Tomasz Gabi

RELIGIA "HOLOCAUSTU"

zusammen mit
Die Holocaust-Religi on

AAARGH VERLAG
Internet
2006

Tomasz GABIS : Religia "Holocaustu"

Tomasz Gabi
RELIGIA "HOLOCAUSTU"
Czesc I (Obszerne fragmenty)
Wstep 9-11
1. Holocaust a historia 1-16
2. Teologie holocaustu 16-19
3. Holocaust a chrzescijanstwo 21-25
4. Polska i Polacy w religii holocaustu 29-30
Aneks: Niemiecka prawica o religii holocaustu 33-43

Wstep (str.9-11)
Od dluzszego juz czasu obserwowac mozna wzrost napiecia w stosunkach
polsko-zydowskich. Wlasciwie okreslenie to powinno byc wziete w cudzyslow, gdyz
byty takie jak "Polacy" czy "Zydzi" sa dosc abstrakcyjne i trudno im wchodzic ze soba
w stosunki. Jednak w dobie demokracji i mass-mediow pole zblizenia lub konfliktu
rozszerza sie tak mocno i tak wielu ludzi angazuje sie w te zblizenia lub konflikty, i tak
wielu uczestniczy w nich jako czytelnicy gazet, telewidzowie czy radiosluchacze, ze
okreslenie "stosunki polsko-zydowskie" ma pewne odniesienie do rzeczywistosci [1].
Do "podmiotow" tych stosunkow naleza wiec zarowno szerokie masy jak i bardziej
bezposrednio zaangazowane konkretne srodowiska polityczne i intelektualne,
instytucje polityczne (takze panstwa) i religijne, roznego typu organizacje, organy
prasowe i wreszcie pojedynczy ludzie z jakichs wzgledow uznawani (przez niektorych)
za autorytety: politycy, duchowni, intelektualisci. Co oczywiste, linia podzialu nie
przebiega tak, ze po jednej stronie sa Polacy a po drugiej Zydzi. Tutaj fronty nie
zastygaja raz na zawsze, mozliwe sa rozne koalicje i sojusze, zmiany strategii I taktyki
wynikajace stad, ze nakladaja sie na siebie skomplikowane siatki ideologii i interesow.
Swiadomie jednak malezy dokonac pewnej redukcji skomplikowanej rzeczywistosci,
zawsze zawierajacej w sobie to, co niespodziewane abstrakcyjnego i nieprzewidywalne
do bardziej schematu, ktory nigdy nie ogarnia wszystkich odcieni i powiklan
Widac wyraznie, ze napiecia w "stosunkach polsko-zydowskich" znajduja swe
przelozenie na spory i polemiki toczone w Polsce. Te same wydarzenia, wypowiedzi,
artykuly prasowe, ksiazki czy filmy, ktore wywoluja spory i konflikty "polsko-
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zydowskie" wywoluja rowniez spory i polemiki w Polsce, powoduja powstawanie lub
uwyraznienie linii podzialow politycznych i ideologicznych: "Powiem ci kim jestes,
jesli powiesz mi, jaki jest twoj stosunek do serialu ŒHolocaust‚, do ŒShoah‚
Lanzmanna, do ŒWielkiego Tygodnia‚ Wajdy, do artykulu
Jana Blonskiego ŒBiedni Polacy patrza na getto‚, do artykulu Michala Cichego
‚Polacy-Zydzi: czarne karty Powstania‚, do udzialu marszalka Sejmu w
uroczystosciach ku czci Narodowych Sil Zbrojnych, do ŒMalowanego ptaka‚ Jerzego
Kosinskiego i do ŒCzarnego ptasiora‚ Joanny Siedleckiej, do formy obchodow
wyzwolenia obozu w Oswiecimiu, do kazania ks. Jankowskiego, do "Listy Schindlera"
Spielberga, do filmu "Shtetl" Marzynskiego, do ksiazki Krzysztofa Kakolewskiego
ŒUmarly cmentarz‚, do listu barona Goldsteina do Adama Michnika, do listu
Edwarda Moskala do Aleksandra Kwasniewskiego, do sprawy klasztoru karmelitanek
w Oswiecimiu, do akcji rabina Weissa, do sprawy budowy centrum handlowego w
Oswiecimiu, do wypowiedzi Elie Wiesela w Kielcach". Wokol tych spraw tocza sie
polemiki, w ktorych uczestnicza Polacy z dziada pradziada, Zydzi, katolicy (postepowi
I konserwatywni) ateisci, prawica, lewica, centrum, "apolityczni" i "niezalezni",
"filosemici" i "antysemici".
A wszystkie te sprawy wiaza sie bezposrednio lub posrednio z Holocaustem [2]
czyli z polityka wladz Rzeszy Niemieckiej lat 1939-45, ktorej celem, jak sie
powszechnie przyjmuje, byla fizyczna likwidacja europejskich Zydow. To wlasnie
Holocaust stanowi punkt odniesienia, kontekst, tlo wspolczesnych kontrowersji.
Dlatego nie od rzeczy bedzie przyjrzec sie Holocaustowi nie jako wydarzeniu
historycznemu, ale jako wydarzeniu, ktore przeksztalcone zostalo w "mit". Na
Holocaust nie patrzy sie dzis tak samo jak na wojny punickie, polityke Napoleona
Bonaparte, eksterminacje autochtonow na Tasmanii etc. Holocaust nie nalezy do
historii, ktora minela, ale jest wszechobecnym, bezustannie aktualizowanym i
instrumentalizowanym "mitem", jednym z centralnych elementow kultury, polityki,
ideologii wspolczesnego Zachodu [3]. Pozostajac "mitem" zydowskim ulegl dzieki
mass-mediom i powszechnej edukacji swoistej uniwersalizacji, uczyniono go
pryzmatem, poprzez ktory patrzy sie na historie XX wieku, a nawet na cala historie
ludzkosci. W poprzednim numerze "Stanczyka" pisalismy o tym, ze poddawanie w
watpliwosc Holocaustu ma byc karane we wszystkich krajach Unii Europejskiej [4].
Kara za pddawanie w watpliwosc jest dowodem na to, ze Holocaust nie jest nalezacym
do przeszlosci wydarzeniem, lecz "zsakralizowanym" zbiorem dogmatow, "mitem"
przybierajacym quasi-religijna strukture, pelniacym roznorakie funkcje,
wykorzystywanym jako instrument polityczny, moralny, czy ideologiczny. Holocaust
nie nalezy do przeszlosci, ale jest "wiecznie terazniejszym" elementem calkiem
wspolczesnych i wcale nie "niewinnych" strategii politycznych I ideologicznych
konfliktow.
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Historia "katow I ofiar" sprzed pol wieku moze byc wprzegnieta w twarda
polityke sily, moze byc instrumentem ideologicznego panowania I sposobem
realizacji calkiem przyziemnych i wymiernych interesow, moze sluzyc jako narzedzie
moralnego szantazu, indoktrynacji i propagandy, moze przemienic sie w "shoahbyznes" czy stac sie srodkiem wojny religijnej. Tylko wowczas, jesli tak popatrzymy na
Holocaust, na zimno i bez emocji, to bedziemy mogli zrozumiec, co sie naprawde
dzieje i o co w tym wszystkim chodzi. Dopiero wtedy uda sie nam wyjsc poza
bezplodne
raczej
odpowiadanie
zarzutem
"antypolonizmu"
na
zarzut
"antysemityzmu", i poza, byc moze pozyteczne pod pewnymi wzgledami, skrupulatne
zbieranie swiadectw owego "antypolonizmu". Nasz "polonocentryzm" przeslania nam
istote rzeczy, powoduje, ze zjawiska nowe wciskamy w stare schematy pozostajac
bezradni intelektualnie wobec w gruncie rzeczy dosc nieoczekiwaniego wybuchu
namietnosci i wobec ostrosci starc. Nalezy odkryc wszystkie ukryte wymiary "mitu"
Holocaustu i jego funkcje, aby pojac wlasciwe znaczenie sporow, ktore polega czesto
na tym tylko, ze spory te sie tocza. Nalezy sprawy "posko-zydowskie" widziec w
szerszym kontekscie uwzgledniajac cala konstelacje polityczno-ideologiczna-religijna,
ktorej elementami sa: panstwo zydowskie, znaczace odlamy diaspory zydowskiej i
wreszcie demoliberalne elity swiata zachodniego - przede wszystkim Niemiec i
Stanow Zjednoczonych. Dopiero wowczas bedziemy mogli zobaczyc "sprawy polskozydowskie" we wlasciwych proporcjach i jako skladnik ukladu daleko wykraczajacego
poza granice naszego kraju.
Przypisy
[1] Dzieje sie np. tak, ze amerykanska a wlasciwie swiatowa gazeta New York Times
publikuje artykul, w ktorym prof. Yaffa Eliach oskarza Armie Krajowa, ze ponad pol
wieku temu zamordowala jej matke i malego brata. Zaraz potem artykul
przedrukowuje w calosci najwiekszy polski dziennik Gazeta Wyborcza, tak jak by
byla lokalna mutacja New York Timesa. Do tego dochodza komentarze i wyjasnienia,
zajmowania stanowisk, polemiki, listy czytelnikow itd. Z pewna przesada mozna
powiedziec, ze miliony ludzi zmuszonych jest do zajmowania sie tym, co stalo sie pol
wieku temu z matka i bratem nieznanej szerszej publicznosci Yaffy Elliach w
Ejszyszkach, o ktorych ta publicznosc nawet nie wie, gdzie sie znajduja.
[2] Czesc autorow uzywa terminu "Shoah". Jednak okreslenie "Holocaust" jest
popularniejsze. Byc moze byloby naodwrot, gdyby dziewieciogodzinny i
przyprawiajacy o nude przecietnego widza film Claude‚a Lanzmanna zatytulowany byl
"Holocaust" a majacy masowa widownie serial telewizyjny - "Shoah", jak sie jednak
przekonamy, wybor terminu "holocaust" nie byl czyms przypadkowym.
[3] "Holocaust stal sie panujacym symbolem naszej kultury. Nie ma miesiaca bez
nowej produkcji telewizyjnej, nowego filmu, nowych utworow prozatorskich I
poetyckich zajmujacych sie tym tematem" (prof. Yehuda Bauer, Canadian Jewish
News, 30.I.1992).
Francuski anarchista Serge Thion pisze: "Oswiecim jest globalnym punktem
odniesienia. Oswiecim jest haslem potrzebnym do przejscia przez clo. Otworzcie
gazete dowolnego dnia: za kazdym, razem zauwazycie, ze gdzies wspomniany jest
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Oswiecim, niezaleznie od tego, w jakim kontekscie. Slowo "Oswiecim" mowi
wszystko" (Serge Thion Prawda historyczna czy prawda polityczna? Wladza
mediow: afera Faurissona, Berlin 1994, str. 20). Do jakiego stopnia Holocaust
opanowal dzis zbiorowa wyobraznie, swiadczy przypadek francuskiej druzyny
kobiecej w plywaniu synchronicznym, ktore na olympiade w Atlancie przygotowaly
spektakl zawierajacy wyrazne odniesienia do Holocaustu. Plywaczki ubrane w czarne
kostiumy odgrywaly przybycie kobiet zydowskich do obozu koncentracyjnego,
selekcje dokonywana przez hitlerowskiego lekarza I wreszcie marsz do komor
gazowych. Wszystko przy muzyce z filmu "Lista Schindlera" (zob. Polityka 1996 nr
32). Szkoda, ze minister sportu nakazal zawodniczkom zmiane programu. Zapewne
pod wplywem Haima Musicanta dyrektora wykonawczego Rady Instytucji
Zydowskich we Francji, ktory oswiadczyl: "Sa pewne sprawy, ktorymi nie mozna sie
zajmowac w basenie plywackim (Time,17.VI.1996). W tym roku w Niemczech odbyla
sie premiera widowiska muzycznego "Ostateczne rozwiazanie" Petera Michaela
Hamelsa.
Byc moze niedaleka przyszlosc wygladac bedzie tak, jak opisuje to dzialacz I
publicysta narodowej prawicy, brytyjskiej Colin Jordan w swojej satyrycznej ksiazce
Wesola Anglia w roku 2000: "Mitomania ŒHolocaustu‚ przeniknela wszystkie
dziedziny zycia. Dzienniki codziennie zamieszczaly na pierwszej stronie ogloszenie z
zadaniem: ŒNie zapominajcie o Holocauscie!‚. Torby na zakupy w supermarketach
i wszystkie inne towary od samochodow po kapliczki ŒHolocaustu‚, gdzie
podroznicy mogli odpoczac i recytowac poematy pamieci wypisane na scianach.
Kazdego dnia o godz. 11 syreny i dzwony wzywaly, aby w calej Anglii na dwie
minuty zamarlo zycie - nie dla uczczenia dawno zapomnianego rozejmu w wojnie
1914-1918 ale eksterminacji Zydow w wojnie swiatowej o demokracje lat 1939-45
(cyt. za The Scorpion nr 17).
[4] Dotychczas karane bylo, na podstawie specjalny ustaw, w Niemczech, we Francji i
w Austrii.

