish oil company in the city of
Boryslaw. This saved him from deportation to Siberia.
The Russians were not so stupid as to get rid of a professional in the field. After the
war, my mother's family, following the trail of hundreds of thousands of Poles, arrived in
the Western Territories. (8) There my mother met my father; I and my sister are the
result of it. Undoubtedly, the historic experiences of my family, on both the sword and
distaff side, had influence on my interest in history. I was in a privileged position,
however, because I could fetch information from representatives of two different
traditions: the Wielkopolska tradition, and the Eastern Borderlands one. Initially, the
latter had a greater appeal to my imagination, and that was thanks to my mother, who
made me aware that the Russians had stolen the Borderlands from us. To me, an 8- or
9-year-old boy, it was an incredible shock, the more so that, in the elementary school,
the teacher tried to confirm us in the belief that the USSR was our greatest friend.
Besides, my grandpa and grandma repeated constantly to me that in the East soil was
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fertile, tomatoes the size of small pumpkins. This appealed to the child. Simply, I started
disliking those who had stolen the tomatoes from us, and I automatically carried over
this dislike of the Soviets to the local communists. Also, I was lucky that during school
holidays my father often took me to watch court proceedings. We would drive throughout
the whole country, and he would tell me about grandpa Michal, the Bolshevik war, (9)
and his own imprisonment.
Actually, I was lost to People's Poland right from the beginning. I did not join the
scouts, (10) nor the Polish-Soviet Friendship Association. Entering high school in Opole, I
already knew that history was going to interest me above all. I was by far the best
historian and geographer in class; I took part, as one of two representatives of the Opole
district, in the Central Historic Olympic Games in Warsaw. This enabled me to enter
university without preliminary exams. I chose the Adam Mickiewicz University in Poznan,
first, because I wanted to make my father happy, and, second, because my Opole
colleagues would choose the nearby Wroclaw. But I did not want to study at a varsity
denoted by the cryptonym B.B. Alas, this did not signify Brigitte Bardot, only Boleslaw
Bierut. (11) I do not regret that decision. I had truly outstanding professors and capital
colleagues. Without doubt, the strikes in November-December 1981 hardened and united
us. We, fledgling students, had just begun studying, when - there you've got it, right
away a strike. And so we striked on to 13 December, when the ZOMO (12) asked us, by
the way, politely, to leave the building. Later on - brisk learning, illegal transport and
distribution of books, active social life, return to Opole, and, from 1988 on, working in
the Opole higher education institution.
ZK : Where are the seeds of historical truth sown ? Can society function without the
knowledge of the past ?
DR : As I have already mentioned, history has surrounded me at all times. I think,
however, that most important is the family milieu, where a man develops his moral,
patriotic, and, partially, ideological backbone. Thank God, I was raised in an ordinary
Polish home. Today it is not as obvious any more. At present, the majority of young
people leave the family home without the baggage of the past, without grandparents'
and parents' stories about times past. At best, those are babblings, such as "in Gierek's
time (13) it was so good". Schools at every level of education complete the work of
destruction. Although the cretinous Marxists are already gone, they have been
adequately replaced with empty-headed, politically correct idiots, who are as numerous
in Poland as in Australia. Stupidity is not picky about continents, it seems. It is they,
those good-for-nothing historians, who finish off history, which in their version ceases to
be the carrier of truth, the mistress of life, the reason for national pride. It is they who,
deliberately, convert history into a handmaid of current political interests of equally
morally and intellectually cheap ruling elites. Finally, it is they who decide which fact or
historical figure to make prominent, and about which to keep silent to the death. Of
course, they do it from the angle of current political usefulness. That is why young people
know nothing about Dmowski (14) (because he is an ultra-patriot, and we are moving
toward the post-Freemason hybrid called the European Union), Witos (15) (because he
defended Polish land, and in the European Union land can be transferred to foreign
hands), the Silesian Risings (16) (because it is Polish nationalism, and Upper Silesia
ought to be the place of Polish-German cooperation), the Poznan June of 1956 (17)
(because Jacek Kuron (18) et consortes were not there, and the authorities shot only at
anonymous Poles), the murder of Bogdan Piasecki (19) (because Jews committed the
murder, so it is not proper to speak about it), et cetera. Instead, the Kielce pogrom, (20)
the March events, (21) and the Gehenna of the Trockists from the KOR are rattled on
about from A to Z, and, in addition, over all this the Holocaust Industry is watching, and
talking with the teachers' mouths into young people our alleged offenses against the
Jews. Everywhere half-truths, lies, propaganda. But it is not at all madness, but a
method leading to the destruction of historical consciousness, to the cutting off from the
truly Polish historical heritage, without which the nation cannot exist. A nation is, after
all, past, present, and future generations. If we break the first element of the triad, the
whole starts making no sense. And that is where the "creativity" of the politically correct
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correctors of history is leading.
ZK : What were the circumstances of your first contact with dangerous history ?
DR : First of all, I must explain that I am a historian and publicist dealing mainly
with most recent history of Poland, so I encounter history, or dangerous topics, very
frequently. But it is not I who invent them, nor decide whether they are dangerous or
not. It is "social demand", the obligatory trend, etc., that decide about it, unfortunately.
My non-reformability, however, is based on the fact that, unlike others, I am completely
not interested in those trends and fashions. If there is an uninvestigated historical fact, I
investigate it, whether somebody likes it, or not. If there is a problem which requires at
least reporting about, or expounding, I report about and expound it. Regardless of
whether they accuse me, for instance, of breaking the law. Because of this, I am an easy
target for attacks. Such is the lot of a man not caring about censorship (the communist
one before, and the politically correct one today). Good God, I didn't become a historian
to write between lines. But to answer your question directly. Well, in 1986, I defended in
Poznan my Master's thesis entitled The Poles in the Wilno District 1939-1944 (later on,
after additions, I published it in the book form). One of the chapters dealt with the
struggles of the Wilno and Nowogrod Home Army (22) units with Soviet partisans.
Having read the work, my mentor, the late professor Ochmanski, a well-known expert on
history of Lithuania (a disciple of the great Henryk Lowmianski), but also a "cement
communist", who sat on verification committees during martial law, blushed, then kicked
me out, with a note: "Change, or no Master's". I came back a week later, to hear at the
door: "Have you changed it ?" "Yes, I have." The joke was that I had added a sentence
that it was the Soviet units that provoked skirmishes with the Home Army. Ochmanski
trusted my word; he did not even glance at the text.
ZK: What should a historian's role be ? What is the sine qua non condition for
practicing history ?
DR : A historian has one basic role to perform. It is to reach the truth. In essence,
truth is a historian's only friend. A historian ought to know that truth has no hues; truth
is always clear, and one. Striving after truth, a historian should avoid like fire "friendly"
whispers, such as "any coin has two sides", "the golden mean", "make a compromise",
etc., because they lead him astray, get him closer to lying. After ascertaining the truth
and here we are touching a historian's other role the investigator should share the truth
with others, regardless of the consequences. After all, truth must have not only an
individual dimension, but also a social one. Writing, but not for publication, makes no
sense, especially in times when lies attack us from every side. It is a waste of time. The
other part of your question pertains, in my opinion, to traits which should characterize a
historian, because the sine qua non condition for practicing history, that is, freedom of
speech, is already a past memory. It has been replaced with political correctness, that is,
soc-liberal censorship, or, as somebody has nicely put it, a "tyranny of good intentions".
Thus in today grim times the sine qua non condition for practicing history is the historian
himself truthful, independent, immune to punches, and, finally, simply courageous. Yes,
we have lived to see times when, jokingly speaking (but it is a bitter joke), a historian
should be a cross between an intellectual and a boxer.
ZK : Where, when, and in what circumstances did first troubles start ? Was it in an
educational institution, or did it take place outside university walls ? Who put the initial
pressure on you ?
DR : To answer your question requires bringing up numerous details, including the
names of my "worthy harassers". I would not mind if servility, lying, and I do not
hesitate to use this expression - common boorishness, so typical of our political elites
and many scientific workers, saw the light of the day. In 1988, I started working in an
Opole learning institution, then called the Silesian Insurrectionists School of Pedagogy; in
1995, it became Opole University, but without the Silesian Insurrectionists, which was a
graceful gesture toward the so-called German minority, growing in strength in Opole
Silesia. I found a situation there which I would define as a "transformation". It meant
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that professors, assistant professors, and so on, were shedding off their PZPR (23) robes,
hiding away in the drawers some more disgracing fruits of their up-to-then creativity (all
those books commemorating the Soviet October Revolution, and the like), in order to
turn into "genuine" democrats. They were authentically frightened that some gigantic
inspection was going to take place any moment and deprive them of their high positions.
It was only Prime Minister Mazowiecki and his "thick line" that soothed them. Perhaps
because of this, later, many of them took a liking to the Freedom Union ? (24) From red
to pink only one step. At that period I buried myself completely in the didactic work.
At several departments (including evening classes), I was in charge of courses on
most recent history of Poland and Europe, and, besides, I set in motion a historic circle,
which once a week grouped students who tried to "remove white stains in history".
Katyn, the USSR and the Warsaw Rising, (25) Operation "Tempest" in the Eastern
Borderlands, (26) the National Armed Forces, (27) the pro-independence underground
after 1944, were among the topics of our interest. Although all this was taking place
before the finale of the Round Table, (28) that is, with censorship still in force, the
academic top brass, as I have said already, were not so dumb as not to sense "the wind
of change", so, in effect, we were left alone. In the first half of the 1990s I had already
an established position in the university. I won't be bragging when I say that during my
classes the classroom was always full. It was nice to hear from the students that I was
considered a reliable historian and excellent speaker (this wasn't particularly my own
achievement, but that of genes inherited from my father, a lawyer), who was not afraid
to take up topics that were dangerous from the viewpoint of political correctness, which
was pouring, at first unnoticeably, and then like a waterfall, inside the university walls.
And, of course, I was standing up to it in plain sight, feeling intuitively that we were
facing the danger of replacing communist censorship with its soc-liberal equivalent. What
is more, I anticipated that the result of the victorious invasion of political correctness
would be a slavish subjugation of the science of history to politics. There has never been
my consent to this. I prepared a number of "incorrect topics", which I followed through
during classes. Let me mention only a few of them: "Starve the rat, or critically about