2. Teologie holocaustu (str. 16-19)
Dla Holocaustu quasi-religijnym mitem wlasciwie sa nie kategorie polityczne,
socjologiczne czy psychologiczne ale przede wszystkim teologiczne: "Jesli
rzeczywiscie istnieja jakosciowe roznice pomiedzy Shoah a niezliczonymi
przykladami masowych mordow, ktore napietnowaly historie przed i po Shoah, to
musza one lezec bardzo gleboko: w tym symbolicznym i metafizyczno-teologicznym
obszarze" (George Steiner "Dlugie zycie metaforyki…", str. 200). Holocaust to
"niewidzialne misterium, gdzie Bog i czlowiek ze zgroza patrza sobie w oczy".
"Zydzi zapomniani i opuszczeni przez Boga byli sami, umierali I walczyli
calkiem samotni"; "nasza samotnosc mozna porownac z samotnoscia Boga" (Elie
Wiesel Bog po Oswiecimiu ss. 23 i 24). Zamordowano 6 mln Zydow - te liczby , pisze
Elie Wiesel, maja swoje znaczenie, swoja wage: dowodza, zdaniem Piotra Rawicza, ze
Bog oszalal (Piesn umarlych, str. 161). Cytowany juz Robert McAfee Brown [1] pisze:
"Dla Elie Wiesela najwiekszym problemem, jaki stawia przed nim masowa zaglada
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jest milczenie Boga. Nie mozna zbyt wiele oczekiwac od ludzi, od Boga mozna by
czegos oczekiwac. Dlaczego Bog nie mowil, dlaczego nie dzialal? Dlaczego Bog
pozostal obojetny. Coz innego mozna uczynic jak wadzic sie z Bogiem tak jawnie
pozbawionym uczuc?" I dalej: "Tutaj mesjanskie oczekiwanie wyostrza sie u Elie
Wiesela w pytanie: dlaczego Mesjasz nie przychodzi, jesli swiat jest tak zly? Co
jeszcze musi sie zdarzyc, aby go wywabic? Czy 6 milionow trupow to jeszcze nie
dosyc. A nawet, zakladajac, ze przyszedlby teraz po tych 6 milionach, czy nie byloby
za pozno, takze dla niego?" (Bog po Oswiecimiu, ss. 89 i 111). Dla Elie Wiesela Bog
milczy [2], przypatruje sie obojetnie, nie interweniuje.
W swojej powiesci autobiograficznej "Noc" napisal Wiesel: "Komando obozowe
odmowilo pelnienia roli katow. Wzieli ja na siebie trzej ludzie z SS. Trzy szyje w tym
samym momencie zostaly wsadzone w petle. ŒNiech zyje wolnosc‚ krzykneli
dorosli. Ale dziecko nie powiedzialo nic. ŒGdzie jest Bog? Gdzie on jest?‚ zapytal
ktos za mna. Trzy stoliki przewrocily sie na ziemie. Przemaszerowalismy obok…
Dwaj mezczyzni juz nie zyli… ale trzecia lina poruszala sie jeszcze… dziecko bylo
lzejsze i zylo jeszcze. Uslyszalem, jak ten sam mezczyzna za mna pyta: ŒGdzie jest
Bog?‚. I w sobie uslyszalem glos, ktory mu odpowiedzial: ŒGdzie on jest? On jest
tutaj - wisi tam na szubienicy‚ Tej nocy zupe czuc bylo zwlokami". [3] Steiner pisze,
ze po Holocauscie nie mamy [4] juz do dyspozycji slow i zdan umozliwiajacych
mowienie o Bogu, ze byc moze nie ma juz powodu, aby mowic do Boga lub o Bogu,
ktorego glownym atrybutem jest nieobecnosc Nastapilo, zdaniem Steinera "wyjscie
Boga" z jezyka i z obszaru ludzkiego doswiadczenia. Pytanie, ktore stawia nam
Osiwecim, twierdzi Steiner, jest znacznie glebsze, niz kwestia politycznej patologii lub
gospodarczych i spoleczno-etycznych konfliktow (jakkolwiek bylyby one wazne). Jest
to pytanie o mozliwe do wyobrazenia istnienie lub nieistnienie Boga (zob. Steiner op.
Cit. Str. 212). Dla Jerzego Rawicza Bog oszalal, dla innych, jak pisze McAfee Brown
"wobec rzeczywistosci masowej zaglady Bog sam padl ofiara tego masowego
mordu": "R.Rubenstein uwaza, ze po Oswiecimiu egzystencja Boga jest w ogole nie
do pomyslenia. Inny wniosek jest dla niego niemozliwy. Gdyz Bog, o ile po
Oswiecimiu Bog moglby jeszcze istniec, musialby byc moralnym potworem" (Bog po
Oswiecimiu str. 89). Dla Richarda Rubensteina po Oswiecimiu Bog moze byc tylko
"swieta nicoscia" a Jego Mesjaszem smierc [5]. Ferdinand Camon napisal: "Na
zakonczenie spotkania Primo Levi stwierdza: ŒSkoro jest Auschwitz, to nie moze
byc Boga‚. Jak sadze, w ten sposob pisarz chcial przedstawic pewien dowod
filozoficzny na niesitnienie Boga, przeciwstawiajac go argumentowi odwroconemu,
jakiego uzyl byl Anselmo d‚Acoste: jesli jest Bog, nie moglo byc Auschwitzu. Ale
poniewaz Auschwitz jest, niemozliwe, zeby istnial Bog". (Ferdinand Camon
Rozmowa z Primo Levim, Literatura 1996 nr 6). Friedrich-Wilhelm Marquardt pyta:
"gdzie byla sprawiedliwosc Boga? Gdzie byl sam Bog? Dopiero teraz grozi nam, ze
pograzymy sie w wirze tych nierozwiazywalnych pytan. Dopiero teraz zdaje sie
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rozstrzygac to, czy wiara musi umilknac, czy byc moze doszla do kresu. Dopiero
teraz: trzydziesci lat po Oswiecimiu" (F.-W. Marquardt, op. cit. str. 26). W miejscu,
gdzie nastapilo wcielenie "absolutnego zla" nie bylo Boga: "Za pozno teraz okazywac
zal nad miejscem zbrodni. Niebo nad nimi bylo wtedy puste I takie powinno
pozostac" (Theo Klein, cyt. za: Jeznach, op. cit.)[6]. Ta teza trafi w koncu do
felietonu: "Auschwitz - ziemia, gdzie umierali nie tylko ludzie, lecz gdzie umarl Bog"
R.M. Gronski, Polityka 1996 nr 16).
Powyzsze opinie wyraznie wskazuja na to, ze Holocaust nie jest traktowany jako
jedno z historycznych wydarzen ale jako wydarzenie rangi "kosmicznej", ktore jest tak
demoniczne i tak infernalne, ze kaze stawiac pytania ostateczne. Fakt, ze uprawia sie
"teologie Holocaustu" a nie np. "teologie zbrodni Czerwonych Khmerow", ze to
Holocaust a nie np. pelna meczarni smierc jednego niewinnego dziecka wymaga
teodycei, jest potwierdzeniem wyzej cytowanych opinii mowiacych o tym, ze w
przypadku Holocaustu mamy do czynienia z wydarzeniem, ktore z niczym nie daje sie
sensownie porownac i przeniesione zostaje w sfere, gdzie nie podlega historycznej
relatywizacji [7]. I nie jest tu wazne, czy ktos mowi, ze Bog oszalal, ze umarl w
Oswiecimiu, czy tez mimo Holocaustu nadal istnieje. Wazne jest to, ze Holocaust w
kazdym przypadku wybierany jest jako absolutny punkt odniesienia, ze uznany
zostaje za wydarzenie, ktore pozostaje w jakiejs specjalnej relacji do Boga. Holocaust
nie jest juz wydarzeniem historycznym, ale "eschatologicznym dramatem" [8],
elementem Œhistorii swietej", ktory rozpatrywany byc musi na plaszczyznie
"metafizyczno-teologicznej". Elie Wiesel uwaza nawet, ze w pewnym sensie
opowiadanie o wydarzeniach w Osiweciumiu czy Treblince jest bluznierstwem [9] i ze
zblizac sie sie do nich nalezy ze "swieta bojaznia" (Bog po Oswiecimiu, ss. 26 i 29).
Owa "swieta bojazn" oznacza, ze ustanowione zostalo potezne centralne tabu
[10] nowej religii zrodzonej w Oswiecimiu, ktory jest "punktem zerowym historii dla
narodu zydowskiego w rekach jego mordercow" (Georg Steiner). Alfa I Omega,
Koncem i Poczatkiem, kresem i kulminacja dotychczasowej historii ludzkosci I
poczatkiem nowej ery - nalezy mowic: 100 lat przed Oswiecimiem lub 50 lat po
Oswiecimiu tak jak mowilo sie dotad "przed narodzeniem Chrystusa" i "po
narodzeniu Chrystusa". Nowa religia [11] czy, jak uwaza prof. Ernst Nolte, quasi
religia (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.VIII.1994) ma swoje swiete miejsca [12],
swiete teksty [13], swoich kaplanow [14], swoje relikwie [15], swoje swiatynie [16],
swoich heretykow a moze nawet "ateistow Holocaustu" [17], i ozywiana jest poteznym
impulsem, aby nawracac i aby panowac [18].
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Przypisy
[1] Robert McAfee Brown jest profesorem teologii ekumenicznej w jednym z
nowojorskich seminatiow teologicznych. Byl obserwatorem podczas II Soboru
Watykanskiego, dzialal w Swiatowej Radzie Kosciolow.
[2] "Dla Zydow ogrom Zaglady wyklucza obecnosc Boga. Bog wtedy milczal" - tak
sobie "wieseluje" Roman Graczyk na lamach Gazety Wyborczej (8-9.V.1993) w
artykule "Jak wyjsc z Karmelu". Tamze informacja o sympozjum na Uniwersytecie w
Tel-Avivie "Dlaczego Bog milczal?"
[3] Elie Wiesel, Noc, Nowy Jork 1958, str. 74-76. Ten fragment z Nocy Wiesela jest
bardzo popularny wsrod "teologow Holocaustu". Albert H. Friedlaender wspomina
sympozjum na temat Tworczosci Wiesela, ktore odbylo sie w Nowym Jorku i w
ktorym uczestniczylo trzydziestu uczonych. Prawie wszyscy uczestnicy przytaczali w
swoich referatach ten fragment. Friedlaender uwaza, ze jest to "paradygmatyczne
slowo teologii po Oswiecimiu" (Friedlaender op. cit. str. 46). Teologia Wiesela, pisze
Hryniewicz, ktory rowniez cytuje fragment z powieszonym chlopcem (opuszcza
jednak zdanie "wisi na szubienicy"), zaklada, ze Bog i czlowiek zgineli razem w
Holocauscie (Hryniewicz, op. cit. str.8).
[4] Steiner piszac "my" ma, co prawda, na mysli Zydow, ale jego tekst jest tak
skonstruowany, ze "my" ulega uniwersalizacji.
[5] zob. Friedrich-Wilhelm Marquardt op. cit. str 27. Rubenstein swoja teologie
Holocaustu zawarl w ksiazce Po Oswiecimiu (1996).
/P> [6] Theo Klein, przewodniczacy Rady Przedstawicielskiej Instytucji Zydowskich
we Francji skierowal te, z punktu widzenia chrzescijanina, bluzniercze slowa do…
nuncjusza apostolskiego w Paryzu przy okazji sporu o klasztor karmelitanek w
Oswiecimiu. Czyzby nuncjuszowi (i innym osobom) argument ten trafil do
przekonania? Waclaw Hryniewicz pisze, ze w perspektywie teologii Wiesela nawet
modlitwa (w Oswiecimiu) nie moze miec wartosci odkupienczej. Dlatego nalezy raczej
to miejsce zbrodni zostawic takim jakie ono jest - nieswietym i nie dajacym sie
uswiecic (str. 8). Nie jest jasne, dlaczego chrzescijanin mialby przyjmowac te
perspektywe.
[7] Yosef Hayim Yerushalmi kierujacy Osrodkiem Studiow Zydowskich i Izraelskich
na Columbia University w Nowym Jorku napisal, ze Holocaust przeksztalcony jest w
"meta-historyczny mit" (Zakhor. Zydowska historia i zydowska pamiec, Seattle 1982,
str. 98).
[8] Alice i Roy Eckardtowie pisza, ze decyzja Hitlera o wymordowaniu Zydow byla
"decyzja eschatologiczna" (zob. H. Grynberga op. cit. str. 69). Decyzja Trumana o
zrzuceniu bomby na Hiroszime zadna miara nie moze byc jako "decyzja
eschatologiczna". Podobnie jak decyzje Robespierre‚a, Stalina, Pol Pota. Wyraznie
odczuwamy tu jakas niestosownosc.
"Eschatologiczna" interpretacja Holocaustu przedstawil Stanislaw Lem w Prowokacji
(Krakow 1984), gdzie omawia nienapisana ksiazke fikcyjnego historyka niemieckiego
Horsta Aspernikusa Ludobojstwo. Aspernikus (Lem) utrzymuje, ze "jakby nie mogac
zabic Boga, Niemcy zabili jego Œwybrany narod‚, azeby zajac jego miejsce i po
krwawej detronizacji in effigie zostac samozwanczymi wybrancami dziejow. Swiete
znaki nie uleglyu anihilacji lecz inwersji (…) Mord byl aktem Przeciwodpkupienia:
Niemcy wyzwolili sie nim z Bozego Przymierza" (str. 35). Genocide popelniony na
Zydach byl zastepczym teodycem. Interpretacje Lema (Aspernicus) podjal, zapewne
nieswiadomie, Abraham Foxman, szef syjonistycznej ADL (Ligi Przeciw
Znieslawianiu, ktora specjalizuje sie w znieslawianiu wszystkich naokolo jako
"antysemitow"): "Holocaust jest szczegolnym (singular) wydarzeniem. Nie jest on
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poprostu jednym z przykladow ludobojstwa, lecz prawie udanym zamachem na zycie
wybranych dzieci Boga a tym samym na Boga samego. Jest to wydarzenie bedace
antyteza Stworzenia tak jak przekazuje je Biblia; (…) Musi ono byc pamietane z
pokolenia na pokolenie" (biuletyn ADL On the Frontline, styczen 1994, str. 2). Nieco
"slabsza" wersje interpretacji Lema (Aspernicusa) przedstawil niemiecki autor
Gunnar Heinsiohn z uniwersytetu w Bremie w ksiazce Dlaczego Oswiecim? Plan
Hitlera i bezradnosc potomnych. Dla Heinsohna szczegolnosc i nieporownywalnosc
Holocaustu nie ulega watpliwosci, ale nie z powodu liczby ofiar, ani techniki
ichunicestwienia, lecz ze wzgledu na intencje Hitlera. Intencja ta mialo byc usuniecie
etyki zydowskiej odrzucajacej krwawe ofiary, wyeliminowanie Dekalogu, szczegolnie
przykazania "Nie zabijaj" i przywrocenia prawa do ludobojstwa. Zdaniem Heinsohna
wyrok smierci na Zydach nie dotyczyl w pierwszym rzedzie "rasy" (zob. Andrzej
Niewiadomski "Geneza zbrodniczej decyzji", Polityka 1995 nr 38). Podobne tezy
wysuwa George Steiner w ksiazce "W zamku Sinobrodego. Kilka uwag w kwestii
przedefiniowania kultury" (Gdansk 1993). Steiner uwaza, ze Hitler chcial
wymordowac Zydow, poniewaz to oni "wymyslili" Boga.
[9] Sam Wiesiel nie robi wlasciwie nic poza pisaniem i mowieniem o Holocauscie.
Jego niestrudzona dzialalnosc na tym polu wywoluje uwagi krytyczne nawet ludzi
wczesniej z nim zwiazanych. I tak zydowski historyk z Francji Pierre Vidai-Naquet
napisal: "Na przyklad jest rabin Kahane, ten zydowski ekstremista, ktory jest mniej
niebezpieczny niz czlowiek taki jak Elie Wiesel, ktory bedzie mowil o
czymkolwiek(…). Przeczytanie niektorych opisow w "Nocy" wystarczy, aby dostrzec,
ze nie sa one scisle i ze Wiesel skonczyl jako handlowiec w branzy Shoah (…) I
rzeczywiscie on szkodzi, bardzo szkodzi prawdzie historycznej" (Zero, kwiecien 1987,
str. 57). A przyjazny Wieselowi dziennik Le Monde przytoczyl opinie, ze Wiesel stal
sie "najwyzszym kaplanem Œplanowego zarzadzania Holocaustem‚" (Le Monde,
17.X.1986). W jezyku polskim ukazal sie artykul "Falszywy swiadek - Elie Wiesel"
autorstwa znanego francuskiego rewizjonisty prof. Roberta Faurissona (Szczerbiec,
1996 nr 4-5).
[10] Efektem powstania i panowania takiego tabu jest oczywiscie to, ze w przypadku
Holocaustu niemozliwa staje sie maksymalnie obiektywna i zimna analiza
historyczna. Budzi to niepokoj nawet u ludzi, ktorzy z najwyzsza niechecia podchodza
do "rewizji" Holocaustu. Cytowany wyzej Pierre Vidal-Naquet, autor ksiazki
Mordercy pamieci, w ktorej atakowal Faurissona i innych rewizjonistow Holocaustu,
powiedzial w wywiadzie dla Le Monde przy okazji wydania ksiazki Rogera Garaudiego
Mity zalozycielskie polityki izraelskiej i "afery ojca Piotra": "Taka sakralizacja Shoah
wydaje mi sie wyjatkowo niebezpieczna" (cyt. za: Grzegorz Dobiecki "Miedzy Verdun
a Vichy", Polityka 1996 nr 20).

— 9

—

Tomasz GABIS : Religia "Holocaustu"

3. Holocaust a chrzescijanstwo (str. 21-25)

Z powyzszych rozwazan wynika jasno, ze "teologiczno-metafizyczna"
interpretacja Holocaustu z koniecznosci musi wchodzic w konflikt z
chrzescijanstwem. "Pytanie, ktore stawia nam Oswiecim, jest wiele glebsze niz
kwestia politycznej patologii lub ekonomicznych lub socjalno-etycznych konfliktow
(niezaleznie od tego jak bylyby wazne). To jest pytanie o mozliwe do wyobrazenia
istnienie lub nieistnienie Boga" (G. Steiner op. cit.) [1]. Sa tacy, ktorzy twierdza, ze
Bog umarl w Oswiecimiu. Nawet jednak jesli odpowiedz jest inna, to i tak Holocaust
uwazany jest za wydarzenie jednorazowe, szczegolne, nieporownywalne z zadnym
innym, absolutnie wyjatkowe, ktore usuwa w cien centralne wydarzenie
chrzescijanstwa czyli Ofiare Chrystusa. Dla Zydow Holocaust stal sie "ekwiwalentem
ukrzyzowania. Izrael stal sie ekwiwalentem Odkupienia" (Jeffrey Hart, cyt. za:
Ludwik Kopec "W poszukiwaniu antysemityzmu") [2]. Henryk Grynberg pisze:
"Mijaly wieki, w ciagu ktorych Zydzi probujacy praktykowac talmudyczna pokore
placili za to najwyzsza cene az do najwiekszego ukrzyzowania w dwudziestym wieku"
(op. cit. str. 34). A w innym miejscu mowi o "ukrzyzowaniu szesciu milionow"
cytujac przy okazji prace Franklina Littwela "Ukrzyzowanie Zydow" (str.38). Nazywa
Oswiecim "Golgota milionow ukrzyzowanych (str. 83). Grynberg cytuje rowniez
protestanckiego teologa Dietricha Boenhoeffera, ktory nazwal Zydow "najslabczymi i
najbardziej bezbronnymi bracmi Jezusa Chrystusa" i papieza Jana XXIII, ktory mial
podobno powiedziec "Przebacz nam ukrzyzowanie Ciebie po raz drugi w ich (Zydow
- T.G.) ciele!" George Steiner twierdzi: "jesli wedlug wiary chrzescijanskiej w mece
Chrystusa, boska istota, Syn Bozy i Syn Czlowieczy umarl za czlowieka, to mozna by
to rozumiec i interpretowac, ze w Shoah narod zydowski umarl za Boga, ze wzial na
siebie niewyobrazalna wine obojetnosci lub nieobecnosci lub bezsilnosci Boga" (op.
cit. str. 210). Czesc teologow chrzescijanskich sprawia niekiedy wrazenie jakby byli
konwertytam religii Holocaustu. Juz w wypowiedzi papieza Jana Pawla II w
Oswiecimiu w 1978 roku, gdy mowil o "Golgocie naszych czasow" mozna wyczuc
poddanie sie teologicznym kategoriom religii Holocaustu. Niemiecki teolog Joachim
Baptis Metz w tekscie "Ekumena po Oswiecimiu. O stosunku chrzescijan i Zydow w
Niemczech" pisze: "Uwazam kazda chrzescijanska teodycee i kazde mowienie o
Œsensie‚ w obliczu Oswiecimia, ktore biora poczatek poza lub ponizej tej katastrofy,
za bluznierstwo" (Bog po Oswiecimiu str. 125). W innym miejscu stwierdza:
"wszystko nalezy mierzyc wedlug Oswiecimia" (str. 127). Wedlug niego teologia
chrzescijanska nie moze byc taka sama przed i po Holocauscie. Oswiecim sprawia, ze
chrzescijanstwo I teologia chrzescijanska musza postawic samym sobie nowe,
radykalne pytania. Podobnie uwaza ks. dr hab. Michal Czajkowski, dla ktorego po
Shoah potrzebna jest nowa biblistyka, nowa teologia, nowa teoria, "potrzebna jest
nam, ciagle jeszcze niewolnym od antyzydowskich stereotypow i uprzedzen"
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(poslowie do: Emmanuel Levinas op. cit. str. 329). Takie ujecie oznacza ogromny
krok w kierunku kapitulacji chrzescijanstwa przed religia Holocaustu. Tak dzieje sie
w artykule Waclawa Hryniewicza OMI "Niepojety Bog w obliczu piekiel swiata" (Znak
1996 nr 4), w ktorym autor rozwaza np. problem "Teodycea po Oswiecimiu" uznajac
tym samym, ze inna jest teodycea przed nim a inna po Oswiecimiu, co zgodne jest z
religia Holocaustu. Hryniewicz pisze zreszta wprost: "Doswiadczenie Holocaustu ma
w sobie cos infernalnego i jedynego w swoim rodzaju" (str. 6) oraz "Horror
Holocaustu stal sie symbolem najgorszego piekla na ziemi" (str. 14) akceptujac w ten
sposob doktryne o "uniqueness of the Holocaust". W innym miejscu Hryniewicz
pisze: "Holocaust byl straszliwym doswiadczeniem ogolocenia, ponizenia i poczucia
opuszczenia przez Boga w cierpieniu i smierci. Doswiadczenie to ma w sobie cos z
podobienstwa do wydarzenia Krzyza i zstapienia do Otchlani. Jedno wydarzenie
pozwala w jakiejs mierze zrozumiec drugie" (str.13) i wywodzi, ze w zstapieniu
Chrystusa do piekiel "szukac mozna najglebszego zwiazku pomiedzy wydarzeniem
Krzyza a Holocaustem" (str. 13). A w innym miejscu: "kto dostrzeze zwiazek
pomiedzy keonoza Chrystusa a Holocaustem ten odkryje wspolna droge cierpienia.
Cierpienie to osiagnelo swoj wymiar infernalny" (str. 15). Hryniewicz nie moze rzecz
jasna w pelni zrownac Golgoty z Oswiecimiem, bo oznaczaloby to porzucenie
chrzescijanstwa, ale czyni pierwszy krok ku temu. Najwpierw ustanawia sie jakas
specjalna relacje pomiedzy Krzyzem a Holocaustem, potem dokonuje sie zrownania
obu wydarzen, aby na koncu zatryumfowala religia Holocaustu: Komora Gazowa
zwycieza Krzyz, ofiara Zydow jest wieksza niz ofiara Chrystusa, Oswiecim przeslania
Golgote (zob. nizej: Prawica niemiecka a religia Holocaustu). Tak zreszta wprost pisze
cytowany przez Hryniewicza zydowski filozof Emil Fackenheim: "czymze sa
cierpienia Krzyza w porownaniu do cierpien matki, ktorej dziecko zabijaja przy
odglosach smiechu lub w takt melodi marsza wiedenskiego?" (str. 10). To dlatego
Elie Wiesel w swoim przemowieniu (kazaniu) w Kielcach powiedzial, ze obecnosc
krzyzy w Oswiecimiu jest bluznierstwem i zazadal ich usuniecia. I dlatego tez zgadza
sie on, aby na terenie obozu nie bylo gwiazd Dawida. W "Liscie do przyjacielakatolika w Polsce" (Gazeta Wyborcza 16.VII.1996) Wiesel napisal: "Przeciwny jestem
wszelkim symbolom religijnym w Brzezince, w tym i gwiezdzie Dawida (…)
Brzezinka pozostaje swoim wlasnym symbolem, swoim wlasnym pomnikiem.
Pozostalosci kominow, baraki, drzewa, popiol, milczenie: nic innego nie przystoi na
tym cmentarzu niepodobnym do zadnego innego." Gwiazda Dawida jest
podrzednym symbolem w ramach religii Holocaustu. To komory gazowe, kominy
krematoryjne, baraki, popioly przeksztacone zostaly w swiete symbole i relikwie
religii Holocaustu. I tylko one maja prawo pozostac w Oswiecimiu. [3].
Kazdy, kto uznaje "absolutna wyjatkowosc" i "nieporownywalnosc"
Holocaustu, kto godzi sie na jego specjalne interpretowanie w
kategoriach "teologiczno-metafizycznych" staje sie wyznawca nowej
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religii, ktora z koniecznosci wypiera "stara".
W Oswiecimiu nie moze byc krzyza, poniewaz krzyz jest znakiem Chrystusa
tymczasem to "Zyd byl zwierzeciem ofiarnym. Musial wypic kielich - az do
najbardziej gorzkiego konca" (Jean Amery cyt, za: Metz op. cit. str. 129). Oswiecim
jest centralnym miejscem religii Holocaustu i nie potrzebuje, ba, nie toleruje symboli
innych religii [4]. Religia Holocaustu nie tylko wypiera i przycmiewa chrzescijanstwo
dzieki zastosowaniu do wydarzen, jakich wiele bylo w historii kategorii "teologicznometafizycznych".
Chrzescijanstwo
obarczone
zostalo
rownoczesnie
odpowiedzialnoscia za Holocaust i posadzone na lawie oskarzonych [5]. Holocaust
zostaje uznany za negatywna kulminacje chrzescijanstwa. Tym samy traci ono de
facto racje istnienia i ustapic musi miejsca nowej religii. Jej papiez Elie Wiesel
oznajmil to ex cathedra: "rozumny chrzescijanin wie, ze w Oswiecimiu nie umarl
narod zydowski, lecz chrzescijanstwo" (Die Weltwoche, 26.I.1995). Nastepuje
odwrocenie tradycyjnej teologii chrzescijanskiej: zamiast Zydow odpowiedzialnych za
smierc Chrystusa mamy chrzescijan odpowiedzialnych za smierc Zydow w
Holocauscie [6]. Wyzszej i nizszej rangi teologowie i kaplani religii Holocaustu tak to
wlasnie widza.
Grynberg pisze, ze to chrzescijanie w okresie Cesarstwa Rzymskiego stworzyli
podstawy nowoczesnego antysemityzmu odpowiedzialnego za Holocaust (op. cit. str.
38). Cytowany przez niego Franklin Littwell wskazuje na obecne w chrzescijanstwie
antyzydowskie "mordercze implikacje, ktore mordercy znajda we wlasciwym czasie"
(str. 38). Grynberg stwierdza: "Nienawisc, ktora doprowadzila do tej zbrodni
wyrosla z chrzescijanskiego antysemityzmu. To ten antysemityzm uczynil z Zydow
narod naprawde wybrany miedzy innymi na holocaust" (str. 69). Inny cytowany
przez Grynberga autor Heinz Kremers oznajmia, ze "szesc milionow ludzi zostalo
wymordowanych przez spadkobiercow chrzescijanstwa z tej tylko przyczyny, ze
byli Zydami" (str. 70). "Dla chrzescijan nazisci byli zaprzeczeniem postawy
chrzescijanskiej, dla Zydow - dzialania nazistow byly ostateczna konsekwencja
tradycyjnego chrzescijanskiego antysemityzmu" (Roman Graczyk "Jak wyjsc z
Karmelu", Gazeta Wyborcza, 8-9.V.1993); "Takze Shoah byl dzielem chrzescijan
(czytaj: ludzi ochrzonych) - Zydom trudno o tym zapomniec" (Janusz Poniewierski
"Krzyze w Brzezince", Tygodnik Powszechny 1996 nr 30).
Ferdinando Camon w swojej "Rozmowie z Primo Levim" glosi teze, ze
"eksterminacja Zydow byla koncowym aktem procesu wynikajacego z samej istoty
chrzescijanstwa, zawsze odrzucajacego kontakt z Œinnymi‚, o ile ci nie chca sie
nawrocic" (Krzysztof Maslon "Kronikarz kryzysow cywilizacyjnych", Rzeczpospolita z
13 marca 1996). Takze George Steiner widzi w "pierwotnej teologii nienawisci do
Zydow apostola Pawla i Ojcow Kosciola" zrodlo Holocaustu. Uwaza on, ze wlasnie w
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dwudziestym wieku, kiedy wiara chrzescijanska oslabla, ujawnily sie obecne w niej
"trujace i zlosliwe substancje". Wlasnie w epoce wzrastajacego agnostycyzmu, w
spoleczenstwach antychrzescijanskich czy postchrzescijanskich ujawnily sie tkwiace
w chrzescijanstwie podswiadome, kolektywne obsesje. Dlugo przykryte, teraz pozbyly
sie wszelkich hamulcow I doprowadzily do mordu na Zydach. Narodowy socjalizm,
zdaniem Steinera, wypowiedzial glosno i wprowadzil w czyn to, co od dawna bylo
obesesyjna fantazja chrzescijanskiej Europy. Efektem byl Oswiecim, ktory stoi dzis w
centrum smiertelnej choroby zarowno oswieconego racjonalizmu i wiary
chrzescijanskiej (Steiner op. cit. str. 198, 206, 207) [7]. Cytowany juz wyzej Waclaw
Hryniewicz OMI napisal bez ogrodek: To wlasnie chrzescijanski antysemityzm
umozliwil zaistnienie Holocaustu" (op. cit. str. 17). Ks. dr hab. Michal Czajkowski
twierdzi, ze teologia katolicka po Shoah "uswiadamia nam mocno, jaka role odegral
antysemityzm chrzescijanski w przygotowaniu poganskiego planu Œostatecznego
rozwiazania‚ kwestii zydowskiej". I dalej: "Nie ulega watpliwosci, ze najwazniejsze
wyzwanie Shoah dla Kosciolow to przyznanie sie do starych win i bezwzgledna
walka z ciagle zywym antysemityzmem we wlasnych szeregach oraz z wszelkim
nacjonalizmem i rasizmem w swiecie" (op. cit. str. 326). Ks. dr hab. Michal
Czajkowski moze jeszcze rozpaczliwie sie bronic zrzucajac wine za "ostateczne
rozwiazanie" na pogan [8] ale jego potencjalny partner w dialogu na taka ucieczke
przed odpowiedzialnoscia sie nie godzi: "Zastanawiam sie, czy chrzescijanie w
Osiwecimiu byli mordercami czy tez ofiarami" (Michael Friedmann,
Rzeczpospolita1995 nr 21) [9]. "nieustraszony milosnik dialogu z Zydami" (jak go
okresla Gazeta Wyborcza) ks. dr hab. Michal Czajkowski uwaza, ze Zydom, aby nam
przebaczyli i aby nas przyjeli, potrzebne jest "nowe doswiadczenie, nowa praktyka
naszej autentycznej solidarnosci, naszej Œodwagi i milosci‚" (op. cit. str. 329). Ale
"przebaczenia i przyjecia" nie ma: "O ile ja moglbym probowac zrozumiec - ale to
nigdy mi sie nie uda - dlaczego moj narod stal sie ofiara, to inni ludzie musza
sprobowac zrozumiec, dlaczego mordercy byli chrzescijanami - z pewnoscia zlymi
chrzescijanami, ale jednak chrzescijanami" (Elie Wiesel Bog po Oswiecimiu, str. 45)
[10]. Nastapilo odwrocenie rol: "zydowscy Bogobojcy" zastapieni zostali przez
"chrzescijanskich Zydobojcow". Religia Holocaustu znajduje tutaj swoje dopelnienie.
Aby stala sie ostatecznie "ecclesia triumphans" brakuje tylko tego, zeby sami
chrzescijanie oficjalnie uznali swa wine. Jak swiadcza o tym wynurzenia Waclawa
Hryniewicza OMI i ks. dr hab. Michala Czajkowskiego, to wlasnie nastepuje. W 1987
roku Stolica Apostolska miala przedlozyc przedstawicielom judaizmu brudnopis
dokumentu (tzw. Sprawozdanie Hendrixa), ktory zawieral m.in. stwierdzenie, ze
"religijny antysemityzm stanowil istotny skladnik Holocaustu". Dokument ten
przeciekl do prasy i nie zostal oficjalnie opublikowany. W 1994 roku wloski dziennik
"Corriere dlla Sera" opublikowal ogromny artykul "Holocaust - Kosciol oskarza sie".
Mowa w nim byla o projekcie dokumentu przygotowywanego w Watykanie.
Dokument ten mial zawierac stwierdzenie, ze tradycja teologicznego i koscielnego
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antyjudaizmu byla istotnym elementem na drodze do Holocaustu a takze przyznanie,
ze "Kosciol nie przeciwstawil sie realnie rasistowskiemu ludobojstwu". Komentujac
to rabin Marvin Hier z Centrum Szymona Wiesenthala powiedzial: "Wyglada na to,
ze dokument bedzie rzeczywiscie historycznym przyznaniem sie Kosciola do
odpowiedzialnosci za niepowstrzymanie Holocaustu" (Gazeta Wyborcza, nr 126
1994). Przy okazji tzw. afery ojca Piotra episkopat francuski wydal oswiadczenie, w
ktorym stwierdzil m.in., iz "Kosciol wie, ze sam powienien ustosunkowac sie do
swojej wlasnej odpowiedzialnosci za Holocaust, i zaczal juz to czynic" (Gazeta
Wyborcza 27-28.VII.1996) [11].
Jesli Stolica Apostolska opublikuje w koncu oficjalny dokument o
"wspolodpowiedzialnosci Kosciola za Holocaust" (episkopat Francji
przetarl juz szlak), to kapitulacja chrzescijanstwa przed religia
Holocaustu stanie sie faktem. Rownoczesnie chrzescijanstwo ulegnie
dalszej judaizacji [12] i bedzie egzystowac na zasadzie swego rodzaju
odrebnego obrzadku w ramach swiatowej religii Holocaustu.
Potepiony bedzie kazdy, w stosunku do kogo pojawi sie chocby cien
podejrzenia, ze watpi w religie Holocaustu. To spotkalo juz o. Piotra, ktorego potepil
episkopat Francji. Przyjaciel ojca Piotra kardynal Lustiger odcial sie od jego pogladow
- wedlug kardynala "nie tylko trwa on przy antyjudaizmie teologicznym [13] ale
wrecz przeszedl do ataku na polityke izraelska, syjonizmu I Zydow w ogole" i
"znalazl sie na antypodach tej wizji judaizmu, jaka obecnie dominuje w
katolicyzmie" (Gazeta Wyborcza 27-28.VII.1996) [14]. Ojciec Piotr zmuszony zostal
do publicznego odwolania swoich "grzechow" [15]. Nic bardziej nie dowodzi tego, ze
Kosciol kapituluje przed religia Holocaustu. Dialog mozna dzis prowadzic z kazdym: z
wyznawcami judaizmu, muzulmanami, animistami, ateistami. Tylko dialog z tymi,
ktorzy nie chca wyznawac religii Holocaustu jest wykluczony [16]. Tylko oni potepieni
zostaja przez Kosciol (na razie francuski) jako "heretycy" choc heretykami sa przeciez
tylko i wylacznie z punktu widzenia kosciola holocaustianskiego. Ale to on jest dzis
"kosciolem triumfujacym" [17]. Chrzescijanscy kaplani - w pierwszym rzedzie
protestanccy a za nimi katoliccy - zepchnieci zostali do defensywy przez ofensywny
kler religii Holocaustu a niektorzy praktyczni przeszli na jego strone, krok po kroku
porzucajac tradycyjne pozycje chrzescijanstwa [18].
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Przypisy
[1] Marek Tabor pisze o "teologach jednego holocaustu" ("Underground albo lewa
strona wolnosci. Z dzienniczka widza kultowego" Brulion 1996 nr 1). Ale wlasciwsze
byloby okreslenie "teolodzy jednego jedynego Holocaustu".
[2] Najwpierw mowi sie o "ekwiwalencie", nastepnie uznaje sie, ze Holocaust
przewyzsza Ukrzyzowanie.
…………..
[4] Slowa ks. biskupa Pieronka, ktory broniac obecnosci krzyzy w Oswiecimiu odwolal
sie do zasad "tolerancji i poszanowanie znakow religijnych" i oswiadczenie Komitetu
Episkopatu do Dialogu z Juadaizmem: "przyszle spoleczenstwo pluralistyczne jest
mozliwe tylko wtedy, gdy bedzie ono zbudowane na wzajemnym poszanowaniu
godnosci i praw czlowieka. Do przyszlosci zatem nie nalezy eliminowanie
jakichkolwiek znakow i symboli religijnych, ale edukowanie nowych pokolen do
poszanowania znakow i symboli swoich i innych wyznan, dozgodnego
wspolistnienia obok siebie tego, co dla poszczegolnego czlowieka stanowi
najwieksza wartosc" - brzmia w tym kontekscie raczej groteskowo. Mowic o
tolerancji, pluralizmie itd. w sytuacji, gdy ma sie do czynienia z religijnym
imperializmem nowej swiatowej religii, ktora chce stac sie "ecclesia triumphans"
byloby zabawne, gdyby nie oznaczalo kapitulacji czy wrecz samobojstwa. Na
imperializm religii Holocaustu skuteczna odpowiedzia moze byc jedynie
chrzescijanski imperializm a nie bla-bla-bla o tolerancji i pluralizmie.
…………
[12] Na temat judaizacji chrzescijanstwa zob. ks. Michal Poradowski Talmud czy
Biblia, Warszawa 1993.
[13] Na implikacje porzucenia przez Kosciol teologicznego antyjudaizmu Guenter
Maschke: "Modlmy sie i za wiarolomnych zydow, aby Bog i Pan nasz zdjal zaslone z
ich serc, by i oni poznali Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Wszechmogacy, wieczny
Boze, ktory i zydowskiej wiarolomnosci od milosierdzia Twojego nie odrzucasz,
wysluchaj prosby nasze, ktore za zaslepionym ludem tym zanosimy, by i oni
poznawszy swiatlo prawdy Twojej, ktora jest Chrystus, z ciemnosci wybawieni
zostali". Tak jeszcze za pontyfikatu Piusa XII modlono sie w czasie liturgii Wielkiego
Piatku Kosciola Rzymsko-katolickiego. Jan XXIII usunal ten passus, ktory wszak
wskazuje na najwazniejszy problem Kosciola. Ujal go dokladnie Leon Bloy: ŒZydzi
nie nawroca sie, poki Jezus nie zejdzie z krzyza, a Jezus nie zejdzie z krzyza, zanim
zydzi sie nie nawroca‚. Kosciol istnieje tylko dlatego, ze nie nastepuje bezposrednio
drugie przyjscie Chrystusa (paruzja), poniewaz zydzi z powodu swej niewiary
powstrzymuja przyjscie Pana a tym samym koniec swiata. Niewiara zydow staje
sie rekojmia istnienia Kosciola. Bez watpienia jednak uteskniony cel oznacza
wlasny koniec. Tymczasem rezygnacja z cytowanego passusu w liturgii
Wielkopiatkowej jest zdrada celu Kosciola, celu, ktory wszystko inne spycha w cien:
ze przyjdzie jego Krolestwo. Lekajac sie oskarzenia o antysemityzma, Kosciol
odsunal na bok antyjudaizm, ktory stanowi jesgo wlasciwy fundament, i ktory
takze, nota bene, zwiazany byl z wiedza, ze zydzi nie moga zostac wytepieni: musza
przeciez wypelnic jeszcze swoja funkcje przy ponownym przyjsciu Chrystusa.
Manifestujaca sie tutaj eschatoloogiczna ignorancja Kosciola dowodzi, ze, jak caly
swiat w dzisiejszych czasach, chce wiecznie zyc na ziemi. I to wlasnie jest smiercia
Kosciola, ktora wyraznie przejawia sie w jego przeksztalceniu w sentymentalne
stowarzyszenie dzialajace na rzecz praw socjlanych i praw czlowieka. Posrod
wszystki znaczacy zamiarow Hitlera nie najmniej waznym bylo zniszczenie
Kosciola Rzymsko-katolickiego - i przynajmniej tutaj odniosl on sukces" (Etappe nr
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4). We Francji teologiczny antyjudaizm jest juz zakazany przez prawo. W 1995 roku
Biblia Wspolnot Chrzescijanskich wydana przez Katolickie Stowarzyszenie Biblijne
wywolala, ze wzgledu na zamieszczone w niej komentarze, protesty srodowisk
zydowskich. Swoje imprimatur wycofal biskup Thomas, ordynariusz Wersalu.
Poniewaz wydawca dalej rozpowszechnial dzielo, skarge do sadu zlozyla Liga
Przeciwko Rasizmowi i Antysemityzmowi (LICRA) wskazujac dziesiec fragmentow
komentarza, ktore powinny byc zakazane. Sad uznal zasadnosc skargi w przypadku
dwoch z nich (zob. Gazeta Wyborcza, 27-28.V.1995).
Wieloletni praezes Swiatowego Kongresu Zydow Nahum Goldman wspomina, jak w
okresie Soboru Watykanskiego Drugiego on i jezuita kardynal Bea pracowali nad
strategia zwalczania teologicznego antyjudaizmu i informuje o dzialalnosci mieszanej
komisji zlozonej z zydow i katolikow, ktora spotyka sie trzy razy w roku, aby
"kontrowersyjne passusy w ksiazkach katolickich eliminowac lub zmieniac - od
katechizmow uzywanych w szkolach poprzez podreczniki uzywane w seminariach i
na katolickich uniwersytetach az po liturgie, przede wszystkim liturgie Wielkiego
Piatku" (Nahum Goldman Zydowski paradoks. Syjonizm i Zydostwo po Hitlerze,
Frankfurt n.M. 1988, ss. 256-258, oryginalne wydanie francuskie ukazalo sie w 1976
roku). Goldman nie pisze nic o tym, czy komisja zajela sie usuwaniem
antychrzescijanskich fragmentow Talmudu. Wyjasnia natomiast, ze to on gawedzil z
kardynalem Bea, poniewaz dla rabinow dyskutowanie z chrzescijanami na tematy
teologiczne graniczy z bluznierstwem (str. 258), co powinni brac pod uwage
zwolennicy "dialogu z judaizmem".
Rezygnacja z teologicznego antyjudaizmu oznaczajaca rezygnacje z nawracania
"wiarolomnych zydow" jest w istocie rzeczy calkowitym podporzadkowaniem sie
religii Holocaustu. Levinas interpretujac Claudela pisze, ze przepowiednia o
masowym nawroceniu sie Zydow, jakie nastapi u schylku czasow, nie jest tu pelnym
pokoju gestem liturgicznym, lecz holocaustem milionow ofiar za czasow Hitlera" (E.
Levinas, op. cit. str. 138). Grynberg wywodzi, ze "juz w samym dazeniu do
nawrocenia Zydow dzisiejsi historycy widza rodzaj duchowego Œostatecznego
rozwiazania‚ - jak to okreslili Alice i Roy Eckardtowie, bo jest to przeciez dazenie do
tego, zeby Zydow wiecej nie bylo" (op. cit. str. 39). A wiec modlic sie w Wielki Piatek
o nawrocenie Zydow, to tak jakby modlic sie o drugi (duchowy) Holocaust. Nic
dziwnego, ze odpowiedni passus zostal usuniety (zob. nizej opinie rabina Laua).
……….
[17] Czolowy "heretyk" francuski prof. Faurisson (z pogladow integralny liberal i
wolterianin) kpiac z religii Holocaustu napisal odwolanie swojej "herezji", ktore (w
skrocie) brzmialo tak: "Ja, Robert Faurisson stawiam sie osobiscie przed tym
sadem, przed Wami, Wysocy i Wielce Czcigidogni sedziowie, ktorzy powolani
zostaliscie przez Lige Przeciwko Rasizmowi i Antysemityzmowi jako Wielcy
Inkwizytorzy; stoje przed Wami trzymajac w rece raport Gersteina. Przysiegam, ze
zawsze wierzylem i wierze, i dzieki antyfaszyzmowi, bede nadal wierzyl we
wszystko, co swieta apostolska Liga Przeciwko Rasizmowi i Antysemityzmowi
uwaza za prawde, w to, co glosi i naucza. Jej Swiatobliwosc Telewizja pouczyla
mnie, ze nie wolno mi trwac przy falszywym pogladzie, ze istnienie komor
gazowych do zabijania Zydow opiera sie na domniemaniach, ktore z kolei opieraja
sie na plotkach i sprzecznych zeznania, i ze nie wolno mi, tej falszywej doktryny
prezentowac, bronic i upowszechniac w mowie i pismie, gdyz jest ona sprzeczna z
Swieta Doktryna Urzedowa. Poniewaz te potepiona doktryne przedstawialem w
rozmaitych tekstach, ktore pisalem i publikowalem, jestem podejrzany o ciezka
herezezje. Dlatego, aby oddalic to jako ciezkie w oczach inkwizytorow i wszystkich
uczciwych antyfaszystow podejrzenie, pragne ze szczerego serca i z
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antyfaszystowska poboznoscia wyrzec sie bledow i uchybien wobec prawdziwej
wiary; przysiegam, ze w przyszlosci nie bede ani w mowie ani w pismie stwierdzal
niczego, co mogloby wywolac wobec mnie podobne podejrzenia; jesli natkne sie na
odstepstwa od wiary, zamelduje o tym temu sadowi, Swietej Lidze Przeciwko
Rasizmowi i Antysemityzmowi lub policji w moim okregu. Przysiegam wypelnic
wszystkie kary nalozone na mnie i mogace byc nalozone w przyszlosci przez ten
sad, I poddaje sie, jesli mialbym zlamac ktores z moich przyrzeczen i slubow,
wszystkim wyrokom i karom, ktore naloza na mnie organa stworzone do scigania
takich jak ja winowajcow. Tak mi dopomoz Swieta Telewizja i oryginal raportu
Gersteina, ktory trzymam w reku" (cyt. za: Serge Thion Prawda historyczna czy
prawda polityczna. Wladza mediow: afera Faurissona str. 222).