American feminism", "Freemasonry yesterday and today", "Hitlerism and Communism
common roots", "Does colonialism deserve to be unconditionally condemned ?", "The
history of French Algeria", and so on, and so forth. The students liked it a lot, but, at the
same time, more and more often, I was called on the carpet by the director of the
History Institute, Professor Stanislaw S. Nicieja (privately, the supervisor of my PhD
thesis, and, later, the almighty Rector of Opole University). He would tell me, more or
less, this: "I don’t impose anything on you; you’ve got excellent term marks, and we
appreciate your knowledge. But do you really have to charge like this ? I know that what
you do is based on sources, but do not go against the current, or it may end up bad."
Frankly speaking, I didn’t listen attentively to the professor, although he was a
distinguished expert on "going with the current", which he proved a few years later,
when he did not hesitate to sentence me to "devouring", during an action, organized at
the "top", whose purpose was to finish off Dr. Ratajczak. Those friendly chats over
coffee, however, were not the beginning of real troubles, nor was it my defending of my
PhD thesis entitled The Attitudes of the inhabitants of Opole Silesia in the light of the
military court sentences in 1945-55. Here - a short explanation. This work, in spite of its
neutral title, was, actually, a 500-page review of communist repression in the Opole
district during the first decade of "People’s Poland". Its "uncomfortableness" was based
on the fact that I mentioned in it the names of judges, prosecutors, employees of the UB
(29), militiamen, and informers, who were responsible for minor and major crimes of
that period. It just so happened that in the footnotes appeared the names of daddies of
the current employees of Opole University. For this reason, the defense of the thesis took
place behind closed doors. The beginning of real troubles is connected, of course, with
my publishing, in March 1999, of a little journalistic book entitled Dangerous Topics.
[Tematy niebezpieczne, 100 p. ISBN 83-905669-9-0].
Before I move on to the consequences of this publication, let me once again make a
few introductory remarks. During the lectures, more than once, I touched on the socalled Jewish subject. This was most justified, especially in the context of most recent
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history of Poland. When I was speaking of the functions, structure, and make-up of the
Ministry of Public Security, the grim ubecja, I would mention that in this institution there
was an overrepresentation of individuals of Jewish extraction, especially on the decision
level. When I mentioned the case of the monstrous murder of Boleslaw Piasecki’s son, I
would say, in accordance with truth, that all the traces of the murder led to Israel. When,
finally, I was discussing the attitude of the majority of Jews toward Poland’s regaining
independence in 1918, and their conduct in the years of the Polish-Bolshevik war, as well
as after the Soviet invasion of September 17, 1939, I would state that they were not, by
any means, the paragon of patriotic virtue.
This irritated the university acabus. The end came eventually, under some pretext,
in 1998, when my classes on most recent history of Poland got cut back; they were
"transferred" to the 19th century. This did not help much, because the Jewish ubeks
could always be replaced with the Jews-Litwaks (30), who were equally anti-Polish. All in
all, this was painful to me, the more so that, firstly, I would always base my lectures on
sources, and, secondly, the Jewish subject was not the center of my historic interest. Of
course, there was much criticism on my part there, but this precisely posture is
connected immanently with the job I do. In any case, no one accused me of the
infamous anti-Semitism.
It was similar in the case of several lectures devoted to Holocaust revisionism,
which I had within the university walls in 1997/98. The university authorities murmured
a little, whereas students stumbled over one another to attend, because, perhaps for
the first time in the history of a Polish university, somebody was objectively
relating the opinions of this milieu, one which is a social and historical reality. A milieu let
us add that includes also Jews. By the way, after these lectures, many students
demanded from me, behind the stage, a clear attitude toward the theses announced by
the revisionists. Invariably, I would reply as follows:
"If the revisionists think there were no gas chambers, they are wrong. If
they think six million Jews did not perish during the war, they are right. If they
state that the Holocaust is not the pivot of the 20th century martyrdom, they are
right. Otherwise, we would feel contempt for victims of the Soviet Gulag
Archipelago, the Armenian victims of Turkish politics during World War One, or
our own countrymen, victims of German and Soviet savagery in 1939-45. And
what about the poor Tutsis, murdered by the gone-mad members of the Hutu
tribe ? Can victims be divided into better and worse ones ?"
As I have mentioned, at the beginning of March 1999, I published, at my own
expense, and in the symbolic edition of 320 copies, the book Dangerous Topics. I did it
in order to leave behind, to record in a journalistic form, a trace of some of my university
lectures. One of its subchapters was entitled ‘Holocaust Revisionism’. For a month,
nothing happened at the university, even though I had personally handed in the first
copies to Rector Nicieja and the university "top", with an appropriate, polite dedication. A
month later, I am being summoned by no, not the Rector, nor the director of the History
Institute, but one of the editors of the Gazeta Wyborcza (31) who tells me with a smirk:
"We’ll trample you into the ground for the little book, and the little subchapter on the
Holocaust". Well, so it all started out. On April 8, the Council of the Pedagogic-Historic
Faculty of Opole University gathers up summarily, and condemns me "spontaneously".
Only Prof. Joanna Rostropowicz breaks off, by observing soberly: "I can’t condemn
Ratajczak, because I haven’t read the book. I get the impression that none of the
present has read it. Who the hell are those Holocaust revisionists ?" Rostropowicz is
right, but never mind that we are told to condemn, so we are condemning. Stalinism
rises from the dead in Opole. At the same time, the Gazeta Wyborcza, and other leftwing periodicals, the Auschwitz Museum, the Israeli Embassy, the "moral authorities",
some members of Buzek’s government (32), as well as people from the entourage of
President Kwasniewski (the left and right in the same line), begin a sharp assault.
Director of the Auschwitz Museum states that I am a neo-Nazi. The spokesman for the
Israeli embassy, Michael Sobelman, is surprised that "such a man works at a Polish
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university" (a clear suggestion to "kick me out"). Wladyslaw Bartoszewski (33) sends me
to a mental institution, and so on, and so forth. Meanwhile, the frightened Rector Nicieja
receives phone calls from the VIPs in the Ministry of National Education, the "Simon
Wiesenthal people", and whoever you like, warning him: "If you don’t kick out that
Ratajczak, your school will be boycotted, and you won’t get any grants". Well, so Rector
suspends me from my duties as academic teacher. Alas, he is a trustworthy man, who is
sensitive to the direction of the wind of history (today he fulfils the glorious function of a
Polish Republic Senator from the SLD). (34)
In April 1999, I was going through hard times. My timid university colleagues
turned their backs on me. There came a point when they would not recognize me in the
street. It has remained so since. The media were spitting at me. As if it were not enough
that I was suspended from my job, the university was told by the "top" to take me to an
academic court. The court lasted a year, and was an open ridicule of justice. During the
consecutive hearings, I would give 2-hour speeches on the subject of freedom of speech
and the right to question. Also, I would make a stand toward the theses announced by
the Holocaust revisionists, but the university inquisition seldom pretended to listen to
me. The verdict was ready: a disciplinary removal from the university, with a 3-year ban
on work in the teaching profession. I had only the satisfaction of intellectually finishing
off Messrs. judges (the moral bottom, and of like legal knowledge), as well as the
disciplinary spokesman for Opole University, Prof. Wieslaw Lukaszewski, who, after a
year of investigation, was not able to produce even one prosecution witness. When I
showed to my father Lukaszewski’s prosecution statement against me, my father
asserted that, compared to Lukaszewski, one Andriei Vyshinsky (35) appeared a good
lawyer.
Well, but privately Lukaszewski is a psychologist, and the make-up of the academic
court consisted of a medieval historian, another psychologist, as well as a priest from the
OU Theological Faculty. Indeed, we have interesting priests nowadays. But at least I was
comforted by the attitude of my students. They wrote petitions in my defense to Rector
and the press, risking terribly on the occasion. Two of them got immediately suspended
from the university. When I learned of this, I forbade them any similar acts. Also, with a
great relief, I accepted moral support from numerous countrymen. People phoned me all
the time, cheering me up. Unusually active was the Polonia (36) in the USA and Canada,
who inundated the university with e-mails in my defense. Several letters came also from
Australia. Poles felt intuitively that the monstrous machinery of political correctness,
operating like a steamroller, was falling down upon one man. I was sinking in a good
company, later supplemented by courageous scientists (Miroslaw Dakowski, Rafal Broda,
Ryszard Bender, Peter Raina, etc.), as well as equally courageous editors of some
newspapers. I would have been a happy man if, at that time, I had fought only the
learning institution’s cowards and their commanders. But no such thing.
In May 1999, my case was taken care of by the public prosecutor’s office, which
accused me of breaking Article 55 of the Institute for National Remembrance Act. (37)
This Article, after the fashion of West European and other states, punishes with up to
three years in jail for the so-called denial of Nazi crimes. This barely concealed
censorship, in force in Poland since January 1, 1999, signifies, in my opinion, the grave
of historiography, because it puts a stop to scientific questioning, without which the
historian’s job makes no sense. The lawmaker, inspired by the "Holocaust Industry",
seems to say: " It all happened so and so; if you try to deviate, we’ll clap you up". Very
well, I reply, there is no one in his right mind who would deny Nazi crimes (against Jews;
that is what this strictly ethnic Act is all about), but nobody will talk into me that it all
happened the way that Messrs. Gross, (38) Wilkomirski, (39) and the whole bunch of
liars working for the Holocaust Industry (also in Australia there is no shortage of those)
wish. Of course, the object of the prosecution’s and court’s inquiry is the book
Dangerous Topics, that is, its subchapter ‘Holocaust Revisionism’. My explanation that I
merely present the revisionists’ opinions appears futile, and so do my attempts to
introduce defense witnesses, experts, etc. Well, the court knows better. I’ve already got
two verdicts, but the end of the affair is nowhere in sight; at present, I face 10 months in
jail. It looks as if I have touched on something that causes fury of the mighty of the
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world, because, logically thinking, one does not persecute for three years a man for
dealing with meaningless trifles.
ZK: How did your scientific career begin ?
DR: In 1986, after getting a university degree, I went back to Opole. On my way, I
submitted an application for the School of Pedagogy there. Its processing took two years.
It was still the time of flourishing komuna , (40) and, reportedly, some papers from the
well-known institution, (41) (followed me all the way down from Poznan. Thus I
remained in suspense, or perhaps not entirely in suspense, because, meanwhile, the
Polish People’s Army claimed me; it was still full of dumb sergeants, who would be after
us for little crosses laid out on our uniforms. Formally, in February 1988, I became an
assistant lecturer at the History Institute of the School of Pedagogy in Opole. In 1991, I
published my first book, THE POLES IN THE WILNO DISTRICT, 1939-44. Four years later,
I published THE TESTIMONY OF FATHER WOJCZEK, whose second, expanded edition
appeared the following year. In 1994, I began collecting material for my PhD thesis,