4. Polska i Polacy w religii holocaustu (str. 29-30)

W religii Holocaustu szczegolna rola przypada Polsce i Polakom. To na naszej
ziemi rozegral sie "eschatologiczny dramat" to na obszarze wyznaczonym przez takie
miejsca jak Oswiecim-Brzezinka, Treblinka, Sobibor, Chelmno i Belzec [1] zdarzylo
sie cos, czego nie mozna porownac z zadnym innym wydarzeniem w historii. Polska
byla epicentrum Zaglady, kraje, gdzie wzniesiono "druga Golgote", gdzie dokonal sie
przelom w dziejach ludzkosci, gdzie w historie wcielilo sie zlo absolutne i gdzie
spelnila sie zbrodnia i ofiara Holocaustu. Polska ziemia jest od tej chwili ziemia
nieczysta, ziemia przekleta i sprofanowana [2]. Sa tu swiete miejsca "religii
Holocaustu" takie jak Oswiecim, ale posiadaja one status "teologicznej
eksterytorialnosci‚ [3] i udzial w tej swietosci maja tylko Zydzi. Polska jest "drugim
Egiptem" [4] kraina, gdzie ziemia "uzyzniona" zostala krwia i popiolem i zamienila sie
sie w pustynie [5]. Prof. Jan Blonski napisal: "Skazenie, zbezczeszczenie polskiej
ziemi mialo miejsce i dalej ciazy na nas obowiazek oczyszczenia. Chociaz - na
cmentarzu - sprowadza sie juz tylko do jednego; do obowiazku zobaczenia naszej
przeszlosci w prawdzie" (Jan Blonski Biedni Polacy patrza na getto, Krakow 1994).
Ale oczyszczenie nie nastapi, polska ziemia na zawsze i nieodwolalnie pozostanie
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skazona i przekleta.
Na tej ziemi skazonej i przekletej zyja Polacy. A ci, ktorzy zyja na ziemie
skazonej i przekletej sami sa skazeni i przekleci [6]. Ich ziemia nieprzypadkowo
zreszta wybrana zostala na miejsce Holocaustu: "Jesli chodzi o Polakow… Nie jest to
zwykly przypadek, ze obozy najwiekszej zaglady powstaly u nich, w Polsce, a nie
gdzie indziej" (ElieWiesel Piesn umarluch, Wroclaw 1991, str. 143) [7]. Najwazniejsze
Wydarzenie W Dziejach Ludzkosci zdarzylo sie wlasnie na ich ziemi, posrod nich, bo
to oni "wyssali antysemityzm z mlekiem matki" [8] i tutaj eksplodowala
"elementarna nienawisc do Zydow" (Martin Buber). Tylko tutaj, jak pisal Elie
Wiesel, samotnosc Zydow pochwyconych w szpony bestii, nie miala precedensow w
historii. Byla calkowita. Smierc strzegla wszystkich drzwi (Piesn umarlych, str. 165).
Polacy sa wspolodpowiedzialni za Holocaust tak jak wszyscy ludzie zgodnie z
twierdzeniem Grynberga, ze to "ludzie Zydom zgotowali im ten los".
Wspolodpowiedzialni sa tak jak wszyscy chrzescijanie, a ich odpowiedzialnosc jest
tym wieksza, poniewaz sa narodem szczegolnie przywiazanym do katolicyzmu.
Wspolodpowiedzialni sa dlatego, poniewaz byli obojetni - obojetni nie wobec jakiegos
zwyklego mordowania zwyklych ludzi, ale wobec sakralnego mordu dokonywanego
na narodzie wybranym, mordu ktory nie ma sobie rownych, mordu absolutnie
wyjatkowego, unikalnego, jednorazowego. Sa wspolodpowiedzialni, poniewaz byli
obojetni wobec "ukrzyzowania milionow", obojetni wobec "nowej Golgoty". I wreszcie
sa wspolodpowiedzialni poniewaz byli pomocnikami katow, szmalcownikami i
mordercami Zydow [9]. Podczas tegorocznych uroczystosci w Jerozolimie w Dniu
Upamietnienia Zaglady I Bohaterstwa, w ktorych obok politycznych i duchownych
przywodcow izraelskich brali licznie udzial przedstawiciele Zydow z calego swiata i
dyplomaci akredytowani w Izraelu, zapalono jak co roku szesc zniczy symbolizujacych
pamiec o szesciu milionach Zydow zamordowanych przez hitlerowcow. Znicze
zapalaja przedstawiciela roznych srodowisk zydowskich zwiazanych z samym
okresem Holocaustu badz tez jego upamietnieniem. W tym roku po raz pierwszy
zaproszony zostal do zapalenia znicza czlowiek uratowany z "pogromu kieleckiego".
"Zaproszenie uratowanego z pogromu kieleckiego do zapalenia znicza podczas
akademii poswieconej upamietnieniu Holocaustu odczytac mozna - chociaz nikt
tego nieoficjalnie nie sformulowal- jako zaliczenie tego pogromu do Holocaustu,
moze jako jego ostatniego rozdzialu" (Aleksander Klugman, Tygodnik Powszechny,
nr 29/1996). W ten sposob oficjalnie dokonalo sie "wmontowanie" Polakow w
Holocaust, ktorego aktem wstepnym bylo umieszczenie jako ostatniego obrazu
Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie ogromnego zdjecia z tzw. Pogromu kieleckiego
[10].
Rola przydzielona Polakom w holocaustycznym pandemonium okreslona
zostala raz na zawsze: sa obojetnymi swiadkami, pomocnikami opracow lub samymi
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oprawcami. Tylko Niemcy byli zdolni dokonac takiej zbrodni, tylko Polacy mogli byc
obojetnymi swiadkami lub wspolsprawcami takiej zbrodni. Niemcy, a po nich Polacy
obdarzeni zostali kainowym pietnem, otrzymali w ramach religii Holocaustu status
"metafizycznych wrogow", a wrogosc taka nie moze zostac przezywciezona poprzez
srodki racjonalnego, politycznego dyskursu. Religia Holocaustu osiagnela dzis swoja
pelna i dojrzala forme, wszysce jej "aktorzy" musza grac swoja role po wsze czasy.
Tradycyjnej wierze Zydow w wybranstwo towarzyszy dzis przekonanie o potepieniu
Niemcow i Polakow. W religii Holocaustu zawarty jest spreparowany dla Niemcow i
Polakow dogmat o wiecznej winie przechodzacej z ojca na syna [11] i kazdy, kto te
religie akceptuje, musi rownoczesnie uznawac i ten dogmat i te "metafizyczna wine"
[12]. Stan "teologicznego ponizenia" Polakow (i Niemcow), ich "metafizyczna" wina
beda trwac tak dlugo, jak dlugo trwac i panowac bedzie religia Holocaustu [13]). Nie
bedzie oczyszczenia, nie bedzie przebaczenia, nie bedzie pojednania [14].
Mozna po raz tysieczny przepraszac, prosic o wybaczenie, blagac o pojednanie niczego to nie moze zmienic: "metafizyczny wrog" jest wrogiem na wiecznosc - takze
wowczas, gdy bezustannie kaja sie za grzechy, wdziewa pokutna koszule lub dokonuje
permanentnego samobiczowania. Wybaczyc oznaczaloby zakonczyc stan
"teologicznego ponizenia" Niemcow i Polakow. A zakonczyc stan "teologicznego
ponizenia" Niemcow i Polakow oznaczaloby zlikwidowac wazny skladnik religii
Holocaustu. Dlatego Polska ziemia na zawsze pozostanie przekleta [15] i na zawsze
policzeni bedziemy do "nieobrzezanych pomocnikow smierci" (z wiersza Czeslawa
Milosza, cyt. za Jana Blonskiego "Polak-katolik, katolik-Polak", Tyg.Pow. 1994 nr 34).
Tak chce religia Holocaustu i tak pozostanie dopoki bedzie ona panowac. I nic tu nie
pomoze rozpaczliwe wspinanie sie na drzewka w Jad Waszem (ktore przypominac
maja o tym, jak niewielu bylo sprawiedliwych i jak powszechna byla obojetnosc) [16],
na nic powtarzanie mantry "Zegota, Zegota, Zegota" [17], na nic prostowanie
klamstw, na nic wzywanie do dialogu, racjonalnej dyskusji I pojednania.
Przegladnijmy sie w lustrze a zobaczymy "tepy pysk granatowego policjanta" lub
"lisia morde szmalcownika" (okreslenia Andrzeja Szczypiorskiego). My - "pomocnicy
Amaleka", "kieleccy pogromisci" straceni zostalismy w otchlan potepienia [18] i
przysypani tonami cukru [19]. I nie wydostaniemy sie z niej dopoty, dopoki nie runie
w gruzy trzymajaca nas tam religia holocaustu.
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Przypisy
[1] Polska zostala wybrana na miejsce Holocaustu w 1960 roku, kiedy to niemiecki
historyk, pozniejszy dyrektor monachijskiego Instytutu Historii Najnowszej Martin
Broszat oswiadczyl, co nastepuje: "Ani w Dachau, ani w Bergen-Belzen ani w
Buchenwaldzie nie byli gazowani Zydzi lub inni eizniowie. Komora gazowa w
Dachau nie zostala dokonczona i uruchomiona. (…) Masowa zaglada Zydow przy
pomocy gazu rozpoczela sie na przelomie lat 1941/42 i miala miejsce wylacznie w
kilku wybranych i wyposazopnych w odpowiednie techniczne urzadfzenia
miejscach, przede wszystkim na okupowanym obszarze Polski (ale nigdzie w Starej
Rzeszy): w Osiwecimiu-Brzezince, w Sobiborze nad Bugiem, w Treblince, Chelmnie i
Belzcu" (Die Zeit, 19.VIII.1960). Od tego momentu wymieniane w Norymberdze jako
miejsca mordowania Zydow za pomoca gazu obozy w Dachau, Buchenwaldzie,
Mathausen czy Oranienburgu uznawane sa za zwykle obozy koncentracyjne. Zaglada
Zydow dokonala sie na obszarze Polski tutaj a nie gdzie indziej.

ANEKS
Niemiecka prawica o religii holocaustu (str. 33-43)
Prawica niemiecka, ze zrozumialych wzgledow, czesto zajmuje sie religia
Holocaustu. Reinhold Oberlercher w artykule "Oczywistosci" [1] nawiazujac do faktu,
ze w Niemczech podczas procesow "niewierzacych w Holocaust" sady pod
pretekstem, iz sprawa jest oczywista, nie zezwalaja na przedstawienie przez obrone
dowodow potwierdzajacych, jej zdaniem, slusznosc tez oskarzonego, stwierdza, ze
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jesli to, co oczywiscie jest przepisane prawem a watpienie w nie zagrozone kara, to w
sposob oczywisty nie moze to byc oczywistoscia, lecz prawnie chronionym dogmatem
religii panstwowej. Oberlercher uwaza, ze religia Holocaustu jest dzis w Niemczech
taka wlasnie religia panstwowa i panstwo stoi na strazy jej dogmatow [2]. Ta
panstwowa religia nie jest czyms niezmiennym. W latach 50. Obowiazywala zarowno
na Wschodzie jak i na Zachodzie (a wiec byla to rzeczywiscie religia swiatowa)
doktryna, ze w Oswiecimiu zagazowano szesc milionow Zydow, od konca lat 60. Do
konca lat 80 obowiazywala doktryna o czterech milionach zagazowanych. Pozniej
mowilo sie o jednym milionie zagazowanych. Potem poruszajacy sie w ramach
ortodoksyjnej wykladni religii Holocaustu francuski aptekarz Jean Claude Pressac
pozwolil sobie na twierdzenie, ze bylo 850.000 [3] zagazowanych i do tego pozostawil
otwarta kwestie, czy chodzi w calosci o ofiary majace znaczenie w ramach religii
Holocaustu czy tez jakis udzial maja w tej liczbie gazowania profanskie czyli
gazowania nie-Zydow [4]. Deflacja liczby zagazowanych w Oswiecimiu, uwaza
Oberlercher, nie ma wplywu na "wiare oswiecimska", poniewaz podstawa tej wiary
jest zyskujaca coraz bardziej na dogmatycznym znaczeniu DOKTRYNA O
"NIEPOROWNYWALNOSCI". Ta nieprownywalnosc coraz mniejszej liczby
wybranych zagazowanych, twierdzi Oberlercher, zbliza sie do nie dajacej sie z niczym
porownac smierci Ukrzyzowanego na Golgocie [5].
"Wiara oswiecimska" jest, zdaniem Oberlerchera, pierwsza prawdziwa religia
swiatowa obejmujaca cala kule ziemska. Zmusila ona tradycyjne religie swiatowe do
kapitulacji poprzez zmuszenie ich do publicznego uznania artykulow tej wiary, ktora
jest obecna ecclesia thriumphans. Oberlercher zauwaza symptomy zmierzchu "wiary
oswiecimskiej" [6], ktory sygnalizuja konfesyjne podzialy. Teologiczne subtelnosci
dzielace konfesje Shoah od konfesji Holocaustu sa dla niewtajemniczonych tak samo
niejasne i zagmatwane, jak dla nie-chrzescijanina byly spory Lutra z papistami [7].
Jutta Winckler w artykule "Wielki Piatek i rozkosze przezwyciezania przeszlosci"
[8] pokazuje jak media w Niemczech tworza tlo dla najwazniejszego dnia w roku
koscielnym - Wielkiego Piatku. Na poczatek mamy film o jednym z bohaterow oporu
przeciw rezimowi narodowosocjalistycznemu, potem sztuke o ukrywajacych sie w
czasie wojny Zydach, nastepnie brytyjski melodramat wedlug schematu: arystokrata
kocha zydowska emigrantke, dalej film o "pokutnych turystach" niemieckich w
Izraelu i atanewke w zydowskim sztetl, oratorium Stary Testament z udzialem
zydowskiego skrzypka, wreszcie dokumentacja o historii przesladowania Zydow w
jednym z regionow Niemiec i na koniec trzecia powtorka amerykanskiej opery
mydlanej "Holocaust" [9]. Lub alternatywnie: Levin dyrygujacy utwory
Mendelsohna-Bartholdego, talk show z udzialem Gysiego, portret Szolema-BenChorina, medytacje "Czekanie na Mesjasza", "Maratonczyk" uwiklany w ciemne
sprawki "organizacji bylych nazistow", inny film amerykanski "Maly Dawid", program
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"Ziemia Obiecana" i nowosci z palestynskiej Generalnej Guberni. Wedlug Jutty
Winckler mamy do czynienia z dezauwuowaniem wielkich swiat chrzescijanstwa
poprzez filosemicka, powierzchowna rozrywke lub antyniemiecka manipulacje
historia [10]. "Holocaust" umozliwia stylizacje kompleksu "Oswiecim" w rodzaju
swiecko-religijnej Golgoty (zydowsko-niemiecki historyk Michael Wolffsohn pisal, ze
"miejsce pamieci staje sie etsatzem Boga"). Winckler stwierdza dalej, ze degradacja
chrzescijanskich swiat oznacza, iz pod obstrzal dostala sie ostatnie struktura Zachodu
dostarczajaca poczucia tozsamosci i stalosci, pozwalajaca orientowac sie w swiecie.
Koniec Rzymu otworzy ostatecznie wolna droge do swiatowego panstwa termitow i
trutni. Ludzkosc spadnie do poziomu miliardowej chmary zarlocznych szerszeni. Tak
jak pobozny Zyd moze tylko ze zgroza patrzec na wroga duchowosci i tradycji
karykature religii jaka jest religia Holocaustu z laski Holywoodu, tak dla
chrzescijanina poza zbawcza ofiara Chrystusa, poza "metafizycznym Wielkim
Piatkiem" (Hegel) nie moze istniec zadne wydarzenie, ktore dorownywaloby tamtemu
w teologicznej godnosci. Balwochwalstwo wokol "oswiecimskiej Golgoty" powinno
byc dla chrzescijanina malo apetyczna herezja. Jutta Winckler pisze, ze massmedialne
wywlaszczenie majacego ponad dwa tysiace lat chrzescijanskiego Wielkiego Piatku na
rzecz religii Holocaustu i "przezwyciezania przeszlosci" jest skandalem wrecz
niewyobrazalnym. Jak to sie dzieje, pyta, ze zawodzi tu system ostrzegawczy
kosciolow chrzescijanskich? Czyzby odpowiedzialnym duchownym stalo sie obojetne,
jakie teologiczne tresci uobecniaja sie w najwieksze swieta chrzescijanstwa?
Eduard Peter Koch w artykule "Krytyka planu edukacyjnego sieci miejsc
pamieci" [11] pisze, ze wraz z oddaleniem sie od wojny coraz gwaltowniej
intensyfikuje sie powszechne, codzienne, wszechobecne wspominanie Holocaustu.
Oswiecim stal sie instrumentem aktualnej polityki sily. Stopniowo rozpamietywanie
przed "resztkami kosci i popiolem z masowego grobu w Polsce" krzepnie w
nabozenstwo ku czci samych siebie; umarli Zydzi w ostatnie swietej przemianie lacza
sie w kolektywnego Chrystusa zydostwa i calego swiata. Na naszych oczach dokonuje
sie realna teomorfizacja calego narodu i quasi-prawno-panstwowe uznanie religijnych
prawd wiary jako profansko-politycznej rzeczywistosci: Cialo Chrystusa staje sie
"cialem Izraela w dymie przez powietrze" (Nelly Sachs), Œdymnym cialem
Izraela"(Szolem-Ben-Chorin), krzyz Golgoty stajke sie kominem oswiecimskiego
krematorium. Walka Tytanow: Komora Gazowa zwyciezyla Krzyz. Odebrano nam
chrzescijanskie Zbawienie, i ci dotychczas niezbawieni sa zbawieni sami stajac sie
Mesjaszem.
Koch pisze dalej, ze tworzona w USA siec miejsc pamieci Holocaustu i jej
znajdujaca sie w Waszyngtopnie centrala sa straszliwym upokorzeniem Stanow
Zjednoczonych, ktorych zdalnie sterowana, lobbykratyczna pozorna suwerennosc
staje wszystkim plastycznie przed oczami. Stany Zjednoczone z kolonii korony
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brytyjskiej oficjalnie przeksztalcily sie w glowna kolonie Eretz Izrael nie osiagnawszy
kiedykolwiek samodzielnosci [12]. Istnieje niebezpieczenstwo, ze holocaustyczne
"centra nauczania" stana sie supersynagogami, ze Zydzi przyjma material wybuchowy
- wczorajszy i jutrzejszy - ideologii rasy panow i szalenczego poslannictwa bycia
narodem, "ktory mieszka osobno a nie wlicza sie do narodow" (Ks. Licz, 23, 9) i jest
"swiatlem narodow", jako pozytywna dyskryminacje i "ostateczna prawde", i ze nieZydzi beda musieli w to wierzyc. Jak orzekl niemiecki Sad Najwyzszy, ten, kto
kwestionuje Holocaust, narusza "niezbywalna godnosc" Zydow, do ktorej moga oni
sobie roscic prawo. To roszczenie oznacza roszczenie do "specjalnego traktowania"
(Sonderbehandlung) trwajacego do konca swiata. To jest przyznana przez sad
koncesja na to, aby "Oswiecim - miejsce, gdzie tankuje sie nienawisc", wedlug
okreslenia jednego z izraelskich historykow, mogl po wsze czasy tryskac ta
nienawiscia wolny od wszelkiej konkurencji i z pomoca stale gestniejacej sieci "filii
pamieci". Ale juz od dawna najmniejsza krytyka zydowskiego dzialania i chcenia jest
zderelatywizowana do "wrogosci wobec Zydow", do "grzechu" jak oglosil na lamach
Frankfurter Rundschau Michael Brumlik: Jesli dzisiaj istnieje jeszcze rozsadne
uzycie slowa Œgrzech‚, to jest nim wrogosc wobec Zydow" [13]. Tym sposobem
supersynagogi stana sie mamucimi szkolami totalitaryzmu jutra, ktory grozi tym, ze
zarowno pod wzgledem duchowym jak i zakresu geograficznego, bedzie bardziej
"bezgraniczny" niz te, ktore go poprzedzaly. supersynagogi sa nieswiete i wywoluja
niezgode. w tej holywoodzkiej szopie pelnej dokumentow kosztujacej wiele milionwo
dolarow udajacej swiatynie, gdzie handluje sie oddalonym od tego, co ludzkie mitem
o katach i ofiarach, pamiec o Holocauscie zostaje ostatecznie oddzielona od
rzeczywistych, indywidualnych ofiar stajac sie srodkiem polityki. Ale kazda
suwerenna polityka ma na celu zdobycie wladzy. Przed tym ostrzegam, pisze Koch. I
przed tym, ze ten skrot historii ma na celu w ogole skrocenia historii ludzkosci, w
ktorej kazdy sens od poczatku zmierza ku "Holocaustowi". Egipt, Babilon i Oswiecim
tworza trojkat bermudzki orientalnej historii (religii), w ktorym ginie historia swiata,
tonie zywa dialektyka swiata zastapiona zydowska "zbawcza terazniejszoscia"
pozbawiona przeciwnego bieguna. W dalszym ciagu swojego artykulu Koch stwierdza,
ze Zydzi powinni blizej przyjrzec sie swojej wlasnej historii i krytycznie ja
przeanalizowac. Chocby te jej fragmenty opisane w Starym Testamencie, w ktorych
mowa jest o eksterminacji dokonywanej przez Zydow na innych ludach. Ale Zydzi
tego nie czynia. Dzieje sie cos wrecz przeciwnego: biblijny przekaz o wytepieniu
calego ludu Amonitow przy pomocy pil, bron i siekier zelaznych i jego spopielenie w
piecach cegielnych (Druga Ksiega Samulea, 12, 31) jest falszowany w nowych
wydaniach Biblii dla nie-Zydow, co bez watpienia ma zwiazek z upowszechnianiem
pojecia "Holocaust" [14]. Kiedy, pyta Koch, Zydzi niezaslepieni lekkoscia bytu
ofiarowana im przez ciezar niemieckiej historii rozpoznaja samych siebie jako
janusowa glowe, jak wszystko, co ma ludzka twarz: jako bycie rownoczesnie ofiarami i
winowajcami. Czy tez wola swoja dalsza egzystencje spedzic za ochronnym prawanem
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Oswiecimia chcac rownoczesnie byc noszonym na Oswiecimiu jak na tarczy?
Dlaczego, pyta Koch, w Muzeum Holocaustu nie jest uwzgledniony mityczny wymiar
idei Holocaustu, jej biblijnie przygotowywany teren, jej duchowo-religijna deka
rezonansowa? Czyzbysmy my nie-Zydzi nie mieli sie dowiedziec, ze w przypadku
Holocaustu idzie o ostateczne dotrzymanie Boskiej obietnicy, a przez to o nastanie
nowej epoki?
"Piec", "piece zniszczenia" najrozniejszego rodzaju sa zywymi na dnie duszy,
tkwiacymi gleboko praobrazami zydowskiego mitu narodowego: Ks. Izajasza 48, 910. Bez tych archetypicznie uksztaltowanych metafor niezrozumiala psychologicznie
jest ostatnie, tworcza glebia, z jaka Zydzi przezywaja wydarzenia Oswiecimia, dym
("dymne cialo Izraela"), apokaliptyczne plomienie bijace z kominow Oswiecimie [15].
Niestety, nie-Zydom obce jest to, co jest oczywiste dla Zydow. Nie rozumieja, ze dla
Zydow ta groza jest rownoczesnie zbawieniem, ktore przezywaja z przejeciem w coraz
to nowych powiesciach i obrazach uzupelnionych wytworami wlasnej fantazji. My
nie-Zydzi nie kojarzymy politycznej rzeczywistosci Oswiecimia z jej religijna
antycypacja: Bog grozi stale piecami zniszczenia, takze swojemu ludowi, gdy ten chce
popasc w odszczepienstwo, i sprawia, ze inne narody naprawde zmieniaja sie w
popiol. Trzy razy "piec" i trzy razy "popiol": Ks. Malachiasza 3, 19 (21), Druga Ksiega
Samuela 12, 31; Ks. Izajasza 48, 10. Ale tylko dla "narodu Boga" zawiera sie w tym
mozliwosc wyniesienia w gore moralne odbudowanie; tylko dla tego narodu ma to
zniszczenie "quasi-Wielkanocna" odwrotna strone, ktora staje sie strona wlasciwego
sensu: przetopic ogniem, wyprobowac w piecu utrapienia, wybrac ponad inne narody
(Ks. Izajasza 48, 10). To jest religijna alchemia braku ojczyzny, alchemia "aliu land",
nedzy i cierpienia: z zebraka krolem; na drodze cierpienia do nieba na ziemi. Tutaj czi
sie niebezpieczenstwo ultimo primordio, ultimo regimini, apodyktycznoultymatywnego zdobycia wladzy przy (wymuszonym) koncy historii; Oswiecim - Alfa i
Omega wlasnie tutaj potrzebne jest "myslenie pod prad", tutaj, choc zakazana,
potrzebna jest pelna kontrowersji dyskusja a zakaz, choc powszechny, jest tu
absolutnie nieakceptowalny. Jesli ten gmach Holocaustu nie zostanie na nowo
wyrysowany, uzupelniony i ozywiony pelnia ludzkich sprzecznosci, jesli zastygnie w
swoim imponujacym, ekstremalnym judeocentryzmie, jesli stanie sie relikwiarzem,
absolutnym zapatrzeniem sie we wlasny pepek - makabryczny taniec brzucha
umarlych przed historia swiata, to obawiam sie, pisze Koch, ze dla Zydow i dla nas
wszystkich, poniewaz prowadzi to swiat na skraj przepasci, rzeczywistoscia stanie sie
wowczas stare chinskie przyslowie: "Gdy dom jest gotowy, przychodzi smierc". Spod
tego prawa ludzkiego bytu nie sa wyjete domy zaloby.
W drugim artykule "Delokalizacja jako bron" [16] Eduard Peter Koch rozwija
swoje tezy. Wybierajac pojecie "Holocaust" Zydzi sami przyprzadkowali okreslane
nim wydarzenia normalnosci i historycznej normatywnosci swoich wlasnych,
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mityczno-religijnych wyobrazen: jako historyczno-religijny proces swojego
oczyszczenia ku wybranstwu, ktory wedlug Izajasza (48, 9-11) osiagniety byc moze w
dlugim marszu przez piece utrapienia. Pojecie "Holocaust" jak zdradza falszywe Œc‚,
jest angloamerykanskim recyklingiem z lat szescdziesiatych [17] wspomnienia o
prymitywnym, krwawym rytuale Izraelitow, po hebrajsku "olah", pogrecku
"holokauston": ofiara caolopalna jako zniszczenie (gr. Holos - caly, pelny; gr. Keiein palic, wypalac) przynoszace zbawienie dokonywane ku czci plemiennego Boga: tym
samym Zydzi na calym swiecie maja przezywac Oswiecim jako cos wyniesionego
ponad profanska rzeczywistosc: jako eschatologiczne potwierdzenie oplatujacych to
wydarzenie mitycznych przeczuc swoich kaplanow. Nalezy pytac o plaszczyzne, na
ktorej wydarzenia Holocaustu jako zydowskie fascinosum sa pelna grozy, ekstatyczna
rzeczywistoscia. Okreslanie mianem Holocaustu po prostu numeryczno-fizycznej
eksterminacji, banalizuje w kazdym razie te mroczne wydarzenia; nie docenia
numinotycznego uswiecania tkwiacego w wybranej logozofii; calkowicie pomija
swiadomie zamierzona mistyfikacje wydarzen, ktora dokumentuje egoteotropiczny
wybor pojecia odniesionego do Oswiecimia, i usuwa eonalny wymiar tego biblijnohistorycznego proroctwa jako duchowo-religijnej rzeczywistosci. W staroizraelskim
kulcie podczas rytualu olah (holokauston) zwierze ofiarne bylo szlachtowane,
obdzierane ze skory, oczyszczane i w calosci lub podzielone na sztuki palone bylo na
oltarzu. Dlatego kazdy znajacy kult Zyd bardzo dobrze zna specyfike techniki palenia
cial z miesa i krwi, ktore jako dymne ciala w darze dla swego Boga wypuszcza w
chmury. Tak jak Feniks z popiolow podniesc sie maja Zydzi z rytualnego mordu
popelnionego na ich braciach i siostrach w srodkowej i wschodniej Europie i nalozyc
aureole na znak, ze Bog przyjal ofiare. Mamy tu do czynienia z monstrualnym
produktem ludzkich urojen przelozonym, na dzialanie polityczne: wprowadzenie na
nowo ofiar z ludzi - w srodku Europy, w polowie dwudziestego stulecia ery
chrzescijanskiej [18]. To tak jakby razem Izaak zostal rzeczywiscie zlozony w ofierze
Bogu [19]. Zamyka sie krag. Jehowa przy pomocy Hitlera, jego SS a wlasciwie calego
"narodu sprawcow" Benjamin Navon) [20] dostal calopalna ofiare z ludzi, otrzymal
zydowski holokauston. W ten sposob narodowi socjalisci podlegaja w Oswiecimiu
mutacji w pomocnikow spelnienia zydowsko-mitycznych fantazji zadoscuczynienia i
ekspiacji dostarczaja Jahve europejskich Zydow jako Holocaust, jako calopalna ofiare
[21] a Oswiecim, ktory jeszcze w 1952 roku opisywany byl w Brockhausie jednym
zdaniem i czysto deskryptywnie jako "oslawiony oboz koncentracyjny" zamienia sie w
oderwane od rzeczywistosci zrodlo aktualnej zydowskiej neurozy. Nie jest tak, ze to
pojecie Holocaustu zostalo przypisane Oswiecimowi, bylo na odwrot: liczaca tysiace
lat straszliwa fantazja ludowa o Holocauscie Zydow znalazla swoj cel i wyraz w
Oswiecimiu [22]. Oswiecim wyznacza koniec Dlugiego marszu przez pustynie
zydowskiego DZPE: dyskryminacja, zagrozenie, przesladowanie, eksterminacja;
wyznacza koniec zydowskiej religii jako drogi cierpienia i poczatek religii zydowskiej
jako niezmiennego stanu bytu: "Kazdy Zyd jest kamieniem szlachetnym" Juedische
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Allgemeine Wochenzeitung, 28.07.1994) [23].
Kto uzywa slowa Holocaust, pisze dalej Koch, jako okreslenia zabijania,
cierpienia i umierania Zydow w okresie II wojny swiatowej, ten z reguly nie wie, co
mowi, jaka otchlanna, nacjonalistyczno-narodowo-religijna tradycje transportuje
wraz z tym pojeciem. Nieswiadom jest niczgeo tak jak wol, ktory takze nie wie, czy
ciagnie woz naladowany gnojem czy tez materialem wybuchowym. Jednak ten, kto
wie, o czym mowie (np. wszyscy duchowni) temu nalezy wytknac, ze nadyma ten
grupowy mord - i charakterystyczne, iz tylko ten mord - do wymiarow religijnej
Ofiary przynoszacej Zbawienie, ktora przycmiewa ofiarna smierc Chrystusa; ze za
cene wlasnej godnosci i piekna uczestniczy w paranoidalnej demonizacji historii,
ktora wyznacza punkt szczytowy oblednej ideologii o rasie panow i zagraza naszej
planecie ekologiczna i polityczna ruina. Szalenstwo calopalnej ofiary rozrasta sie do
pozaru zagrazajacego ludzkosci. Stoimy w obliczu nie religii w historii ale
przezywamy historie jako religie. Poniewaz jednak moze istniec tylko jedna historia,
dlatego tylko ta historia moze byc prawdziwa religia. Dlatego Zydzi maja calkowita
racje, jesli chca, zeby slwowo "Holocaust" odnosilo sie tylko do nich: jest to pojecie,
ktore odpowiada wylacznie wydarzeniom w Oswiecimiu a nie, jak chce tego np.
papiez, masowemu mordowi w lonie matki (Holocaust nienarodzonych) albo
ludobojstwu dokonywanemu przy pomocy bomb np. w Dreznie: podczas gdy ludzie w
Dreznie (lub w Hiroszimie) po prostu umierali jak muchy [24], to palenie Zydow bylo
calopalna ofiara zbawienia i ufundowania sensu; to byl Holocaust dla ostatecznej
ekspiacji Zydow i pojednania z ich Bogiem. Taka interpretacja czyni z Oswiecimia
jeden jedyny, nieporownywalny z niczym oltarz, na ktorym zlozona zostala calopalna
ofiara [25]. W tym sensie bylo to wydarzenie bez precedensu, jednorazowe i
absolutnie wyjatkowe: ma ono niewiele wspolnego z morodowaniem dziesiatkow
milionow ludzi, ktorzy - jak kulacy pod wladza Stalina - juz poprzez samo swoje bycie
stali sie tylko na drodze historycznego postepu [26]. W jeszcze mniejszym stopniu
daje sie porownac z wymazywaniem z powierzchni ziemi i "odwszawianiem"
nazistowskich miast: "Amalek" nie podlega Holocaustowi, mozne go jedynie
zwyczajnie spalic jak w Dreznie czy Hamburgu [27].
W czasopismie Le Monde z 21.02.1979 Vidal-Naquet, Poliakov [28] i trzydziestu
dwoch innych badaczy [29] oswiadczylo: "Nie wolno pytac, jakie ludobojstwo bylo
mozliwe. Bylo ono technicznie mozliwe, poniewaz nastapilo. To jest obligatoryjny
punkt wyjscia kazdego historycznego badania tego tematu. Te prawde chcielibysmy
przypomniec: nie ma dyskusji o istnieniu komor gazowych, i nie moze jej byc". A
Heinz Galinski, owczesny prezes Centralnej Rady Zydow w Mieczech podkreslil to
wlasciwa dla swojej mniejszosci pewnoscia siebie: "Nie zezwalamy na pozbawione
ograniczen badania historyczne" [30]. Zamiast badan historycznych mamy
"historyczne warsztaty", gdzie za stolem jest aksjomat "grzechu pierworodnego
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Oswiecimia". To jest prawda w swiecie, w ktorym historia jest rownoczesnie religia
dazaca do swego swietego jadra: gdyz religia, ktora wypelnia sie w historii, musi
okreslac, co wolno i czego nie wolno. W przeciwnym razie jest stracona. Wydarzenia
w Oswiecimiu dotycza wszystkich Zydow, poniewaz wyzwalaja ich z ich starego
grzechu, ktory wedlug Freuda ustanowiony zostal przez "zamordowanie ich
przywodcy Mojzesza". Wedlug Freuda ten mord jest kulturowym, duchowym i
religijno-historycznym jadrem zydowskiego oczekiwania na Mesjasza, z ktorego
przyjsciem lacza oni przebaczenie za swoja biblijna zbrodnie [31]. Oswiecim oznacza
nie tylko mord ale wybawienie i ponowne zawarcie przymierza z Bogiem. W
Oswiecimiu dzialal wspolczesny Baal Sebub znad rzeki Inn. Metafizycznie
interpretowana metafora Holocaustu nie oznacza tylko straszliwych wydarzen
historycznych ale urzeczywistnia sie w wymiarze religijnym: Zyd jako ofiarny Baranek
Bozy. Osiwecim jest rownoczesnie sadem, kara [32] i zadoscuczynieniem. Wypelnia
sie to, co mialo sie wypelnic. Droga cierpienia osiaga w Oswiecimiu swoj zarowno
fizyczny jak i metafizyczny, eschatologiczny punkt kulminacyjny stajac sie zrodlem
religijnej doktryny mowiacej, ze narod zydowski poprzez te ostatnia opfiare "sam stal
sie swoim wlasnym Mesjaszem" Guenther Ginzel, "Zycie zydowskie dzisiaj",
Deutschlandfunk). W ten sposob niemiecka "Trzecia Rzesza" staje sie "imperium Zla"
a rownoczesnie narzedziem wypelnienia proroctwa, zas Hitler swieckim Antyjehowa
lub przynajmniej Antymojzeszem, ktory jednak nie poprowadzil swojego ludu ku
wyzwoleniu lecz - jako barbarzynski glupiec - w niewole [33]. Oswiecim jest "piecem
oczyszczenia". Oprawcy z oswiecimskiego piekla nosza uniformy SS. I jako
prymitywni tepacy nie zauwazaja, ze w rzeczywistosci transcendentalnej naprawde
wywyzszaja zabijanych wrogow rasowych. Nie zauwazaja, ze nosza wegiel dla
czysccowego ognia, w ktorym spelnia sie zydowskie oczyszczenie jako ostatni rozdzial
historii. Wiara w Holocaust nie jest wiec nowa religia, jak obawiaja sie
rewizjonistyczni sceptycy, lecz wypelnieniem starej [34]. Poniewaz kwestia Mesjasza
jest rozstrzygnieta na plaszczyznie religijnej, to wiara w Chrystusa jest tym, co
przeszkadza. W oczach Zydow istnieje problem dwoch papiezy, ktory chca rozwiazac
po swojej mysli. W ten sposob religijny swiat zydowski odwraca zniszczenie
zydowskich gmin w Europie Srodkowej w jego przeciwienstwo: w ostatnie fundujace
sens katharsis zydowskiej historii cierpienia. Byc moze oprocz obietnicy z Ksiegi
Izajasza (48, 10) oddzialywuje tu obraz mitycznego swietego ptaka Egipcjan
Feniksam ktory spala sie co 500 lat, aby jeszcze wspanialszym zmartwychwstac z
popiolow. I rzeczywiscie rzadko zdarza sie, aby narod, ktory padl ofiara ludobojstwa
wyszedl ze zniszczenia tak wzmocniony jak narod zydowski: jego calopalna ofiara w
"piecach gazowych nazistow" (Frankfurter Rundschau) nie byla daremna; jego
Holocaust dokonany przez SS zostal przyjety. Oswiecim stal sie Golgota wszystkich
Zydow a komora gazowa fantazmatem kolektywnego ukrzyzowania i
zmartwychwstania. Tym samym Oswiecim ze swoja metafizyczna, "nieodgraniczona"
interpretacja uniemozliwiaja wyzwolenia Zydow z "getta wybranstwa" ku
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rownouprawnionej wspolnocie narodow, wyzwolenie z religijnie zabetonowanej
strategicznej pulapki. Lub inaczej: ortodoksyjni, syjonistyczno-faszystowscy naczelni
idelodzy stawiaja swojemu narodowi Oswiecim jako przeszkode na drodze tego
wyzwolenia. Na karte postawili wszystko; na niej spoczywa plon tysiacleci
interpretowania historii przez uczonych w Pismie. Padnie Oswiecim w swoim
tradycyjnym jadrze, to padnie i skrajnie prawicowy rabinat ze swoim pieniacym sie
dzis zydowskim szowinizmem i makabryczna rasowa pycha. Upadnie w przepasc, z
ktorej juz sie nie wydobedzie. To bylby koniec zydowskiego faszyzmu, koniec
swiatowej kultury I propagandy uranilowki; i byc moze nowe swieto narodow,
uroczysta wiosna, ktora przyniesie orzezwiajaca moc stanowienia o sobie, konczy swoj
artykul Koch [35].