devoted, in fact, to Stalinist crimes in the Opole district. I defended it in June 1997,
automatically advancing to the position of lecturer at the History Institute of Opole
University (formerly, the School of Pedagogy). A little earlier, in 1996, I published,
together with Ryszard Miazek, THE HOME UNDERGROUND ARMY, 1949-52. In the fall of
1997, I started collecting material for my assistant professor dissertation on Archbishop
Boleslaw Kominek. (42) These works got interrupted for known reasons. In April 1999,
after publishing DANGEROUS TOPICS, I got suspended, and then fired, in a disciplinary
manner, from Opole University, with a 3-year ban on work as teacher. Afterwards, in
2001, I published EVEN MORE DANGEROUS TOPICS. This year, a second, expanded
edition of the book will appear, as well as a new volume from my pen, entitled THE CASE
OF DR. DARIUSZ RATAJCZAK, OR THE UNIVERSITY BEHIND CLOSED DOORS. Currently,
I work as a night porter in Opole.
ZK: Would you agree that moral prostitutiion is as old as physical one ? In other
words, there have always been people whose conscience can be bought off. Nonetheless,
recently - let us say since the end of WWII - the quantity of moral prostitution has been
growing rapidly. What is the reason that such a big part of world population has lost its
moral foundation, which it built, with great effort, since Christ’s time ?
DR: Your have brought up a very interesting topic. A moral prostitute is the smarter
sister of the purchasable simple girl who offers her body at the street curb. What the
former offers is not the body, but conscience. That is the proper object of desire in her.
Of course, she may offer her own body if need be (that is why she shows understanding
of and tolerance for sexual promiscuity), but it would be only a means leading to an end,
that is, the buying off and prostituting of conscience. There have always been people
with conscience for sale. Not infrequently, they have occupied prominent positions,
deciding about the destinies of individuals, social groups, and nations. I think, however,
that, for hudreds of years, it is not they who have determined the moral course of
history. Why not ? Precisely, because even those anti-moralists have felt (often on a bed
of the ultimate pain, but never mind details) their own earthly misery, limitation, or
imperfection, resulting from the awareness of their being mortal men. Even the worst
rascal has been concerned about death, or rather about punishment awaiting him for a
life steeped in the mire of evil. Simply, with most of those people, conscience has
awakened at some point (ofter too late). In any case, it has surely been so since the
beginning of the Christian era. Fear of divine punishment and evernal condemnation has
broken even the hardest thugs. Finally, in remote times, in the long run, there was no
social permission for immoral conduct. It was significant that those simple, often
incredibly primitive people, not infrequently victims of insanity (which would change
them temporarily into nearly animals), resulting from famine, wars, and plague, would
eventually get back on the track of morality. Because God said so; because it was
impossible to carry on for long in defiance of the natural order. True, an imperfect order,
but still an order. The situation changed radically in the second half of the 18th century.
It was then that God’s existance began to be adamantly questioned. The Creator was
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replaced with Man, an allegedly powerful being, responsible only to himself, free of all
the hitherto existing limitations and traditional morality. This opinion, spread by the
"chosen ones", that is, the fledgling caste of intellectuals, bore poisonous fruit in the
form of the French Revolution (or rather, more precisely, the revolution in France), as
well as the Bolshevik, Mexican, and other revolutions. Even the Hitlerite "revolution",
limited nationally, was its mutant child. After the Second World War, and the fiasco of
the Bolshevik and Hitlerite experiment (up to a certain point, it had been a sort of "useful
folly" to the "intellectual inquisitors"), there was a return to the source, that is, the
slogans of the intellectual perpetrators of the revolution in France. For this purpose, "the
top achievement of modern civilization" - I mean the media - was used on an unheard of
scale. The slogans they have spread boil down to essentially this: traditional morality
does not exist, everything is relative, depending on a point of view, and everything is for
sale, even the ridiculous, obsolete human conscience. After 200 years of brainwashing,
the public has yielded to the propaganda, It had no chance of winning out against a
power having at its disposal fefined means of influencing the man. What is more, the
public has adopted the propaganda, because life without conscience , or with "rotary
conscience", is very convenient - it frees from responsibility. So the mighly of this world the true inheritors of the 18th century personal enemies of God - feeding on the
superficial, discriminatory freedom (but "there is no freedom for the enemies of freedom"
- it is about us, Zbyszek), weaving a long golden chain, reinterpreting history, etc., have
turned people into a passive herd, reacting like Pavlov’s dogs. (I would reduce it to two
issues: the "intellectual oppressors" ensure the comforts of everyday life to the meed,
then require in exchange a strict respoect for the order they have created.) It is a
System where freedom is based on lack of freedom, tolerance is the opposite of
tolerance, and thoughtlessness replaces common sense. Such is, among others, the
infamous political correctness - the protector of interests of the ruling classes from
Washington to Warsaw to Canberra. The tragedy is that most people want to live in this
golden cage. Luxurious vegetation has its own charms, it seems. In spite of this, I am an
optimist. Sooner or later, it will all collapse like a house of cards. One cannot live forever
in an artificial, imagined world. People will open their eyes eventually. It is not only the
historian in me who says this, but also the person who believes in the power of the divine
order of thingsl. Alas, I probably will not live until then; I will fall fighting the System.
Yet, there is no war without casualties; casualties are, actually, necessary. Especially for
a good cause.
ZK: You use the terms "The French revolution" and "the revolution in France".
Would you explain the difference between these two ?
DR: The French Revolution. What an insult to France. After all, the spur for the
revolution came from international Freemasonic circles, or, more precisely, deeply
initiated Freemasonic circles, the "illuminates", who picked out France - the key and
richest country in Europe - as their first victim. Thus, "the revolution in France", because
it did not have much in common with the spirit of France, the idea of "Eternal France"
and "the Eldest Daughter of the Church". Real France is the Capetians and bleeding
Vendee (43) during the bandit revolution, not the handpicked society of Freemasons and
their allies, murdering men in the name of "progress", struggle against religion, etc. But
let us not forget that real France is also Napoleon Bonaparte, who brought an end to this
barbarity by using the slogan "the good of mankind", and showed respect for the French
state and national interests. Similarly, there was no Russian revolution; instead, there
was a Bolshevik coup in Russia, which was sponsored by the world globalists and
Germans. Speaking of the Jewish revolution in Russia (because it was the Jews who
crammed the decision-making posts of the Bolshevik revolutionaly machinery), without
the determination of small-town Jewish mob in Russia, the Bolsheviks would have been
thrown out to the juunkyard of history as early as 1919. By the way, today the
"Holocaust Industry" stresses Jewish suffering during WWII, but I’ve got the irresistible
impression that this practive is but a screen for the Jewish considerable part in the
crimes of Communism.
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ZK: In the light of what you have just said, aren’t you scared of being accused of
anti-Semitism ? After all, some Jews perished during the Bolshevik revolution as well.
DR: Jews, too, perished in the revolutionary turmoil, but this does not contradict
the fact that many of them played an essential role in fanning this hell on earth, and,
later, in using repressive measures against Russian and other nationalities. For instance,
it is significant that contemporary reports from Russia of Western European diplomats
corroborate, gently speaking, the overrepresentation of this people in the handpicked,
that is, bandit, company of the Bolsheviks. One only needs to read the White Book of the
British Home Office from that period, or, more exactly, its first edition, because the
appropriate passages on the Jewish devotion to the revolution vanished without trace
from the next edition. Of course, it is hard to speak of all the Russian, Ukrainian, and
other Jews’ guilt. After all, it would be absurd to insist that, for instance, wealthy people,
or numerous Jews-traditionalists, were in love with the Bolsheviks. Many of them fled
from the revolution to allegedly anti-Semitic Poland, where they were treated with great
politeness. Before long, they were offered Polish citizenship, and thair offspring
supplemented the ranks of the Communist Party of Poland. (44) Perhaps gratitude is the
Jewish national trait that is not excessively developed ? But this is just in passing.... I will
stress it once again that without the participation in the bandit revolution of the
Bolshevized Jewish nave-nots, and Jewish youths, of the infamous Chrezvychaika, (45)
peacocking with Nagans (46) stuck behind the belts, the Bolsheviks would have had
much trouble with maintaining their grip on power. You have mentioned the notorious
anti-Semitism... Well, perhaps there are still individuals who think that Jews are
responsible for all the evil in this vale of tears. They are not even anti-Semites, they are
madmen. Similarly, there are Jews who regard the so-called goyim as sub-humans,
animals, "pegarim", (47) and whatnot. There is no cure for madness, that is all. At
present, te charge of anti-Semitism has become a sort of exceptionally brutal weapon,
which the "Establishment" uses ruthlessly against independent thinking men (for the
greater fun of it, also against Jews, such as Dr. Israel Shahak (48)). Write, in accordance
with truth, about the almost racist character of the state of Israel, and you will be an
anti-Semite. Point to Simon Wiesenthal (49) his errors of the past, or rub Mr. Adam
Michnik (50) and his Gazeta Wyborcza up the wrong way, and you will be an anti-Semite.
Write a few words of truth about all those Wiesels, (51) Kosinskis, (52) or a few antiPolish Australian liars of Jewish extraction, and you will be an anti-Semite, of course. Say
- once more in accordance with truth - that Adam Mickiewicz (53) did not have Jewish
roots; you will say it because you are an anti-Semite. And so on, on, on. Sheer paranoia,
or - and here we are going back to the source - an important element of political
correctness. Yes, the struggle against alleged, born in hateful heads, anti-Semitism is
one of the pillars of political correctness. At the same time, those professional philoSemites babble incessantly about tolerance, but, in reality, they are the true antiintellectual opporessors, or, not infrequently, pro-Jewish chauvinists. They are men who
"belch out mercy". I won’t be an exceptional discoverer when I repeat the classic saying
that, at present, an anti-Semite is not the one who doesn’t like the Jews, but the one
whom the Jews (of course, some, or influential Jews) don’t like. Signum temporis.
ZK: In Opole, another court hearing has just taken place, where you have been
accused of the so-called Auschwitz lie. What has its epilogue been ?
DR: After 3 years, the District Court in Opole has conditionally closed my case.
Actually, I demanded complete exoneration, but, as you know, these days this is
practically impossible. I think that, in the given circumstances, I have achieved all that
could be achieved, the more so that the prosecutor insisted hard on 10 months in jail.
The verdict has been taken very bad by the Gazeta Wyborcza, which has mused sadly,
with the pen of Andrzej Oseka, that in "such cases" are delivered "only such verdicts". I
understand their sadness; after all, it was Mr. Michnik’s periodical which blew my case to
breathtaking proportions. After the verdict had been announced on June 7, the
assembled audience, who had heard my defense speech, let me clearly know in private
that the only verdict should have been an acquittal. It is true, but I would like to stress
once again that, from the very beginning, the matter was decided at the top (by Justice