Przypisy
[1] Sleipnir, 1995 nr 2. Oberletcher nalezal do aktywistow studenckiej rewolty 1968
roku. Obecnie reprezentuje prawicowy heglizm. Opublikowanie artykulu
"Oczywistosci" spowodowalo, ze wladze skonfiskowaly ten numer Sleipnira. W
Berlinie toczy sie aktualnie proces wydawcow i redaktorow pisma.
[2] Inny niemiecki publicysta konserwatywny Josef Schuesslburner uwaza, ze kara za
watpienie w Holocaust czyni z Niemiec "oparte na liberalnym fundamentalizmie
panstwo wyznaniowe" (Konstytucyjno-polityczne mysli dla przezwyciezenia kleski
Niemiec", Staatsbriefe 1995 nr 7).
[3] W wydaniu niemieckim swojej ksiazki Krematoria Oswiecimia. Technika
masowego mordu (Monachium 1994) Pressac zredukowal liczbe ofiar Oswiecimia na
470.000 do 550.000 (str. 202).
[4] Polacy upominajacy sie o swoje ofiary np. Oswiecimia nie rozumieja, ze byly to
ofiary profanskie, ktore nie mialy udzialu w Holocauscie. Z punktu widzenia religii
Holocaustu nie mialy one zadnego znaczenia. Niekiedy pojawiaja sie problemy z
odpowiednim zakwalifikowaniem tej czy innej smierci. Jak chocby smierci bl. Edyty
Stein. Byla konwertytka, wiec przestala byc czlonkiem narodu zydowskiego a tym
samym jej smierc nie dokonala sie w ramach "sakralnego mordu". Jednak
zamordowana zostala jako Zydowka, poniewaz do tej kategorii zaliczyl ja rezim
narodowosocjalistyczny. Z tego punktu widzenia byla wiec ofiara Holocaustu. Stad
niektore srodowiska zydowskie protestowaly przeciw beatyfikacji Edyty Stein (siostry
Teresy Benedykty od Krzyza) uwazajac, ze cierpiala i umarla jako przedstawicielka
narodu zydowskiego nie zas jako wyznawczyni wiary katolickiej (zob. NIE, 1995 nr
10). Ciekawe, jaka bedzie reakcja srodowisk zydowskich w przypadku kanonizacji
Teresy Benedykty od Krzyza (Edyty Stein), ktora ma nastapic podczas pobytu papieza
we Wroclawiu na Miedzynarodowym Kongresie Eucharystycznym.
Nieco inaczej ujmuje ten problem Henryk Grynberg (Prawda nieartystyczna, str.
146). Uwaza on, ze Edyta Stein, zabita za to ze byla Zydowka, miala smierc
chrzescijanska i zasluzyla na beatyfikacje, ale ofiara jej nie byla wieksza od
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poszczegolnych zydowskich ofiar. Nie przewazy szali, pisze Grynberg, takze czyn
ofiarny Maksymiliana Kolbego, ktory oddal swe zycie za innego chrzescijanina. O
wiele trudniejsza jest smierc, na ktora nie idzie sie dobrowolnie, wiec znacznie ciezsza
jest taka ofiara. A zatem i w ofierze chrzescijanie nie przescigneli Zydow, konkluduje
Grynberg.
[5] Na plaszczyznie historycznej ilosc ofiar jest istotna, na plaszczyznie religijnej nie
ma znaczenia, czy chodzi o jedna ofiare czy tez o "nieskonczona ilosc cial ludzkich"
(Elie Wiesel). Georg Steiner przyznaje, ze liczba ofiar bolszewizmu byla wyzsza niz
zydowskich ofiar narodowego socjalizmu, ale mimo to uwaza, ze jakosciowo
Holocaust (Shoah) byl czyms wyjatkowym, poniewaz w przeciwienstwie do zbrodni
stalinowskich posiada ow wymiar symboliczno-metafizyczno-teologiczny. Wynika
stad, ze sakralna smierc jednego Zyda rowna jest profanskiej smierci kilku chlopow
rosyjskich i ukrainskich. Klaus Kunze uwaza, ze jesli wybranstwo jakiegos narodu np.
zydowskiego podnosi sie do rangi zasad wiary, to na mocy nieublaganych praw
religijnej logiki, zbrodnia dokonana na jednym Zydzie jest zbrodnia swietokradcza,
atakiem na Boga samego, atakiem, ktory dalece wykracza poza zwykle naruszenie
przykazania "Nie zabijaj" (op. cit.). Zob. Wyzej opinie Lema I Foxmana.
[6] Klaus Kunze (op. cit.) uwaza, ze predzej czy pozniej nadejdzie moment, w ktorym
kwestia "wiara w Holocaust czy klamstwo oswiecimskie" interesowac bedzie niewielu
ludzi, poniewaz ulegnie ona, jak wiele kwestii z poprzednich stuleci, neutralizacji, a
wypracowane w zwiazku z nia pojecia teologiczne stana sie sprawa prywatna.
[7] Spory pomiedzy "holocaustowcami" a "shoahowcami" maja bez watpienia
charakter sporow teologicznych i sa rownoczesnie walka o wladze w lonie kasty
kaplanskiej religii Holocaustu. "Shoahowcami", oczywiscie oprocz Lanzmanna, sa
Wiesenthal i Steiner (Wiesenthal preferuje Shoah, co oznacza katastrofe lub
nieszczescie zamiast pojecia "Holocaust" implikujacego religijna ofiare, poswiecenie,
zob. Gazeta Wyborcza, 15-16.X.1994). Taki sam charakter maja spory pomiedzy
ortodoksami religii Holocaustu a tymi, ktorzy nieco odchodza od ortodoksji. Np.
Daniel J. Goldhagen w artykule "Falszywy swiadek" opublikowanym na lamach The
New Republic (17.IV.1989) oskarzyl zydowskiego historyka prof. Arno Mayera z
Princeton University - autora ksiazki Dlaczego nieba nie okryly sie ciemnoscia.
"Ostateczne rozwiazanie" w kontekscie historycznym o falszowanie i znieksztalcanie
historii, o rewizjonizm i kpine z pamieci i historii. Ostro zaatakowala Mayera jedna z
wysokich kaplanek religii Holocaustu Lucy S. Dawidowicz na lamach Commentary
(pazdziernik 1989) - zob. Wybor z rocznika 1989 Commentary, Warszawa 1991. Z
kolei Claude Lanzmann o rewizjonizm i korzystanie z opinii prof. Faurissona oskarzyl
J. C. Pressaca (Le Nouvel Observateur, 30.XI.1994). Zob. tez wyzej opinie VidalNaqueta o Elie Wieselu.
[8] Junge Freiheit, 1993 nr 5. Ten konserwatywno-narodowy tygodnik jest
"obserwowany" przez Urzad Ochrony Konstytucji i trafil juz do corocznego raportu
sporzadzanego przez UOK zakwalifikowany jako "skrajnie prawicowy". W Niemczech
do "skrajnej prawicy" zaliczany jest kazdy, kto nie uznaje religii Holocaustu.
[9] Rowniez prof Bauman pisze o "amerykanskiej operze mydlanej zatytulowanej
ŒHolocaust‚" (Nowoczesnosc i Zaglada, str.12).
[10] W Niemczech juz od lat radio i prasa prosza rabinow o wypowiedzi z okazji
najwiekszych swiat chrzescijanstwa.
[11] Staatsbriefe 1993 nr 5. W tym roku dwa numery monachijskiego miesiecznika
zostaly skonfiskowane przez policje. Redaktor naczelny oczekuje na proces.
[12] Nie jest czyms przypadkowym, ze Muzeum Holocaustu zbudowano w rzadowej
dzielnicy Waszyngtonu. "Mamy okazje budowac w centrum Waszyngtonu czyli w
centrum swiata" (sic!) - powiedzial w wywiadzie dla Rzeczypospolitej (29.IV.1994)
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przewodniczacy Rady Muzeum Holocaustu Miles Lerman. Hans-Dietrich Sander
uwaza, ze wbrew temu, co sadza niektore kregi prawicy to nie Zydzi rzadza w USA czy
w Niemczech, ale to amerykanska elita uzywa Zydow jako "pasa transmisyjnego" dla
swego panowania. Zydzi sa wedlug Sandera "pacholkami zwycieskich mocarstw II
wojny swiatowej" [zob. Hans-Dietrich Sander "Zydowskie, arcyzydowskie"
(Staatsbriefe 1995 nr 6) oraz tenze "O glupocie Zydow i Niemcow" (Staatsbriefe 1993
nr 9). Inny niemiecki publicysta Helmut Simon uwaza, ze zwycieskie mocarstwa II
wojny swiatowej uzywaja Zydow jako "policji ideologicznej" (Staatsbriefe 1994 nr 3).
Przytoczyc tu mozna tez opinie Juliusa Evoli, ktory przestrzegal przed widzeniem
wszedzie Zydow jako deus ex machina i uwazal, ze (niektorzy) Zydzi sa jedynie
narzedziem dla sil chaosu (zob. Julius Evola Ludzie wsrod ruin, Tybinga 1991 str.
326). Bez watpienia jednak muzea typu Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie sa
symbolami wladzy, co w przypadku Holocaust Memorial Museum podkreslone jest
przez fakt, ze miesci sie ono w centrum Waszyngtonu, na terenie nalezacym do rzadu
USA, w poblizu pomnikow bohaterow Stanow Zjednoczonych: Washingtona,
Jeffersona i Lincolna. Pamietac nalezy i o tym, ze President‚s Commission on the
Holocaust powolal do zycia swoim rozporzadzeniem prezydent Carter w 1978 roku. W
kilka lat pozniej Kongres jednoglosnie uchwalil ustawe o powolaniu Rady Pomnika
Holocaustu, ktora jest agenda rzadu federalnego (oprocz pieniedzy pochodzacych od
prywatnych sponsorow na budowe i utrzymanie muzeum przeznaczane sa srodki z
budzetu panstwa - wynosza one za lata 1993-2000 ponad sto milionow dolarow).
Rada miala rowniez zajac sie znalezieniem sposobow organizowania Dni Pamieci corocznych, ogolnonarodowych obchodow poswieconych pamieci ofiar Holocaustu.
Dni Pamieci podobnie jak izraelski Yom ha-shoah sa datowane wedlug ksiezycowego
kalendarza hebrajskiego i obchodzone sa w rozne dni roku - w calym kraju, pod flaga
republiki, z modlitwami i spiewami po hebrajsku, w budynkach rzadowych od
Kapitolu po siedziby wladz lokalnych (zob. Theodore J. O‚keefe "Muzeum
Holocaustu: kosztowny i niebezpieczny blad", Journal of Historical Review, marzeckwiecien 1995). Kult zwiazany z religia Holocaustu zlewa sie z ideologia panstwowa
Stanow Zjednoczonych. Oprocz glownej swiatyni w Waszyngtonie powstalo lub
powstaje w USA 19 mniejszych swiatyn (muzeow, pomnikow lub miejsc pamieci) oraz
36 instytutow teologicznych (osrodkow badawczych i bibliotek). W niektorych
miastach np. w Los Angeles istnieja nawet dwie lub trzy swiatynie religii Holocaustu
(tak rabin Ephraim Buchwald w Los Angeles Times, 28.IV.1992). W amerykanskich
szkolach, collegach i uniwersytetach organizowane sa lekcje, kursy i wyklady na temat
Holocaustu czyli lekcje religii Holocaustu. Cytowany wyzej Miles Lerner stwierdzil, ze
Muzeum Holocaustu sprawia, iz "dzieci w Dubuque, rodziny w Tucson i nauczyciela
w Atlancie beda poznawac historie i lekcje Oswiecimia tak gruntownie jak ucza sie
historii wlasnych spolecznosci". Muzeum Holocaustu jest dzis najwieksza swiatynia
na swiecie, jej fundamenty polozone zostaly na ziemi zmieszanej z ziemia
przywieziona z Oswiecimia, Bergen-Belsen i innych obozow koncentracyjnych,
heksagonalna, wysoka na 60 stop "Sala Pamieci" posiada kaplice, w ktorej
zwiedzajacy maja sie modlic i zapalac swiece. Josef Schueslburner uwaza, ze religia
Holocaustu nalezy dzis do samego jadra amerykanskiej idei wybranstwa samowyniesienia przez samojudaizacje: aby zdobyc status narodu wybranego trzeba
sie oglosic Anglozydami. Jest to kontynuacja radykalnego protestantyzmu
brytyjskiego, ktory zakladal ostateczne nawrocenie Zydow i ich powrot do Izraela, co
mialo zainicjowac "Second Coming of Christ". Antytrynitarny protestantyzm tak
bardzo zblizyl sie do zydostwa, ze mozna w jego przypadku mowic o judaizacji
chrzescijanstwa. Religia Holocaustu jest w Ameryce elementem demoliberalnego
mesjanizmu, swieckiej potrzeby zbawiania swiata czyli osiagniecia "the end of
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history" (Konieczne pytanie o zydowskie przezwyciezanie przeszlosci", Staatsbriefe
1993 nr 4). Dlatego nie powinno nikogo dziwic, dlaczego na kultowe centrum religii
Holocaustu wybrany zostal Waszyngton. Warto tu przypomniec, ze w Niemczech trwa
spor o gigantyczny pomnik ofiar Holocaustu (100x100x7 m), ktory ma stanac w
Berlinie. Spor o pomnik jest bez watpienia przejawem walki o wladze.
[13] Nowy Katechizm Kosciola Katolickiego wprowadza grzech antysemityzmu.
Wypada miec nadzieje, ze nie jest to grzech smiertelny.
[14] Takze w Biblii Tysiaclecia dokonano takiej zmiany. Zamiast masakry i spalenia
Ammonitow w piecach ceglanych jak bylo w Wulgacie mamy: "Ludnosc zas, ktora w
nim byla, uprowadzil i przeznaczyl do obslug i pil, kilogow i zelaznych siekier oraz
kazal jej przejsc do wyrobu cegly". W komentarzu czytamy: "Tekst hebrajski w tym
miejscu jest bardzo niejasny. Wulgata odczytala go jako akt nieslychanego
okrucienstwa, wiekszego niz w 1 Sm 11, 2". Tekst musial zostac zmieniony, gdyz tylko
narod zydowski mogl byc palony w piecach (krematoriach) przez
narodowosciowosocjalistycznych oprawcow i to dla niego ten rodzaj smierci jest
zarezerwowany. Zydzi palacy w piecach Ammonitow wchodziliby w role oprawcow,
wykonawcow "Holocaustu" na innym narodzie. Poniewaz jest to z natury rzeczy
niemozliwe, tekst biblijny zostal zmieniony, a w komentarzu niejasno mowi sie o
"nieslychanym okrucienstwie". Religia Holocaustu okazala sie silniejsza niz biblijna
tradycja Kosciola.
[15] To Elie Wiesel w swojej relacji z Oswiecimia i Buchenwaldu pisal, ze Niemcy
zabijali Zydow palac ich zywcem w dolach. Ta wersja jest geneza terminu "Holocaust"
czyli calopalenia: "Niedaleko od nas z dolu buchaly plomienie, gigantyczne
plomienie. Cos palili. Ciezarowka zatrzymywala sie przed dolem dostarczajac swoj
ladunek - male dzieci. Dzieciaczki! Tak, widzialam to na wlasne oczy (…) Te dzieci w
plomieniach". Nieco dalej znajdowal sie inny dol, gdzie ludzie "umierali powolna
smiercia w plomieniach". (Noc, Nowy Jork 1969, zob. ss. 41, 42, 43, 44, 79, 93; I wyd.
Ukazalo sie w 1958 r.). New York Times z 13.VIII.1996 zamiescil w zwiazku z
artykulem prof. Yaffy Eliach o "pogromie" w Ejszyszkach list od czytelnika, ktory
utrzymuje, ze Polacy w pewnej malej miejscowosci 10 lipca 1941 roku spalili zywcem
1600 miejscowych Zydow (zob. Trybuna 14-15.VIII.1996 czyli urzadzili taki malenki
Holocaust (Holocauscik). I jeszcze raz Elie Wiesel: "W oddali ogromne kominy
fabryczne wypluwaly czerwone i zolte snopy ognia, ktore wznosily sie ku
bezksiezycowemu niebu, jak gdzyby chcialy je podpalic" (Piesn umarlych, str. 152).
Piece, ogien, plomienie pojawiaja sie bardzo czesto w relacjach z Oswiecimia i innych
obozow (nie trzeba tu dodawac, ze slupy ognia bijace z kominow krematoryjnych sa
elementem apokaliptycznej wizji poetyckiej, gdyz rozpatrywane z czysto technicznego
punktu widzenia, zjawisko to nie moglo miec miejsca). W Starym Testamencie
mozemy przeczytac: "A was Pan wybral sobie, wyprowadzil was z pieca do topienia
zelaza, z Egiptu" (Ks. Powtorzonego Prawa, 4, 20); "Bo dawno przygotowywano
Tofet (palenisko, piec), ono jest takze dla krola gotowe, zostalo poglebione,
rozszerzone; stos wegli i drwa w nim obfituja. Tchnienie Pana niby potok siarki je
rozpali" (Ksiega Izajasza, 30, 33); "Oto jak srebro przetopilem cie ogniem i
wyprobowalem cie w piecu utrapienia" (Ks. Izajasza, 48, 10); "I zbudowali wyzyne
Tofet w dolinie Ben-Hinnom, aby palic w ogniu swoich synow i corki, czego nie
nakazalen i co nie przyszlo mi nawet na mysl" (Ks. Jeremiasza, 7, 31); "I uczynie
znaki na niebie i na ziemi: krew i ogien, i slupy dymne" (Ks. Joela, 3, 3);
"Rozgniewal sie na to krol i kazal rozpalic patelnie i kotly… rozkazal go sprowadzic
do ognia, bo jeszcze oddychal i smazyc na patelni. Gdy zas swad z patelni sie
rozchodzil…" (II Ks. Machabejska 7, 3-5 - ten swad moze byc owa wonia trupow
spalanych w krematoriach, o ktorych mowia "nanosowi swiadkowie" z Oswiecimia -
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oczywiscie z czysto technicznego punktu widzenia, cos takiego nie moglo miec
miejsca, bo, owczesne krematoria, takze te w Oswiecimiu, byly tak zbudowane, ze
zadna won spalonych zwlok nie byla wyczuwalna); wspomniec tu mozna rowniez o
apokryficznym "Spiewie trzech mezczyzn w piecu ognistym". Inni autorzy zwracaja
uwage na role obrazow z Talmudu dla religii Holocaustu: 40 milionow Zydow
zabitych przez Rzymian za panowania Hadriana, wielka fala krwi zabitych dociarajaca
do morz, niosaca kamienie i zabarwiajaca morze na czerwono, 64 miliony uczniow
zydowskich z Betaru, ktorzy owinieci zostali w swoje rekopisy i spaleni zywcem przez
Rzymian, ciala zameczonych Zydow uzyte do budowy ogrodzenia wokol wielkiej
winnicy Hadriana, krew uzywana do nawozenia winnic itp. (zob. appendix do Yigael
Yadin Bar Kokhba, Nowy Jork - Londyn 1971). "Jako religijna metafora wspolnie z
mistycznymi manifestacjami Talmudu, dwidziesytowieczny zydowski ŒHolocaust‚
ma znaczenie jako artykul zydowskiej wiary" (Michael A. Hoffman II "Psychologia i
epistomologia nowomowy ŒHolocaustu‚", Journal of Historical Review, zima 198586 nr 4).
[16] Staastbriefe 1995 nr 5.
[17] Po raz pierwszy termin "holocaust" w odniesieniu do cierpien Zydow pojawil sie
w zydowsko-amerykanskim czasopismie American Hebrew z 31.IX.1919 roku. Ukazal
sie wowczas na jego lamach artykul mowiacy o ciezkim losie glodujacych Zydow
europejskich. Artykul zatytulowany byl "Musi zakonczyc sie ukrzyzowanie Zydow!".
Znalazly sie w nim takie sformulowania: "6 milionow ludzkich istot podaza do
grobu"; "6 milionow mezczyzn i kobiet umiera z braku srodkow do zycia",
"holocaust ludzkiego zycia". M. Marus pisze, ze termin "Holocaust" sluzy do
"wyodrebnienia tej szczegolnej rzezi sposrod innych historycznych przypadkow
ludobojstwa" (op. cit. str. 14). Jeszcze w polowie lat siedemdzisiatych przyjeta byla
pisownia mala litera i w cudzyslowiu - "holocaust". Pozniej w slownikach,
encyklopediach, ksiazkach i artykulach prasowych pojawia sie termin "the Holocaust"
(bez cudzyslowu), czego zyczyl sobie jakis Wielki Brat (zob. Michael A. Hoffman II
"Psychologia i epistemologia nowomowy ŒHolocaustu‚", Journal of Historical
Review, zima 1985-86 nr 4). Uzycie rodzajnika okreslonego "the" z gory sugeruje
czytelnikowi lub sluchaczowi, ze slowo odnosi sie do czegos, co istnieje lub istnialo i
co jest jedynym zjawiskiem tego rodzaju (zob. A. Dibert "nasza religia panujaca",
Journal of Historical Review 1990 nr 2).
[18] Por. "Totalitarny, sakralny mord" u Grynberga (op. cit. str. 78).
[19] "Bo ofiara Izaaka przepowiada Holocaust" (Elie Wiesel Piesn umarlych, str.
110).
[20] Ambasador Izraela w Bonn.
[21] Elie Wiesel pisze, ze zydowscy czlonkowie Sonderkommanda obslugujacy
krematoria "zmuszeni byli sluzyc bogowi ognia" (Bog po Oswiecimiu, str. 36).
[22] Wedle tradycji, w XVIII wieku "wielki chaldycki nauczyciel Elimelech z Lezajska
i jego brat Zusia podrozowali przez rok z miasta do miasta, usilujac zblizyc Zydow
do Boga. (…) Pewnego popoludnia wyczerpani i glodni przybyli do niewielkiego
miasteczka. Chociaz byli glodni, nie mogli jesc, chociaz byli wyczerpani, nie mogli
spac. Odczuwali cos, czego nigdy przedtem nie zaznali. Ogarnelo ich uczucie
niewymownego leku. Przejmowala ich straszliwa bojazn. Ogarnial ich najglebszy
smutek. W srodku nocy opuscili miasto i juz nigdy do niego nie wrocili". To
miasteczko - mowi zydowska opowiesc - nazywalo sie Oswiecim. (Janusz
Poniewierski "Krzyze w Brzezince", Tygodnik Powszechny 1996 nr 30).
[23] Religia Holocaustu prowadzi do uprzywilejowania "Holocaust survivors" (czyli
ocalencow z Holocaust wedlug Grynberga) w metafizyczno-religijnym sensie, do ich
wyniesienia na inny, wyzszy poziom bytu. Poniewaz wymordowani mieli byc wszyscy