—

101

—

Dariusz Ratajczak : Tematy Niebezpieczne

Minister Hanna Suchocka, in 1999). I was attacked mercilessly by the "moral
authorities", the Israeli embassy, the Wiesenthal Center, etc.; therefore the Opole court
still acted relatively courageously. The verdict, by the way, was of secondary importance
to the attackers. To them, the most important think is that men such as Dariusz
Ratajczak do not have the right to teach Polish youth. In this matter they are unusually
consistent. After all, I am still a porter, with nearly zero chance of returning to my true,
and beloved, profession.
ZK: Permit me to recapitulate on your present circumstances. A PhD in History,
outstanding expert on the wartime Eastern Borderlands, chronicler of the Home Army,
and lecturer, beloved by students, at Opole University, you work today as a night porter.
What are your duties there ?
DR: You know, when the "Dr. Ratajczak scandal" broke in April 1999, an
acquaintance of mine approached me and said nor of less this: "The fact that they will
kick you out from the university job is nothing. What is the worst is that they will destroy
you financially. You will not get any job; you will go from door to door. You will be a
leper, you will be an un-person. Your colleagues won’t recognize you in the street - the
colleagues with whom you had beer yesterday." He was right. Gradually, I was left
behind on the pavement, without money and friends. Everywhere fear and
opportunism.... Being unable to do my job, I started looking for other jobs. I had
numerous job interviews in publishing, educational, and tourist companies. It appeared,
however, that my education, skills, scientific title, and command of English were not
important. What was important was that my name is Dariusz Ratajczak. "That Dariusz
Ratajczak who ticked off Jews." It was enough - everywhere refusal. Eventually, I was
lucky to "grab" the position of night porter in an alcohol, hardboard, etc. storehouse.
What do I do out there ? Well, between 6PM and 6 AM, I patrol on foot 8 ha premises on
the outskirts of Opole (clear to hell and gone). Using a coarse stick (alas, I am not even
equipped with pepper spray for females), I chase away drunks, foxes, martens, and
rats....
ZK: Please, explain to readers of the Polish Weekly how you manage to support
your family ? Is the salary of night porter enough to make ends meet ? In other words,
can your wife put food on the table for your children at the end of the month ?
DR: I earn the equivalent of 140, and my wife of 200 American dollars a month. All
in all, we are financial pariahs; collectively, our earnings reach with difficulty the
country’s single average. The most unpleasant think for is that, probably, I will never be
able to afford decent education for my children. My son will not follow in his father’s
scientific footsteps, but in those of night porter. Well, money can’t make one happy, but
is needed. May I take the opportunity to thank those Poles from the US and Australia
who in the summer of 1999 donated funds for the Ratajczak Family. Heartfelt God bless
you. Thank you, Mr. Koreywo, for this interview.
ZK: Thank you Dr. Ratajczak, - our best wishes are with you.
Notes:
1. Greater Poland, Posnania. An area in western and central Poland, drained by the Warta, Odra,
and Wisla. Its main city is Poznan.
2. The Poznan Rising. A military action of the Wielkopolska Polish population against the German
authorities, launched on 27 December 1918, and settled by the Treaty of Versailles on 28 June
1919.
3. Kasa Chorych. In 1920-34, a self-governing institution providing sick leave benefits to the
insured and their families.
4. Stronnictwo Pracy.
5. Polskie Stronnictwo Ludowe. A political party formed in 1945 (it ceased to exist in 1949). Its
leader was Deputy Premier Stanislaw Mikolajczyk. In opposition to the communist authorities, it
advocated, among others, strong self-government and independent family farms. The communists
used repressive measures against its members.
6. In October 1971.
7. Declared on 13 December 1981 by the communist authorities under General Jaruzelski to
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suppress the Solidarity Trade Union. Suspended on 31 December 1982; lifted on 22 July 1983.
8. Ziemie Zachodnie. A former German territory, ceased to Poland by the Allied Powers during the
Potsdam Conference in July-August 1945.
9. Fought in 1919-21; concluded on 18 March 1921 in Riga with a peace treaty, which defined the
border between Poland and Bolshevik Russia.
10. Zwiazek Harcerstwa Polskiego, ZHP (Association of Polish Scouts). The communist version,
created in 1956, of an association, founded in 1918. Harcerz, in Polish: scout.
11. Boleslaw Bierut (1892-1956). President in 1947-56; general secretary of the United Polish
Workers' Party (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, PZPR) in 1948; 1st secretary of its Central
Committee in 1954-56. An NKVD agent; one of the leading Stalinist figures in Poland, directly
responsible for numerous crimes of the secret police apparatus.
12. Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej (Motorized Reserve Units of Citizen Militia). A
police group, whose role was to keep order during turbulent events, such as natural catastrophes.
During martial law in 1981-82, the ZOMO were used to disperse demonstrations and break strikes.
Notorious for ruthlessness and brutality.
13. Edward Gierek (1913-2001). 1st Secretary of the PZPR in 1970-80. His reign was considered
more liberal and pro-West than that of his predecessor, Wladyslaw Gomulka.
14. Roman Dmowski (1864-1939). Politician and publicist. Co-founder and leader of the Narodowa
Demokracja (National Democracy), a.k.a. the Endecja, a right-wing, national movement. Led the
Polish delegation to the Paris Peace Conference. "[P]robably the single most significant figure in
modern Polish politics" (Norman Davies). Opponent of Jozef Pilsudski and the Sanacja.
15. Wincenty Witos (1874-1945). Politician, farmer leader, publicist; deputy from Galicia (the
Austrian Partition) to the imperial Reichsrat in Vienna in 1911-18.
16. Three risings (1919, 1920, and 1921) of the Polish population in Upper Silesia against the
German authorities.
17. Poznanski Czerwiec 1956. A general strike and street demonstrations of the workers of the
Cegielski Metal Factory in Poznan. On 28-29 June 1956, ca 100,000 people demonstrated under
the slogan "Bread and freedom." During the pacification by the units of the Polish army and
security apparatus tens of workers were killed.
18. Jacek Kuron (b. 1934). Politician and publicist. One of the leading figures of the anticommunist opposition in Poland, co-founder in 1976 of the Committee for the Defense of Workers
(Komitet Obrony Robotnikow, KOR). In 1956, he belonged to PZPR (expelled in 1964).
19. Sixteen-year-old son of Boleslaw Piasecki (1915-79), right-wing politician and publicist. In
January 1957, Bogdan Piasecki was abducted and murdered by "unknown perpetrators." His body
was badly mutilated.
20. On 4 July 1946 in Kielce (central Poland). In accordance with the official version, 39 Jews were
killed by an angry crowd, as a result of a hearsay that Jews had committed a ritual murder on a 9year-old boy.
21. The widespread student protests, on 8-11 March 1968, against the communist authorities'
harassment of students who had taken part in an anti-censorship demonstration. The subsequent
political crisis, including an "anti-Zionist" campaign inspired by the authorities, resulted, among
others, in emigration from People’s Poland of ca 20,000 persons of Jewish extraction.
22. Armia Krajowa (AK). During WWII, the biggest and strongest Polish underground resistance
organization, operating in the pre-war Polish territory.
23. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (The Polish United Workers' Party). A communist party,
founded in 1948 through the enforced merger of the Polish Socialist Party with the Polish Workers'
Party. The former, founded in 1892, fought the Tsarist rule in the Russian Partition; the latter,
founded in 1942, was Soviet-sponsored. The PZPR was the ruling party of People's Poland, loyal to
the Soviet Union. Dissolved on 27 January 1990.
24. A political party, of liberal, conservative-liberal, and Christian profile, founded in 1994. Tadeusz
Mazowiecki was its leader from 1995 to 2000. In 1989, as Premier, in a speech to the Sejm (Polish
Parliament), Mazowiecki declared: "We are marking off the [communist] past with a thick line".
25. Launched by the Home Army on 1 August 1944 against the German garrison in Warsaw. The
Soviets refused assistance to the insurgents.
26. Akcja "Burza". The military activities, including sabotage, of the Home Army at the rear of the
German Army, begun in March 1944 in Volhynia. At times, the Polish units fought arm-in-arm with
the Soviet partisans and the Red Army. After the fighting, most of the Home Army units were
disarmed by the Soviets, and either incorporated into the Polish army within the Red Army, or
shipped to Soviet concentration camps.
27. Narodowe Sily Zbrojne (NSZ). An underground resistance organization formed in September
1942, independent of the Home Army. It fought against the Germans and Soviet partisans. After
the war, the NSZ fought the communist authorities. As a result of mass arrests of its members by
the communist security apparatus, the organization stopped its activities in 1947. Its leaders were
executed.
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28. The Round Table. A conference of representatives of Solidarity (incl. Lech Walesa, Tadeusz
Mazowiecki, and Jacek Kuron) and communist authorities between 6 February and 5 March 1989 in
Magdalenka near Warsaw. The negotiations made possible the formation of the first noncommunist government in post-war Poland. ... ...
29. Urzad Bezpieczenstwa Publicznego (Department for Public Security), the UBP, informally UB
[oobe] (also derog. ubecja ). A political police force, created in July 1944 by the Krajowa Rada
Narodowa (Home National Council), a Soviet-controlled Communist organization, acting as the
official representation of the Polish nation. In 1945, the UB was placed under the Ministry of Public
Security. Formally in charge of internal security of the Polish state, in reality the UB fought
ruthlessly any opposition to Communist authority. Its core consisted of NKVD officers, and its rankand-file included Communist activists, trained in the Soviet Union, Nazi collaborators, and common
criminals. (UB members were referred to by the derogatory term ubeks ). In December 1956, it
was renamed Sluzba Bezpieczenstwa (Security Service), the SB.
30. Litwacy. Jews from Russia proper who, from the late 19th century on, settled in the Russian
Partition (Russian Poland). Some of them came from Lithuania (in Polish: Litwa).
31. The Gazeta Wyborcza (Election Newspaper). A daily, edited in Warsaw since 1989; ideologically
close to the Freedom Union. Originally, a Solidarity periodical, supporting the movement’s
campaign to win election to the Sejm and Senate in 1989. Its editor-in-chief is Adam Michnik.
32. Jerzy Buzek. Premier from 1997 to 2001. Of the AWS (Akcja Wyborcza Solidarnosc, Solidarity
Election Action).
33. Wladyslaw Bartoszewski (b.1922). Historian and politician. In 1940-41, prisoner at Auschwitz.
Member of the Home Army. Co-founder of the Council For Aid to Jews (Zegota). Imprisoned during
the Stalinist period. In 1983-90, lecturer at universities in Munchen, Augsburg, and Eichstatt,
Germany. Honorary citizen of Israel (from 1991). Minister of External Affairs in 1995 and 2000-01.
34. Sojusz Lewicy Demokratycznej (Democratic Left Alliance). A coalition of left-wing political
parties, created in 1991, and led by former members of the PZPR (which was dissolved in 1990),
including President Aleksander Kwasniewski.
35. Andrei Y. Vishinsky (1883-1954). Soviet chief prosecutor during the Stalinist purges of the
1930s.
36. The Polish community outside of Poland.
37. Instytut Pamieci Narodowej, the IPN. Founded in 1998 to collect documents on the Communist
security apparatus, and carry out investigations of Nazi and Communist crimes.
38. Jan Tomasz Gross, author of NEIGHBORS: THE DESTRUCTION OF THE JEWISH COMMUNITY IN
JEDWABNE, where he alleges that in the summer of 1941, the Polish inhabitants of a small town
Jedwabne in Eastern Poland savagely murdered, for obscure reasons (plunder ? irrational hatred
?), 1600 Jewish neighbors. Norman Finkelstein calls Gross’s book "a kind of Goldhagen for
Beginners" and "standard Holocaust Industry literature".
39. Binjamin Wilkomirski, real name: Bruno Doessekker, a Swiss writer, claiming to be a child
Holocaust survivor, author of FRAGMENTS: MEMORIES OF A WARTIME CHILDHOOD. It has been
found that he is not Jewish, and was not in concentration camps as a child.
40. Polish derogatory term for the Communist system and its functionaries.
41. The SB (see Note 29).
42. Boleslaw Kominek (1903-74). Archbishop of Wroclaw. During the Stalinist period, prevented by
the Communist authorities from residing in Wroclaw and being consecrated. Clandestinely
consecrated in 1954; consecration was kept secret until 1956. Cardinal from 1973. ... ...
43. French royal dynasty, ruling from 987 to 1328. The successive dynasties, the Valois and the
Bourbons, were its branches. King Louis XVI, executed by the revolutionary government in 1793,
was a bourbon. The Vendee, department in Western France, on the Bay of Biscay. In 1793-96, the
site of a peasant insurrection against the revolutionary government, sparked off by the
government’s repressive measures against the Roman Ctholic Church. The Vendeans were
defeated and suffered bloody reprisals.
44. Komunistyczna Partia Polski (KPP). Founded in 1918. During the Polish-Bolshevik war of 19191921, the KPP backed the Bolsheviks, and called for the installation of the Communist system in
Poland. As a result, it was banned by the Polish government. Its leaders (many of whom were
Jewish) emigrated to Russia, where they were executed during the Stalinist purges of the 1930s.
In 1938, the KPP was dissolved by the comintern.
45. Russian nickname for the Vecheka (Vserossiiskaia chrezvychainaia komissiia po bor’be s
kontrrevoliutsiei i sabotazhem, VChK), a.k.a. the Cheka, the political police founded in 1917 by the
Bolsheviks.
46. Russian name for the Nagant revolver, originally designed by the Nagant brothers of Belgium.
The Russians started their own production in the late 1890s.
47. In Hebrew: dead bodies.
48. Israel Shahak (1933-2001). Israeli human rights activist and writer, born in Warsaw, Poland.
Author of Jewish History, Jewish Religion: The Weight of Three Thousand Years .
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49. Simon Wiesenthal (b. 1908 in Buczacz, then the Austrian Partition, today Ukraine), founder of
the Jewish Documentation Center in Vienna, Austria, where, according to the Simon Wiesenthal
Center, "[w]ith an architect’s structural acumen [and] a Talmudist’s thoroughness ... he pieces
together the most obscure, incomplete, and apparently irrelevand and unconnected data to build
cases [against "Nazi fugitives"]." The Simon Wiesenthal Center was created in his honor in Los
Angeles in 1977. Today it has branches in North America, Lating America, Europe, and Israel. In
1975, Austrian Chancellor Kreisky suggested that during WWII, Wiesenthal collaborated with the
German authorities. Wiesenthal’s reputed accomplishments as a "Nazi hunter", e.g. his role in
capturing Adolf Eighmann, have been called into question. Awarded numerous honors, e.g. Great
Medal of Merit from the President of the German Federal Republic, Knight of the Honorary Legion of
France, presented by the President of France, Honorary honoris cause, University of Vienna, Doctor
honoris cause, Jagiellonian University, Krakow, Poland (1994).
50. Adam Michnik (b. 1946) political activist and publicist, of Jewish extraction. One of the leading
anti-Communist dissidents of People’s Poland, member of the KOR (see footnote 18). Several times
jailed. Advisor to Solidarity; interned during martial law. Took part in the negotiations of the Round
Table. Editor-in-chief of the Gazeta Wyborcza, a daily considered by some the bulwark of political
correctness in Poland (see footnote 31). In 2001, Michnik declared his support for the former
Communist dignitaries, such as Generals Wojciech Jaruzelski and Czeslaw Kiszczak (minister of
Internal Affairs 1981-90), the main masterminds behind the anti-Solidarity martial law of 1981-83
("Today I can understand those who identified with that state [People’s Poland] and defended it....
[Kiszczak and Jaruzelski atoned for their abuses] a hundred thousand times.... During the past 11
years, I have mentioned both Generals’ names with utmost respect, for their loyalty to democratic
Poland.... I am defending you, General [Kiszczak], like [national] sovereignty. Because you were
decent." "Pozegnanie z bronia" [Farewell to Arms]. Gazeta Wyborcza, 3-4 February 2001).
Received many awards, including the OSCE Prize for Journalism and Democracy in 1996, the IPI
Press World Freedom Hero in 2000, and the Erasmus Prize in 2001.
51. Elie Wiesel (b. 1928) Jewish American writer. Born in Hungary, today Romania. After WWII,
settled in France; 1963 became an American citizen. According to his biography, in 1944-45, at the
age of 16, he was prisoner at the Auschwitz and Buchenwald concentration camps. His writings
(notably the novel NIGHT) deal with the theme of the Holocaust. Criticized for stretching the truth
and promoting hatred (against Germans), as well as enriching himself on the memory of the Jewish
victims. Received many awards, including the Nobel Peace Prize in 1986 (West German MPs
recommended him for the Prize).
52. Jerzy Kosinski (1933-91) Jewish American writer, born in Lodz, Poland. From 1957 in America,
where he claimed that during WWII he had been separated from his parents and, alone and
homeless, roamed Polish villages. His book THE PAINTED BIRD depicts solitary wanderings through
a rural area, during the war, of a 6-year-old Jewish or Gypsy boy, searching for food and shelter.
The "peasants" he meets are extremely primitive and sadistic; he witnesses them gouging out
eyes, raping a Jewish girl, torturing animals. Kosinski told Elie Wiesel, who hailed the book as a
"poignant account [which] transcends confession", that it was an "autobiography". It has been
found that Kosinski was not separated from his parents during the war, instead he and his parents
lived in a relatively secure and comfortable environment, and were protected by Polish Catholics.
Also, it has been revealed that to produce his books Kosinski used clandestinely translators and
collaborators to the extent that it may be questioned he actually was the author. George Reavey,
an American poet, has laid claim to having written THE PAINTED BIRD. The novel BEING THERE
(made into a movie starring Peter Sellers) was plagiarized from a Polish novel, well-known in
Poland, The Career of Nikodem Dyzma (by Tadeusz Dolega-Mostowicz, 1898-1939). Received
France’s Prix du Meilleur Livre Etranger (Best Foreign Book Award) for THE PAINTED BIRD, and the
National Book Award (the highest American literary prize) for the novel STEPS. THE PAINTED BIRD
has been translated into numerous languages, and praised by celebrities, e.g. Louis Bunuel.
53. Adam Mickiewicz (1798-1855). Considered the greatest Polish poet.
http://koreywo.cjb.net
* * * Anyone who wishes to contribute funds to the Ratajczak Family, may contact Dr. Ratajczak
directly at: dariusz.ratajczak@wp.pl * * *
Source : http://www.papurec.org/
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INFOS