— 32

—

Tomasz GABIS : Religia "Holocaustu"

Zydzi, to do "Holocaust survivors" naleza wszyscy Zydzi takze i ci, ktorzy tylko dlatego
unikneli smierci, ze mieszkali w Paragwaju, w Kansas City czy na Wyspie
Wielkanocnej. Co oczywiste status "Holocaust survivor" posiadaja rowniez kolejne
pokolenia, ktore zyja tylko dlatego, ze Œeschatologiczna decyzja" o wymordowaniu
wszystkich Zydow nie zostala w pelni zrealizowana. Jest rzecza oczywista, ze do
"Holocaust survivors" nie moga byc zaliczeni ci, ktorzy ocaleli z plomieni Hiroszimy
czy Drezna.
[24] Lucy S. Dawidowicz stanowczo odrzuca mozliwosc porownania zbrodni
Holocaustu np. do zrzucenia bomby atomowej na Hiroszime, gdyz jej zdaniem inne
byly motywy sprawcow, i oburza sie na przywodcow murzynskich w USA, ktorzy
slowa takie jak "ludobojstwo", "Oswiecim" czy "holocaust" stosuja w odniesieniu do
warunkow panujacych w slumsach, i na przeciwnikow aborcji, ktorzy "obroncow
kontroli populacji" przyrownuja do narodowych socjalistow mordujacych Zydow
(zob. Lucy S. Dawidowicz Holocaust i historycy, ss. 16, 17). Henryk Grynberg cytuje
amerykanskiego publicyste George‚a Willa, ktory na lamach Washington Post (10.II.
1983) napisal, ze "falszujemy i trywializujemy Holocaust naginajac go do naszej
wygody, czyniac zen symbol - ogolnego bestialstwa czy czegokolwiek. To nie byl
zaden symbol - to byl fakt(…). Holocaust byl w morderczy sposob zwrocony
przeciwko okreslonym ofiarom - Zydom. Nikt nie moze przywlaszczac sobie ich
tragedii jako metafory". Will okreslil jako zdrade to, ze probuje sie "holocaust
zdemokratyzowac", uczynic z niego cos ogolnego, symbolicznego, abstrakcyjnego,
innego niz zydowska katastrofa" (Grynberg op. cit. str. 84). Wolno przypuszczac, ze
te sprawy wobec "zawlaszczania" pojecia Holocaustu spowodowane sa rowniez tym,
ze "Holocaust" jest slowem swietym, ktore nie powinno byc bluznierczo brukane
poprzez umieszczenie go w profanskim kontekscie.
[25] "Dlaczego, ale dlaczegoz ja mialbym Go blogoslawic?(…) Dlatego, ze w swojej
wielkiej mocy stworzyl on Oswiecim, Brzezinke, Bune i tak wiele fabryk smierci? Ja
moglbym powiedziec Mu: " Blogoslawiony jestes, Odwieczny Panie wszechswiata,
ktory wybrales nas sposrod ludow, abysmy torturowani byli dniem i noca, abysmy
patrzyli, jak nasi ojcowie, nasze matki, nasi bracia koncza w krematorium.
Pochwalone niech bedzie Twoje Swiete Imie, Ty, ktory wybrales nas, abysmy byli
mordowani na Twoim oltarzu?" (Elie Wiesel Noc, cyt. za: Waclaw Hryniewicz op. cit.
str. 9).
[26] Problem zbrodni bolszewizmu (komunizmu) nalezy rowniez widziec w
kontekscie religii Holocaustu, ktorej jedna z funkcji jest uniemozliwienie powaznej
dyskusji na temat odpowiedzialnosci zydowskich bolszewikow i zwolnienie Zydow z
potrzeby "przezwyciezania" wlasnej przeszlosci (zob. Josef Schuesslburner
"Konieczne pytanie o zydowskie przezwyciezanie przyszlosci", Staatsbriefe 1993 nr
4). Juz samo postawienie tej kwestii uznawane jest za antysemityzm, tak jak to
uczynil przewodniczacy Knesetu Szewach Weiss w wywiadzie telewizyjnym z
25.I.1995 przeprowadzonym przez Radka Sikorskiego. W tym wywiadzie Weiss
powtorzyl teze o nieporownywalnosci Holocaustu z jakakolwiek inna zbrodnia.
Komentujac poglady Weissa wyrazone w wywiadzie, Stefan Adamski oskarzyl
przewodniczacego Knesetu, ze "prezentuje prymitywna mentalnosc Kalego‚ i
"tworzy klimat sprzyjajacy najbardziej irracjonalnym wynaturzeniom" ("Swiatlo i
zgielk", Mac Pariadka. Anarchistyczny Magazyn Autorow 1995 nr 2). Ma
opczywiscie racje, ale nie rozumie, ze Weiss prezentowal po prostu swoje "religijne"
przekonania.
[27] Dziesiatki tysiecy mieszkancow Hamburga spalonych przez bomby fosforowe w
czasie wielkiego nalotu w 1943 zginelo w burzy ogniowej, jaka wybuchla w miescie
czyli "deszczu siarki i ognia". Zgineli jako grzsznicy, gdyz bombardowanie zostalo