Ratajczak Represents Little Danger
The circuit court in Opole upheld the judgement of the lower court of the lower
court declaring Dariusz Ratajczak guitly of spreading denial about Auschwitz.
The accusation dates from the time when Ratajczak was still lecturer at the
University of Opole. In his book, "Tematy niebezpieczne" (Dangerous Topics), Ratajczak
stated that the Germans did not use cyklon B gas to kill Jews in the Auschwitz-Birkenau
camp. After a hearing ,the University disciplinary committee relieved Ratajczak of his
post and imposed a 3-year ban on teaching.
The matter was taken up by the Procurator’s Office which declared that Ratajczak
had broken article 55 of the Regulations of the Institute of National Memory established
on Dec. 18, 1998, declaring that whoever "publicly and contrary to fact denies" nazi or
communist wrongdoing "is liable to be fined or deprived of freedom for up to 3 years".
During the case Ratajczak argued that the statements made in his book were the
opinions of revisionist holocaust historians and that no comments had been added to
them by him, the author.
In 1999 the regional court acknowledged that the degree of harm caused to the
community "was not great", but following an appeal the case was referred to a higher
court. In December of 2001 the judges ruled that the accused was guilty but upheld the
opinion that the harm to society was slight and remanded the hearing for a year.
Ratajczak was ordered to pay 300 PLN to the Children’s Home of Opole. As well, the
court ordered the confiscation of the controversial book.
Both Ratajczak and the Prosecutor appealed the decision. The author of the book
demanded to be declared not guilty, while the prosecutor asked for a 10 month limitation
on freedom, the handing over of 25 percent of Ratajczak’s pension in favor of the
Auschwitz Museum and the publication of the sentence. On Friday the judge in the case
commented that "the Higher court declared that an appeal was uncalled for, while the
judgement of the lower court was accurate and for that reason was upheld".
Friday’s judgement has the power of law; nevertheless both sides have not
excluded further appeals which could be made after a study of the written documents.
7.6.2002
http://www.znak.org.pl/index-en.php?t=wydarzenia&id=195
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Ratajczak's Theses Negligibly Harmful
Recently the sentence was announced regarding Dariusz Ratajczak's case. His book
"Niebezpieczne tematy" ("Dangerous Topics") was published by the author with a threehundred-copies print-run; later Leszek Bubel published additional few thousands copies.
In his book Ratajczak presents revisionist views of the Holocaust. According to the court
a severe punishment was not necessary, because the harm done by Ratajczak's actions
was "negligible". However, the author announced he would appeal demanding an
acquittal because, as he stated, in his book he only limited himself to citing opinions of
other researchers of the subject.
Ratajczak lies; in the Internet, where the text of his book can still be found,
information that the book is a presentation of views of third parties is not present. Hence
the text has to be interpreted as his own views.
What does Ratajczak write? The totalitarian dictatorships of the twentieth century
are the creation of "all those social engineers like Karl Marx, for whom hatred directed at
the old world, Christianity... their own race... forced happiness over a part of the
humanity. (...) And if one takes a closer look at some anti-Semitic remarks of Marx...
one notices the same insane, hateful tone characteristic of Hitler's "Mein Kampf".
Ratajczak simply states that Marxism gave birth not only to Stalinism, but also Hitlerism;
the Nazi crimes were the work of Jews. Because "if we analyze the roots of... the elite of
the Third Reich, we frequently come across persons of Jewish, half-Jewish or quarterJewish descent along with those who by marriages became related to Jewish families...
Adolf Hitler... Joseph Reihard Heydrich... Adolf Eichman... (born in Palestine)... Alfred
Reosenberg... Dilo Globocnik (the commander of operation Reinhard - the extermination
of Polish Jews)..." The role of Jews, "a nation marked by the sin of pride and arrogance",
is derived from "Talmud, which is considered more important than the Holy Scriptures...
an extreme example of intolerance... full of hatred directed at Christians", while the
"organic hatred of Jews toward the non-Jewish world, mainly Christianity, stems from...
the traditional laws of Judaism...". "Niebezpieczne tematy" deny the mass murder of
Jews by the Nazis in gas chambers in the concentration camp Auschwitz-Birkenau.
Ratajczak writes: "Leuchter, an outstanding expert, examined the gas chamber in
Auschwitz... The theses of his evaluation... turned out to be lethal for the supporters of
the official version of the Holocaust... (...) The gas chambers could not have served for
mass executions... We can state that Cyklon B was used in the camp as a disinfectant...
The stories told by survivors about the alleged gassing of people are worthless... just like
the testimonies of the members of the SS - who were subject to the pressure exerted by
their interrogators..."
A personal conclusion of Ratajczak is also the following statement: "the conclusion
seems clear. People's death in camps was mainly a result of diseases... and hard work...
(...) Their bodies were burned in crematories in order to avoid an epidemic. Summing
up: estimating the number of Jewish victims of the Holocaust at 2,5 million will not be far
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from the truth". What is the reason for the desire to maximize the number of victims of
the Holocaust? The author gives the following answer: "the maximization of the number
of victims of the Holocaust and the stressing of its exceptional nature serve a very
mundane purpose: they are to strip Poland of one third of its property..." An example?
Certainly: Jedwabne, where "not 1600 Jews had died - as the Jewish-Polish hochstapler
Gross wanted) but, well, how many: 100 - 200?" Ratajczak's argument is clear: Jews not
only invented criminal theories, provoked the outbreak of world war II (Hitler), murdered
themselves (through Eichman, Heydrich, Globocnik), but in addition want to rob the
Poles through real estate vindications.
This is the reason why the sentence of the court in Opole, which considered the
harm done by Ratajczak's book to be "negligible" (the verdict from June 7th, 2002)
seems a mockery of the common sense.

Grzegorz Lasota, Kamczuch (The Liar), Trybuna 134 (3731), June 11 2002, p. 6
http://www.znak.org.pl/index-en.php?t=przeglad&id=1381

A new revisionist article
A new revisionist article by Dariusz Ratajczak has been published. The article, titled
"Dangerous Subjects: Kielce Times Three," appeared in Najwyszy Czas.

Pismo

konserwatywno-liberalne [High Time: A Conservative-Liberal Journal]. The editor-in-chief
and publisher of Najwyszy Czas is Janusz Korwin-Mikke, head of the Union for Real
Politics. As he has done several times in the past, Korwin-Mikke is running for president
of Poland this year. Korwin-Mikke has stated that his outspoken statements have been
kept from the public by the "Euro-Masons who keep the media under their iron paw."
Since there was no editorial commentary accompanying Ratajczak's article, it is to
be assumed that the newspaper agrees with these revisionist views. This is apparently
confirmed by an article in issue 533/534 of the journal, in which Ryszard Bender and
Peter Raina were defined as defenders of Ratrajczak, "the first person in the Second
Polish Republic o suffer repression for allegedly violating the law on the so-called
Auschwitz Lie."
According to Ratajczak, Kielce has been victimized three times in the 20th-century
by "well organized propaganda". The first time that the people of Kielce were accused of
organizing a pogrom against the Jewish population was on November 11, 1918. The
November riots, in which, according to Ratajczak, four people "allegedly" died, were the
result of the overall situation in Poland. The war was still being fought in the East, while
domestic discipline was lax. Shop owners were raising prices, and people were going
hungry. The situation was aggravated by "the attitude of many, or, let's the frank, too
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many young Jews who made no secret of their sympathy for Soviet Russia" "where
exactly is the borderline between "many" and "too many"? After all, this seems to have
been the criterion that led to people "allegedly" being killed). "The second Kielce pogrom"
(Ratajczak's quotation marks) of mid-1919 supposedly had ideological underpinnings:
Polish citizens of Kielce did not remain indifferent to the support shown for Lenin and
Trotsky by Jewish youth. "Rather than remaining passive," they "picked fights with the
demonstrators. The bloody faces of the latter," writes Ratajczak with irony, "were
supposedly evidence of an anti-Jewish massacre." For what reason did "American-Jewish
publicists" amplify these events after the First World War? "For influential Zionist circles
in the United States, this was a fragment of a broad campaign intended to prove that the
Poles were a pogrom-loving nation, and to force the leaders of the post-war world to
grant the Jews in Poland unprecedented, quasi-sovereign autonomy "I do not know if the
term 'Judeopolonia' is correct here, but, at first sight, it seems to convey the essence of
the matter)."
In the case of the 1946 events, Ratajczak is unable to "pass over the voices of the
people who claim that the co-called July pogrom was not a provocation staged by the
Soviets and the secret police, but rather a sham. If not a 100-percent sham, then at
least an 80-percent sham." Ratajczak finds such voices in the correspondence of Tadeusz
Kierszniowski, president of the Polish Historical Associataion in the United States, and the
correspondence of Dana I. Alva, a Polish woman residing in California. Kierszniowski
wrote a letter to the editor of a Polish-American newspaper in which he stated that Polish
Historical Association volunteers had "managed to track down nine photographs of the
victims of the Kielce pogrom. After examining them, we understood why they had never
been published, and why they remain a state secret in Poland! The pictures show living
extras pretending to be dead! There is one corpse in an advanced state of decomposition
which was taken to the morgue in order to scare foreign correspondents, in the hospital,
healthy, uninjured patients were encased in plaster casts that, just as in a cheap
Hollywood studio, were splashed with blood or red paint. The whole Kielce pogrom was a
Soviet sham and it involved no fatalities." In the spring of 1999, "our countrywoman in
California, a veteran of the occupation in Warsaw," sent a letter to the German Consul
General in Los Angeles, in which she added her voice to the Kielce incident. She wrote,
"There are no records of the people who were supposedly injured and permanently
disabled during the so-called Kielce pogrom. There is no trace in any Polish hospital of
the people who were supposedly treated for injuries received as a result of the violence
described by the Jewish communists. The photographs made by Security Bureau agents
are retouched in such an amateurish way that they undermine Jewish statements about
a pogrom. These photographs were withdrawn from the evidence and never published in
the press."
Without going into the details of the issue (access to state secrets and to
photographs that were never published in the press), we are dealing with an argument
based on the authority of Kierszniowski and Alva. Ratajczak believes them, and we are
asked to believe Ratajczak. Here, he returns to his tried-and-true method of writing
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"scholarly" works devoid of any footnotes, while being prepared to specify his sources
"over the telephone" for insistent readers. Professor Andrzej Zoll commented on these
methods in an interview with Znak magazine: "Even in publications intended for the most
general readership, such argumentation is totally inadequate and is evidence of a
complete lack of competent academic research. This is a plain case of an author being
aware from the start that his material will not stand up to any sort of scholarly
examination."
Najwyzszy Czas ! 5. 8. 2000

Na amach "Najwyszego Czasu
Na amach "Najwy szego Czasu. Pisma konserwatywno-liberalnego" opublikowany
zosta kolejny rewizjonistyczny artyku Dariusza Ratajczaka pt. "Tematy niebezpieczne:
Trzy razy Kielce". Redaktorem naczelnym i wydawc
szef Unii Polityki Realnej i, kolejny ju
przekonany jest,

pisma jest Janusz Korwin-Mikke,

raz, kandydat na prezydenta RP. Korwin-Mikke

e w Polsce "euromasoneria trzyma media

elazn

ap ", a jego co

istotniejsze wypowiedzi s przez ni blokowane.
Poniewa

tekst

Ratajczaka

komentarzem, s dzi nale y,

nie

zosta

opatrzony

adnym

e naczelny i jego pismo uto samiaj

redakcyjnym

si

z pogl dami

wyra onymi w nim przez autora. Przekonuje do tego inny artyku zamieszczony w nr.
533-534 NC, gdzie R. Bender i P. Raina okre leni zostali mianem obro ców Ratajczaka,
pierwszej w III RP osoby represjonowanej za rzekome naruszenie prawa o tzw.
kamstwie o wi cimskim.
Wedug

Ratajczaka

Kielce

a

trzy

razy

w

XX

w.

pady

ofiar

" wietnie

zorganizowanej propagandy". Po raz pierwszy kielczanom zarzucono zorganizowanie
pogromu ludno ci ydowskiej 11 listopada 1918 r. Listopadowe zaj cia, podczas których
zgin y podobno, wedle Ratajczaka, cztery osoby, byy rezultatem sytuacji ogólnej w
Polsce, która toczya wojny na wschodzie, rozpr

eniem w kraju, zawy aniem cen przez

wa cicieli sklepów, godu itp. Do zaostrzenia sytuacji przyczynia si

postawa wielu,

powiedzmy sobie szczerze: nazbyt wielu (gdzie zaczyna si owo "nazbyt" i "wielu", które
zadecydoway o losie owych "podobno" zabitych?) modych
sympatii

do

Rosji

Sowieckiej.

"Drugi pogrom

kielecki"

Ratajczaka) z poowy lata 1919 r. mia mie przyczyn

ydów nie kryj cych

(cudzysów

ideologiczn

pochodzi od

- polscy obywatele

miasta nie pozostali oboj tni na poparcie, które dla Lenina i Trockiego wyrazia ydowska
modzie . Polacy nie pozostali bierni, wdaj c si
facjaty - pisze autor z ironi

w bijatyk

- tych drugich miay

z manifestantami. Obite

wiadczy o dokonaniu kolejnej

anty ydowskiej masakry. Jaki by cel naga niania tych wydarze
ydowskie

publikatory"

po

I

wojnie

—
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syjonistycznych w Stanach Zjednoczonych by to tylko fragment szerokiej kampanii
maj cej udowodni , e Polacy to naród pogromszczyków oraz wymusi
powojennego

na "wielkich"

wiata przyznanie ydom w Polsce bezprecedensowej, parapa stwowej

autonomii (nie wiem, czy termin "Judeopolonia" jest w tym miejscu najszcz
ale - jakby na to nie patrze - oddaje on istot
W przypadku wydarze

liwszy,

rzeczy).

roku 1946 w Kielcach Ratajczak nie mo e pomin

gosów

ludzi, którzy twierdz , e "lipcowe Kielce" to nie ubecko-sowiecka prowokacja, lecz
mistyfikacja. Jeeli nie w 100, to przynajmniej w 80 procentach. Gosy te Ratajczak
znajduje w li cie sekretarza dziaaj cego w USA Polskiego Towarzystwa Historycznego, p.
Tadeusza Kierszniowskiego, oraz w korespondencji p. Dany I. Alvi, Polki zamieszkaej w
Kalifornii.

Sekretarz

PTH

wystosowa

Wolontariuszom PTH udao si

pismo

odszuka dziewi

do
zdj

jednej

z

polonijnych

gazet.

ofiar kieleckiego pogromu. Po ich

obejrzeniu zrozumieli my, dlaczego nigdy ich nie opublikowano i dlaczego one w Polsce
s

nadal tajemnic

pa stwow ! Na zdj ciach widzimy ywych statystów - którzy udaj

martwych! Jest jeden trup w powanym stanie rozkadu, przywieziony do kostnicy dla
postrachu zagranicznych reporterów. W szpitalu zdrowi, nie poranieni pacjenci udaj
chorych w gipsie, których tak jak w kiepskim studio w Hollywood polano u góry krwi
albo czerwon

farb

w nim adnych

[...] Cay kielecki pogrom to bya radziecka mistyfikacja i nie byo

miertelnych ofiar[...]. "Nasza rodaczka z Kalifornii z okupacyjnym,

warszawskim sta em" wiosn

1999 r. wysaa list do konsula generalnego RFN w Los

Angeles, w którym poruszya równie spraw

wypadków kieleckich. Pisaa m.in.: Nie ma

adnej adnotacji na temat ludzi, którzy mieli odnie
podczas "pogromu kieleckiego". Nie ma

kontuzje i trwae uszkodzenia ciaa

ladu w adnym z polskich szpitali po ludziach,

którzy mieli by leczeni z ran odniesionych w wyniku zastosowania przemocy opisywanej
przez ydowskich komunistów (...) Fotografie autorstwa agentów UB s
tak nieudolny sposób, e obalaj

spreparowane w

twierdzenia ydów o pogromie. Fotografie te wycofano

jako dowód i oczywi cie nigdy nie opublikowano ich w prasie.
Nie wdaj c si w szczegóowe kwestie (dost p do tajemnicy pa stwowej i fotografie
nigdy nie opublikowane w prasie), mamy tu do czynienia ze swoistym argumentum ex
auctoritate - panu Kierszniowskiemu i pani Alvi wierzy Ratajczak, a my winni my wierzy
Ratajczakowi. Autor stosuje tutaj wykorzystan

ju

wcze niej metod

pisania prac

"naukowych", gdzie nie podaje przypisów, a dysponuje nimi "na telefon" dla bardziej
dociekliwych

czytelników.

Mówi

o

tym

prof.

A.

Zoll

w

wywiadzie

udzielonym

miesi cznikowi "Znak": Nawet w najbardziej popularnonaukowej publikacji taki argument
jest

cakowicie

kompromituj cy

i

posuenie

si

nim

dowodzi

braku

warsztatu

naukowego. Mamy do czynienia z materiaem, co do którego autor z góry zakada, e nie
poddaje si

on weryfikacji naukowej.

Dariusz Ratajczak, Tematy niebezpieczne: Trzy razy Kielce,
sierpnia 2000
http://www.znak.org.pl/index-en.php?t=przeglad&id=1335
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REWIZJONIZM HOLOKAUSTU A POLACY
Jest rzecz charakterystyczn , e w szeroko poj tym mi dzynarodowym ruchu rewizjonizmu
historycznego (w tym rewizjonizmu holokaustu) Polacy nie odgrywaj adnej lub prawie adnej roli.
Myl , e przyczyny tej absencji s z oone.
Przede wszystkim wprowadzona pod koniec 1998 r. w Polsce prawna regulacja
“antyrewizjonistyczna”, a to w postaci artyku u 55. Ustawy o Instytucie Pami ci Narodowej gro cego
niepokornym badaczom niedawno minionej przesz oci kar do 3 lat wi zienia za “negowanie zbrodni
nazistowskich” ( obok nich Ustawa wspomina o “negowaniu zbrodni komunistycznych”, ale jest to
“martwy zapis” nie maj cy, co charakterystyczne, praktycznych konsekwencji s dowych), skutecznie
odstraszy a co “odwaniejsze” jednostki od dalszego zg biania tematu. Dobrym przyk adem niech
b dzie tu postawa Tomasza Gabisia, inteligentnego redaktora periodyku “Staczyk” oraz rodowiska
zwi zanego z miesi cznikiem “Szczerbiec” (Adam Gmurczyk i inni), którzy po roku 1998 zamilkli,
chocia wczeniej na temat holokaustu mieli wiele do powiedzenia.
Skromnie dodam, e owo milczenie niew tpliwie wywo ane zosta o procesem... doktora
Dariusza Ratajczaka, który zreszt toczy si ju od trzech lat. Wspó czesny pan- Europejczyk Gabi i
narodowy radyka Gmurczyk za wszelk cen chcieli (i nadal chc ) unikn
mego ponurego losu
znaczonego nie tylko s dowymi perypetiami, ale i zwolnieniem z pracy na Uniwersytecie Opolskim,
zakazem wykonywania zawodu nauczycielskiego, atakami wp ywowego lobby ydowskiego w Polsce,
dramatyczn sytuacja finansow oraz... “wielce atrakcyjn ” prac w charakterze portiera.
S owem- porzucenie przez nich dyskusji na temat holokaustu ma bardzo prozaiczne ród o:
zwyk y, ludzki strach. Jak mawia wielki polski publicysta Stanis aw Cat- Mackiewicz: “ Polacy to
urodzeni o nierze, ale gorzej z ich odwag cywiln ”.
Druga przyczyna niepopularnoci rewizjonizmu holokaustu w Polsce ma wymiar czysto
propagandowy. Otó wielu moich rodaków s dzi, e rewizja “ydowskiego holokaustu” doprowadzi
równie do rewizji “polskiego holokaustu”. Uwaaj oni, e np. zanienie liczby ydowskich ofiar II
wojny wiatowej (moim zdaniem jak najbardziej zasadne) poci gnie za sob istotne skorygowanie w
dó wysokoci strat polskich w latach 1939- 1945. A powszechnie g osi si w moim Kraju, e w tym
okresie z r k okupantów mier ponios o 3 miliony Polaków.
Czynione przeze mnie do cz sto uwagi, e liczby tej “ nie da si utrzyma ” oraz e sprawa
podstawow jest oddzielenie propagandy od historii, spotykaj si z ch odnym przyj ciem. Niestety,
fatalne po czenie strachu, konformizmu, propagandy i umys owego lenistwa, stanowi skuteczn
zapor dla racjonalnego mylenia. Moi rodacy- co jako polski patriota odbieram z bólem- zdaj si
mówi : “Jeeli fakty przecz naszym uwi conym wyobraeniom o przesz oci- tym gorzej dla faktów”.
Czy naszkicowany powyej ponury obraz rzeczywistoci moe ulec zdanie? Có, myl , e z
wolna ju ulega. Zilustrujmy t ewolucj dwoma przyk adami. Pierwszy jest jak najbardziej “ pro domo
sua”.
Otó w momencie, gdy spad y na mnie represje spowodowane wydaniem ksi ki “Tematy
niebezpieczne”, zaskakuj co wielu Polaków- cz sto nie utosamiaj cych si z moim postrzeganiem
przesz oci- gor co zaprotestowa o w listach s anych do Uniwersytetu Opolskiego, do s du czy do
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prasy przeciwko szykanowaniu “ cz owieka za pogl dy”. Wród naprawd licznych g osów szczególnie
rozczuli mnie list polskiego yda (by ego winia Auschwitz- Birkenau) pana Jana Stobczyka, który
stwierdzi m.in.: “ podziwiam Ratajczaka... chocia ma ju zapewnion mier cywiln ... Nie
represjonujmy niezalenie myl cych ludzi”.
Drugi wi e si ze zjawiskiem ogólniejszym. Oto w ostatnich latach Polska zosta a poddana
brutalnemu naciskowi ze strony przedstawicieli ydowskiego “Shoach- industry”. Rozs dni ludzie w
kraju nareszcie zaczli sobie uwiadamia , e maksymalizacja ofiar holokaustu oraz podkrelanie jego
wyj tkowoci s u bardzo przyziemnemu celowi: ogo oceniu Polski z 1/3 maj tku narodowego.
Co bardziej dociekliwi nie mogli równie pocz tkowo zrozumie dlaczego np. przerwano
ekshumacj ydów zamordowanych w miasteczku Jedwabne (przypadek ten –nawiasem pisz codzwierciedla si  i wp ywy “Shoah- industry”). Sprawa sta a si dla nich oczywista, gdy okaza o si, e
w tej miecinie przy granicy ówczesnych Prus Wschodnich nie zgin o 1.600 ydów ( jak chcia
ydowsko- polski hochsztapler Jan Tomasz Gross), a... no w anie ilu? 100- 150- 200? Zatem –
dopowiadali sobie- ile by o takich polskich miasteczek, w których horrendalnie zawyono liczb
ydowskich ofiar II wojny wiatowej? Bardzo niewygodne pytanie, nieprawda?
Nie jest wic jeszcze tak le z Polakami. Nie ma potrzeby popada w nadmierny pesymizm. Tym
bardziej, e zdrowy rozs dek to cierpliwa bro, a prawda... a prawda najpierw jest wyszydzana,
póniej napotyka gwa towny opór, wreszcie uznawana jest za oczywist .
DARIUSZ RATAJCZAK
http://www.starwon.com.au/~korey/Ratajczak/rewizjonizm_holokaustu_a_polacy.htm

MILIONY
Czytelnikom “ Opcji na Prawo” naley si od pisz cego te s owa jedno, zasadnicze wyjanienie.
Otó, poniszy tekst nie traktuje o sprawach, które z rónych powodów (najczciej pozanaukowych)
uznano za tabu. Przynajmniej dzisiaj, bo nie wiemy, co przyniesie przysz o ... Skupi si jedynie na
problemie wysokoci strat ydowskich podczas II wojny wiatowej, a dok adniej postaram si
odpowiedzie na pytanie: dlaczego ydzi uwaaj , e podczas ostatniej wojny eksterminacji uleg o 6
milionów ich wspó braci?
W aciwie a do dnia dzisiejszego politycy, ideolodzy i niektórzy badacze przesz oci podaj , i
ofiar Holokaustu pad o 6 milionów ydów. Podobnie, w konsekwencji, s dzi wikszo spo eczestwa.
Ja jednak uwaam, podpieraj c si zwyk logik , e liczba ta nie wytrzymuje krytyki. Jeeli
bowiem, tytu em przyk adu “pierwszego z brzegu”, wspó czeni pracownicy Muzeum w Owicimiu
podaj , e w hitlerowskiej mordowni Auschwitz- Birkenau zgin o nie 4 miliony ydów (liczba ta
funkcjonowa a w oficjalnym obiegu historycznym jeszcze kilkanacie lat temu i by a moim skromnym
zdaniem form “k amstwa owicimskiego”), a “zaledwie” nieco ponad milion- inne twierdzenie
stanowi oby rozbrat ze zdroworozs dkowym myleniem. Co wicej, wspó czeni badacze Holokaustu,
bynajmniej nie rewizjonici (np. Jean- Claude Pressac), obniaj mniej wicej o po ow take t
ostatni liczb. Jake wic mówi w tym wypadku o 6 milionach?
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Pójdmy jednak dalej w naszych rozwaaniach. Jest rzecz pewn , e podczas ostatniej wojny
sporo polskich, litewskich, otewskich i besarabskich ydów zosta o poddanych represjom ze strony
w adz sowieckich. Wielu z nich zamordowano w agrach, inni stali si ofiarami g odu, zimna i chorób
na Nieludzkiej Ziemi. Czy- pytam si- tych prawdziwych nieszczników równie naley uwaa za
ofiary Holokaustu dokonanego rkami Niemców. Przecie to kompletny absurd!
W tym miejscu musz nie tylko z obowi zku, ale i wewntrznej potrzeby poruszy kwesti
arcywan . Otó uwaam, e pomniejszanie liczby ydów zamordowanych przez niemieckich
hitlerowców nie jest form “usprawiedliwiania” zbrodniarzy. Po pierwsze, nikt bd cy przy zdrowych
zmys ach nie ci gnie z nich winy za wybuch wojny i dokonanie okruciestw porównywalnych jedynie z
dzia aniami Sowietów grubo przed wybuchem wojny i w trakcie jej trwania. Po drugie za, owo
“wybielanie” nie jest problemem pisz cego te s owa, a niektórych ( nie lubi generalizowa , a zatem
powtarzam: niektórych) rodowisk ydowskich, które obecnie staraj si przerzuci cz winy z
zimnokrwistych Teutonów na inne nacje, w tym przede wszystkim Polaków. Wyrazem tego gronego
trendu jest chociaby fatalna warsztatowo, ale “medialnie nona” ostatnia ksi ka pióra J. T. Grossa.
Fakt jednak pozostaje faktem: liczba "6 milionów" jest nie do obrony. Rodzi si zatem oczywisty
postulat poddania problemu wysokoci strat ydowskich podczas wojny rzetelnym badaniom, gdy...
albo uprawiamy pseudonaukow hochsztaplerk na podobiestwo Grossa i legionu innych, albo te
staramy si dochodzi prawdy. A co najmniej zblia si do niej. Jeeli natomiast chc Pastwo pozna
mój cile osobisty pogl d na wyej podjty temat, to zaryzykuj stwierdzenie, i ilo ydowskich ofiar
zbrodniczej polityki III Rzeszy by moe porównywalna jest ze stratami, jakie ponieli Polacy w
tragicznych dla obu narodów latach 1939- 1945 (nie zapominajmy równie o narodach
wschodnios owiaskich, w tym zabijanych g odem i chorobami jecach sowieckich). Ale ja, Dariusz
Ratajczak, w przeciwiestwie do tzw. moralnych autorytetów- nierzadko hucpiarskich trybików
“przemys u Holokaustu” , nie roszcz sobie tytu u do posiadania prawdy absolutnej, a zatem mog si
myli . Myl, e szczerze stawiam spraw.
Na koniec zastanówmy si nad przyczynami, które zrodzi y 6 milionów ydowskich ofiar II wojny
wiatowej. Zastrzegam jednak, e jest to tylko hipoteza (przy tym ujta w maksymalnym skrócie),
dlatego te wszelkie g osy krytyczne bd traktowa z najwysz pokor .
Rozpatrywanie tej wielce delikatnej kwestii rozpocznijmy od rozszyfrowania znaczenia s owa
“holokaust”. Otó jest to nic innego, jak ofiara ca opalna. Znawca tematu Yehuda Radday podaje, e
wród rónych ofiar zwierzcych w jerozolimskim miejscu kultu tylko jednej nie mona by o spoy zakaz ten obejmowa tak ofiarodawców, jak i kap anów- poniewa musia a by ca kowicie spalona.
Hebrajskie s owo oznaczaj ce t ofiar brzmia o “ola” , natomiast greckie t umaczenie Tory zast pi o je
terminem “holocauston” (ca kowicie, zupe nie spalony). “Ola”, dodajmy, by a najwyszym wyrazem
oddania Bogu.
Niektórzy ydzi uwaali, e za pozwolenie powrotu do Ziemi obiecanej Bóg za da od nich 6milionowej ofiary Holokaustu. Oczywicie by a to nieprawda wynikaj ca ze z ej interpretacji proroctwa
Tory. Brzmia o ono: “Powrócicie”, natomiast prominentni kap ani, ofiary b du ortograficznego,
t umaczyli j : “Powrócicie, minus 6 milionów”.
Jest rzecz charakterystyczn , e przepowiednia ta w nowszych czasach sta a si podstaw
dzia a politycznych kó syjonistycznych. Jak wiemy, s ynna “Deklaracja Balfoura” z roku 1917 dawa a
ydom szans na utworzenie w asnego pastwa oraz powrót ydowskiej diaspory do Ziemi Obiecanej.
Niestety, zgodnie z proroctwem, 6 milionów sporód nich musia o wprzódy znikn ... Dlatego te
ydowskie organizacje ju w roku 1919 proklamowa y pierwszy 6- milionowy Holokaust, którego aren
“sta a si” Ukraina. eby nie by go os ownym, przytaczam fragment znamiennego artyku u (znanego
historykom, ale rzadko przez nich wykorzystywanego ; po co sobie psu dobre samopoczucie i
wewntrzny spokój ducha), pomieszczonego w “The American Hebrew z 31 padziernika 1919 r.(nr
582) : “ 6 milionów mczyzn i kobiet (ydowskich- DR) umiera. 800 tysicy dzieci wo a o chleb. A los
ten nie wynika z ich winy (czy) przekroczenia prawa boskiego lub ludzkiego, ale jest rezultatem tyranii
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wojny oraz bigoteryjnej dzy ydowskiej krwi”.
Oczywicie, gdy ogólna sytuacja polityczna uniemoliwi a w tym czasie utworzenie pastwa
Izrael, idea “6 milionów pomordowanych” tudzie “pierwszego gigantycznego Holokaustu” zosta a
zarzucona. Na wier wieku.
DARIUSZ RATAJCZAK
http://w w w.starwon.com.au/~korey/Ratajczak/miliony.htm

Chazarskim Tropen

Od dawna twierdz, e historia jako nauka podporzdkowana jest polityce. Szczególnie dotyczy
to dziejów najnowszych, ale nie tylko. Równie wydarzeniom odleglejszym czasowo, a piszc
dok adniej: niektórym naukowym teoriom, które s z nimi zwizane, grozi celowe zepchnicie w
otch a niepamici. Bo s niewygodne, niepoprawne, wrcz grone dla monych tego wiata. Jedna z
takich teorii, nie pozbawiona kontrowersji, lecz prawdopodobna, dotyczy pochodzenia wikszoci
europejskich ydów, których potomkowie oprócz naszego kontynentu zamieszkuj obie Ameryki,
Australi oraz Izrael. W tym ostatnim do dnia dzisiejszego tworz warstw rzdzc pastwem. Mówic
wprost, chodzi o etnogenez Aszkenazyjczyków.
We wczesnych wiekach rednich na euroazjatyckich stepach rozcigajcych si od Wo gi ,
Morza Kaspijskiego i Kaukazu pojawi y si bitne plemiona chazarskie. By to koczowniczy lud turecki (
a raczej turecko-tatarsko- mongolski), który wkrótce czciowo osiad na roli. W VIII w. Chazarowie
tworzyli ju dobrze zorganizowany organizm pastwowy obejmujcy swym zasigiem Krym i pó nocne
obrzea Morza Czarnego po rzek Dniestr. Prawdziwe imperium: od Kaukazu po tereny wspó czesnej
Mo dawii! Poredniczca w wymianie handlowej midzy Wschodem i Zachodem Chazaria by a rzdzona
przez chana (kagana), pod w adz którego znajdowa y si trzy g ówne prowincje, siedem zalenych
królestw oraz siedem plemion lennych. Wsród lenników plemiennych dominowali S owianie oraz ludy
fiskie.
Pierwotnie Chazarowie byli pogaskimi szamanistami, póniej zdawa o si, e przyjm
islam, ostatecznie jednak przeszli na... judaizm, który stajc si religi pastwow ogarn równie
prosty lud. Stali si „chazarskimi ydami”, chocia- nie zapominajmy- w chanacie mieszkali równie
„ydzi-semici” uciekajcy przed w adz Bizancjum i muzu manami.Przybywajcy wraz z nimi rabini stali
si duchowymi przewodnikami Chazarów. wiadcz o tym chociaby prace wykopaliskowe Murada
Magomedowa w Belendjerze i Semenderze (dawnych chazarskich miastach nad Morzem Kaspijskim).
Uczony ten odkry nie tylko groby chanów, ale i symbol ich w adzy: szecioramienn gwiazd.
Zjudaizowani Chazarowie, dominujcy oczywicie liczebnie nad semickimi uciekinierami,
stanowili gronych przeciwników dla swych ssiadów. Wojowali z Bizancjum, przedsibrali upiecze,
wyjtkowo okrutne wyprawy na tereny czysto s owiaskie. Echa tych eskapad d ugo jeszcze
pobrzmiewa y w ruskich i rosyjskich legendach. Wspomina y one o pe nych dramatyzmu bojach z
„Wielkim ydowinem”. Nie móg by nim z oczywistych wzgldów „yd-semita”, lecz chazarski
konwertyta. By moe póniejszy niechtny stosunek wielu Rosjan i innych wschodnich S owian do
ydów by nastpstwem utrwalonych w ludowej pamici wydarze sprzed ponad 1000 lat.Wszak w
historii nic si nie dzieje bez przyczyny.
Etniczne skutki budzcych groz rajdów by y oczywiste. Pojmanych mczyzn napastnicy sprzedawali
w niewol, natomiast S owianki stawa y si chazarskimi na onicami lub- po przejciu na judaizmonami. T umaczy oby to wspó czesny antropologiczny obraz potomków europejskich ydów, wród
których nie dominuje typ semicki (jego cechy s co najwyej w niektórych przypadkach mniej lub
bardziej wyeksponowane) a turecko-tatarsko- s owiaski.
Sprawa zasadnicza: co si sta o ze zjudaizowanymi Chazarami? Czy tak silne, ywotne
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plemi mog o rozp yn si we mgle ? Có, w II po owie X w., mniej wicej w czasach chrztu Polski,
pastwo chazarskie zostalo rozbite przez ksicia kijowskiego wiatos awa. Tytu em rewanu S owianie
popdzili wielu Chazarów na Ru . Reszta do czy a do wspó braci póniej, uciekajc przed hordami
Czyngis Chana na ziemie polskie, rusko-litewskie, wgierskie i dalej . W ten sposób stali si
europejskimi ydami. Jest rzecz otwart jak d ugo zachowali niektóre obyczaje chazarskie, czy
ogólniej wiadomo swego pochodzenia. Albo jak mocno utrwali si w nich al lub wrcz nienawi do
sprawców upadku Chazarii.Czy by y to uczucia sta e, podwiadomie rzutujce na ich stosunek do
sukcesora Rusi Kijowskiej a do czasów wspó czesnych? Ciekawe pytanie, ale nie miem na nie
odpowiedzie .
Wersja o chazarskim pochodzeniu europejskich ydów (Aszkenazyjczyków) ma swoich
zwolenników. Przede wszystkim od dawna sk ania o si ku niej wielu uczonych i publicystów
rosyjskich.Na Zachodzie natomiast przetar jej drog nie kto inny jak Artur Koestler. Autor „ Ciemnoci
w po udnie” napisa by prawie 30 lat temu ksiak „ The thirteenth Tribe: The Khazar Empire and Its
Heritage”, w której udowadnia , e Chazarowie byli antenatami Aszkenazyjczyków, czyli stali u róde
europejskiego ydostwa. Wspiera tym samym wczeniejsze ustalenia mieszkaca Izraela Natana M.
Pollocka. Ten t umacz naukowych tekstów i korektor w firmie wydawniczej powici 40 lat ycia na
udowodnienie tezy, e 6 z 10 ydowskich mieszkaców Izraela i 9 z 10 ydów mieszkajcych w
Europie i obu Amerykach ma korzenie chazarskie, a nie semickie. Jako ciekawostk podam, e wed ug
ustale Pollocka nazwiska: Halperin, Alpert, Halpern, Galpern itd.- tak czste wsród europejskich
ydów- wiadcz o chazarskim rodowodzie ich nosicieli (np. „Alper” w jzyku chazarskim oznacza
„mia ego rycerza”; miano to chan przyznawa szczególnie wybijajcym si wojownikom). Podobnie:
Kaplan, Caplon, Koppel itd. („Kaplan” oznacza „dzikiego jastrzbia”) oraz- co oczywiste- Kogan, Kagan,
Kaganowicz.
We wrzeniu 1966 r. Pollock postanowi oficjalnie uczci 1000-lecie ydowskochazarskiego przymierza. Nie zgodzi y si na to izraelskie w adze midzy innymi dlatego, e teori o
chazarskim, to jest nie palestyskim, pochodzeniu europejskich ydów podjli Arabowie. Naprawd
nikogo z oficjeli nie obchodzi o, czy Pollock ma racj czy te mija si z prawd. Po raz kolejny polityka
nie pozwoli a historii wybi si na niepodleg o .
A tak przy okazji: ciekawe, co by napisali publicyci „Gazety Wyborczej” gdyby okaza o
si, e rzekomi polscy antysemici s w istocie nieszkodliwymi anty-Chazarami?!
DARIUSZ RATAJCZAK
http://www.starwon.com.au/~korey/Ratajczak/chazarskim__tropem.htm

Other articles by Dr Ratajczak:
http://www.starwon.com.au/~korey/Ratajczak/strona_dr_Ratajczaka.htm
You may contact Dr Ratajczak at dariusz.ratajczak@wp.pl
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