— 33

—

Tomasz GABIS : Religia "Holocaustu"

nazwane przez Brytyjczykow "Operacja Gomora". Brytyjscy i amerykanscy lotnicy
wypelnili role Jahwe! Przyznac trzeba, ze nazwanie bombardowania "Operacja
Gomora" jest bardziej wyrafinowane niz stosowanie hasla "Bog z nami" ["Gott mit
uns"].
[28] Autor monumentalnej "Historii antysemityzmu".
[29] Wsrod sygnatariuszow oswiadczenia byli m.in. Philippe Aries, Alain Basancon,
Fernand Braudel, Pierre Chaunu, Francois Furet, Jaques Le Goff I Emmanuel LeroyLadurie. Odmowil zlozenia podpisu Rene Remond.
[30] "Nie mozna dyskutowac prawdy o Holocauscie. Jest to wypaczenie wolnosci
slowa. Stany Zjednoczone powinny nasladowac Niemcy Zachodnie, gdzie takie
praktyki sa zdelegalizowane" (Frank Little, Jerusalem Post, 19-25.IX.1980).
[31] Freud powolywal sie na E. Sellina, ktory w swojej ksiazce Mojzesz I jego
znaczenie dla izraelsko-zydowskiej historii religii (Lipsk 1922) staral sie udowodnic,
ze u proroka Ozeasza i nnych prorokow istnieja niezaprzeczalne slady tradycji
gloszacej, iz Mojzesz zamordowany zostal w czasie powstania wznieconego przez
krnabrny i niesforny lud (zob. Sigmund Freud Czlowiek iminiem Mojzesz a religia
monoteistyczna, Warszawa 1994). Koncepcje Freuda analizuje Yosef Yerushalmi w
ksiazce Mojzesz Freuda (New Haven - Londyn 1991).
[32] Np. rabin Joel Teitelbaum (1888-1978), zaciekly antysyjonista i czolowy
przedstawiciel ruchcu chasydzkiego na Wegrzech uwazal, ze cierpienia i smierc
Zydow w okresie II wojny swiatowej, jest kara Boza za wsparcie dla syjonizmu. Z kolei
rabin Issachar Teichtahl wyrazal opinie wrecz odwrotna, a mianowicie, ze chodzi o
kare Boza za antysyjonizm (zob. Arthur Hertzberg Judaizm. Podstawy religii
zydowskiej, monachium 1993, ss. 345-347). Sam Hertzberg pisze "narod musi
pamietac ale nie moze zyc, czyniac kult ze swojej bolesci" (str. 353).
[33] "Hitler jest dla Zydow raczej wspolczesnym Hamanem, innym antysemita,
ktory probowal zniszczyc Zydow, lecz sam zostal zniszczony. W swieto Purim Zydzi
robia wielka wrzawe w synagodze glosno krzyczac w chwilach, kiedy wymieniane
jest nazwisko Hamana. Nazywaja to Œrobieniem megillah‚. Obecny holocaustyzm
we wszystkich jego formach (slowo pisane i mowione, muzea, pomniki, kursy
edukacyjne itd) mozna uznac za - odmienne w formie i zakresie - Œrobienie
megillah‚ z Hitlerem, ktory zastapil Hamana" (George F. Corners II "Holocaust i
jego religijne korzenie", Journal of Historical Review, 1982 nr 3).
[34] "Holocaustyzm jest produktem juadizmu"; "Innym czynnikiem majacym
wplyw na utrwalenie sie holocaustyzmu jest gleboka religijnai psychologiczna
potrzeba Zydow i judaizmu uwiecznienia swoich przesladowan. Tego rodzaju
opowiesci sa integralnie wplecione w strukture i osnowe zydowskich pism i
rytualow" (George F. Corners II op. cit.).
"Jest rzecza oczywista, choc nie uznawana powszechnie, ze dzieki kultowi
ŒHolocaustu‚, juadaizm stal sie nieoficjalna religia panstwowa Zachodu, przy
czym jest to ostatnia religia, w ktora agnostyczny skadinad Zachod wierzy"
(Michael A. Hoffman op. cit.).
[35] Wypada tu dodac, ze sa duchowi przywodcy narodu zydowskiego, ktorzy bardzo
krytycznie wyrazaja sie na temat religii Holocaustu, zapewne i z tego powodu, ze jak
pisala cytowana wyzej Jutta Winckler, "pobozny Zyd moze tylko ze zgroza patrzec na
wroga duchowosci i tradycji karykature religii jaka jest religia Holocaustu z laski
Holywoodu". Rozne teologie Holocaustu w rodzaju teologii Wiesela czy Rubensteina
rowniez nie moga byc przez nich zaakceptowane. Mozna tu wymienic cytowanego
przez Waclawa Hryniewicza rabina Abrahama J. Heschela (op. cit. str. 10). Rabin Eli
Hecht skrytykowal i wysmial film Spielberga "Lista Schindlera". Stwierdzil, ze takie
filmy nie pomagaja judaizmowi (Los Angeles Times, 2.I.1992) napietnowal obsesje na
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tle Holocaustu. Z kolei izraelski pisarz Mosze Kohn na lamach Jeruzalem Post (18
lipca 1992) sprzeciwil sie "nauczaniu Holocaustu" (Teaching the Holocaust). Rowniez
naczelny rabin Wielkiej Brytanii Immanuel Jakobovits stwierdzil kiedys, ze Holocaust
stal sie "calym przemyslem przynoszacym pokazne zyski pisarzom, naukowcom,
filmowcom, tworcom pomnikow, projektantom muzeow a nawet politykom". I
dodal, ze rowniez niektorzy teologowie i rabini sa udzialowcami tego big byznesu,
ktory "odlegly jest od duszy judaizmu" (cyt. za: Alfred M. Lilienthal, op. cit.).
W zeszlym roku ukazala sie w Nowym Jorku ksiazka rabina Michaela Goldberga Why
should Jews survive? Looking Past the Holocaust Toward a Jewish Future. W
omowieniu tej ksiazki Joanna Petry Mroczkowska ("Powrot do zrodel zamiast kultu
Holocaustu", Znak, siepien 1996) pisze, ze Holocaust stal sie obecnie, wedlug
Goldberga, przewodnim watkiem ("master story") zydowskiej historii. Goldberg
krytycznie ustosunkowuje sie do "nadmiernego podkreslania wyjatkowosci tego
zjawiska jako absolutnie niepowtarzalnego i nie pozwalajacego na zadne
porownania z innymi przypadkami ludobojstwa" i do czynienia z niego
"wyizolowanego curiosum historii". Goldberg negatywnie ocenia swoisty kult
Holocaustu i za objaw tego szerzacego sie kultu uwaza waszyngtonskie Muzeum
Holocaustu, ktore zbudowane zostalo w celu "amerykanizacji Holocaustu".
Konsekwencja kultu Holocaustu stal sie slogan, ze wszyscy zyjacy Zydzi sa "Holocaust
survivors" i jako ofiary sa poza wszelka krytyka. Swiatopoglad oparty na niemal
obsesyjnym powracaniu do tragedii Holocaustu uwaza Goldberg za szczegolnie
szkodliwy przede wszystkim dlatego, ze eliminuje Boga i stwarza absurdalny judaizm
bez Boga [Goldberg nie uznaje teologii Holocaustu czy to w wydaniu Richarda
Rubensteina (nie moze istniec Bog, ktory dopuscil do Holocaustu)]. Swiecka religia,
swiecki kult jest, wedlug Goldberga, nowa forma balwochwalstwa. W istocie, twierdzi
Goldberg, oddajemy czesc najniebezpieczniejszemu z bozkow - samemu sobie.
Samobojstwo Jerzego Kosinskiego to dla Goldberga przyklad bankructwa filozofii
kultu Holocaustu. Malowany Ptak to dla Goldberga wyraz pozalowania godnej
postawy oderwania sie od Boga i judaistycznych korzeni oraz nihilistycznej wiary w
prymat brutalnosci i zla w swiecie. Goldberg nawoluje, aby brac przyklad z Hioba i
postuluje, aby zamiast nieustannego rozpamietywania Holocaustu powrocic do
innego przewoniego tematu historii zydowskiej - do wyjscia z niewoli egipskiej i
zawarcia przymierza z Jahwe ukoronowanego otrzymaniem Dekalogu.
Przeksztalcaniu Holocaustu w religie i eksploatowaniu go na wszelkie sposoby
przeciwstawiaja sie takze intelektualisci zydowscy, tacy jak Tom Segev, Michael
Wolffsohn, Jacob Tinmerman czy Leon A. Jick, ktory napisal: "Smutno to przyznac,
ale jest wiele prawdy w zlosliwym powiedzeniu ŒNie ma takiego dobrego byznesu
jak Shoah-byznes‚". Sa nawet Zydzi, ktorzy nie wahaja sie wspolpracowac z
"heretykami" czyli rewizjonistami Holocaustu tacy jak prof. Noam Chomsky, prof.
Israel Shahak czy Jean-Gabriel Cohn-Bendit lub sami porzucili religie Holocaustu
nawracajac sie na rewizjonizm jak J. Burg (wlasc. Ginzburg) w Niemczech lub David
Cole w USA. Powaznym i szkodliwym bledem jest traktowanie Zydow jako
absolutnego monolitu i "sprzysiezonej jednosci".

Czesc II powyzszego eseju Tomasza Gabisia znajduje sie na niniejszej Web page.
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Prosze kliknac u dolu.
stanczyk wydrukowal ja w numerze 1(30)1997. Czytelnik znajdzie w niej polityczna i
ideologiczna instrumentalizacje religii Holocaustu, panorame re- wizjonizmu
historycznego oraz jego polityczne i ideologiczne konsekwencje.
Zamowienie prenumeraty lub pojedynczych numerow mozna kierowac pod adresem:
Stanczyk
ul. Pietaka 9
51-140 Wroclaw

Poslowie wydawcy w Internecie
"Bledem jest traktowanie Zydow jako monolitu", bowiem istnieja tacy Zydzi, ktorzy
przeciwstawiaja sie holocaustowcom i wzywaja ich do opamietania sie. Np. tacy
autorzy jak Tom Segev, Michael Wolsson, Jacob Timmerman, Leon A. Jick (co bodaj
pierwszy powiedzial: "There is no business like Shoah-business."), prof. Noam
Chomski, prof. Israel Shahak, Jean-Gabriel Cohn-Bendit, czy J. G. Burg.
Polak jednak nie popadnie w euforie z tego powodu, bowiem gorzkie, 800-letnie
doswiadczenie nauczylo Polaka czytania miedzy wierszami i wyczuwania co sie swieci.
"Samokrytyka" tej garstki intelektualnych Zydow, ich niby to troska o prawde i dobro
bierze sie z ich obawy, iz holocaustowcy przeciagna strune, tak ze naprawde nastapi
"ostateczne rozwiazanie". Po wtore, ta garstka "opozycji" zarazem chce zwiesc
czytajacych ich gojow. A po trzecie, ubiegajac gojów w krytykowaniu, monopolizuje
ona krytykowanie Zydow w swoich rekach i wykorzystuje swoja przewage nad nimi:
Zydzi nie musza obawiac sie przesladowan za napisanie prawdy tam, gdzie gojowi
grozilyby dotkliwe nastepstwa a nawet wiezienie.
Jaskrawym przykladem ubiegajacego krytyke ze strony chrzescijanskiej jest Zyd
Michael Medved, ktory napisal "Hollywood versus America". On najpierwszy zganil
moralne rozbrajanie Ameryki przez produkcje holywudu zanim ktokolwiek inny sie
odwazyl. Kto wie czy on nie zostal specjalnie wyznaczony przez bosow holywodzkich.
Rownolegle bowiem wystapil zydowski kongresman Simon domagajac sie
zaprzestania pokazywania violence. I czym te halasy sie skonczyly? Zamydlaniem
oczu. Gdyby chrze- scijanin mogl napisac i opublikowac swoja krytyke, to ten
zatytulowalby swoja ksiazke wezwaniem do czynu: "America versus Hollywood!"
Medved w dlugim rozdziale twierdzi, ze wszystkiemu winnna komercjalizacja, zas
Zydzi sa jej ofiarami. Holocaust w holywudzie znalazl!
Inny zas zydowsko-amerykanski publicysta John Sack w swojej ksiazce "Oko za oko"
sympatyzuje z mordercami Lola Potok i Salomonem Morelem winnymi zbrodni
wojennych i ludobojstwa. On stara sie zestawieniem wybranych urywkow z ich
biografii podsunac czytelnikowi wniosek, ze ci zydowscy zbrodniarze sa ofiarami…
zydowskiej tradycji zemsty. Holocaust na odwyrtke!
W 1941 Adolf Hitler wspominal swoj Kampfzeit (okres walki o wladze): "Jestem
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przekonany, ze byli u nas porzadni Zydzi w tym sensie, ze powstrzymywali sie od
wszelkich dzialan przeciwko niemieckiemu narodowi. Ilu ich bylo, trudno powiedziac.
Zaden jednak nie podjal walki przeciwko swoim rasowym wspolplemiencom!
Pamietam Zydowke, ktora w "Bayerischer Kurier" pisywala przeciwko Eisnerowi
[minister-prezydentowi bawarskiego rzadu rewolucyjnego od 8.XI.1918,
zastrzelonego 21.II.1919 na ulicy w Monachium przez oficera hr. Arco-Valley], ale nie
plynelo to z troski o utrzymanie niemieckosci, lecz z wyrozumowanego przekonania ostrzegala, ze kontynuowanie linii forsowanej przez niego moze doprowadzic do
reakcji, ktora zydostwu zaszkodzi. Jak Czwarte Przykazanie glosi: czcij ojca twego i
matke twoja, aby ci sie dobrze powodzilo, tak Zydzi nie stawiaja wymagan etycznych
ze wzgledu na ich wartosc, ale po to, zeby cos przez to osiagnac." (Heinrich Heim i in.:
"Adolf Hitler - Rozmowy przy stole 1941-1944 - spisane na rozkaz Martina
Bormanna", Charyzma, Warszawa 1996, ISBN 83-85820-02-07.)
Nie ludzmy sie, ze natura Kazarow zmienila sie. Kiedy w 1016 roku Kijowianie
zdesperowani podatkami przepedzili pasozytnicze Kazarstwo z dorzecza Wolgi, ono
nie porzucilo "handele" i zabralo sie do uprawy roli. Nie, Kazarzy uszli do Europy
nazywajac siebie Zydami i rozprzestrzenili sie tam z szybkoscia czarnej zarazy. Kazdy
kraj "eksmitowal" ich z powodu ich wstretu do rak zbrudzonych praca, ale oni wciaz
wracali. Polacy goscili tych "Zydow" na swojej ziemi przez 800 lat i dzis pozorom nie
daja sie zwiesc, tak jak wciaz jeszcze nabywajacy doswiadczenie Amerykanie. Juz
Adam Mickiewicz, opisawszy koncert "poczciwego Zyda" Jankiela w "Panu
Tadeuszu", napisal, ze Litwini "kochali jak Zydzi pieniadze". Boleslaw Prus w
"Faraonie" takze scharakteryzowal ich trafnie. Za ta przenikliwosc i latwosc w
demaskowaniu ich, ktore moga im zepsuc ich lichwiarski Shoah-byznes, t.zw. Zydzi
nienawidza Polakow nienawiscia lotra i trzymaja ich w szachu szantazem moralnym i
pomowieniami. "Dawniej antysemityzm oznaczal, ze ty nienawidzisz Zydow. Dzisiaj ze Zydzi nienawidza ciebie."
Zydom wiodlo sie w Polsce najlepiej. Gdyby im bylo tak zle, jak mowia, to nie
przezyliby 800 lat ze swoimi mordercami. I dlaczego po wojnie wrocili, jezeli "byli
przesladowani"? Przed wojna i hen, jeszcze podczas zaborow i za krolestwa, Jewreje z
Rosji przekradali sie przez granice, wystawiajac sie na kule, zeby tylko dostac sie do
"raju Zydow" - paradisus Judeorum - Polski.
Na terenie Polski zylo sie im az tak dobrze, iz w 1918 roku ukartowali z Prusami
zalozenie Judeopolonii z oficjalnym jezykiem niemieckim. Dzis o tym zapomnieli, tak
jak gdyby oni wszyscy zarazili sie choroba Alzheimera.
Przypomnijmy wiec polskim Zydom lub raczej "Zydkom" - tak w niektorych stronach
Polski przecie chcieli byc nazywani, bo swoim postepowaniem uczynili slowo "Zyd"
wyzwiskiem i znieslawiajacym synonimem )* . . . przypomnijmy im madrosc polskich
przyslow, np. kogo Pan Bog chce pokarac, temu najwpierw rozum odbiera. Chytry
dwa razy traci. Pan Bog nierychliwy ale sprawiedliwy. Przyjdzie kryska na Matyska
(bo on sam na siebie bat kreci). Przyjdzie koza do woza, bo chciwosc nie zna umiaru i
"Zydki" znowu stana na progu i beda blagac Polakow o przechowanie, bo ci zawsze
okazali im serce, glupi Polacy z "Polish Jokes".
A tym "Zydkom", co udaja, ze jezyka polskiego nie znaja, dajmy do poczytania
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"Makbeta", w ktorym arogancja i makiawelska przebieglosc na dluga mete zle sie
koncza jednako w polskim, angielskim, jak i jidisz wydaniu.
Szczepan Przezdziecki
___________________
* W slowniku angielsko-polskim czytamy: Jew - ocyganic; ~ down US - ubic z ceny.
(English-Polish Dictionary by Kazimierz Bulas and Francis Whitfield, The Kosciuszko
Foundation, NY 1967, s. 528.) W nowych slownikach amerykanskich autorzy(?)
opuszczaja czasownik "jew".
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Tomasz Gabis
RELIGIA "HOLOCAUSTU"
Wypisy z Czesci II
1. Religia "Holocaustu" w Izraelu i wsrod diaspory zydowskiej
2. Religia "Holocaustu" w polityce USA 26-27
3. Religia "Holocaustu" w Niemczech, Polsce, Francji... 29-31
4. Religia "Holocaustu" we wspolczesnym demoliberalizmie 33-34, 37

2. Religia "Holocaustu" w polityce USA
Str. 26-27.
Przypomnijmy (zob. czesc pierwsza tego artykulu, "Stanczyk" nr 29, str.40), ze
wedlug niektorych autorow, religia "Holocaustu" nalezy dzis do samego jadra
amerykanskiej idei wybranstwa - samowyniesienia przez samojudaizacje: aby zdobyc
status narodu wybranego nalezy oglosic sie Anglozydami. Jest to zeswiecczona
kontynuacja radykalnego protestantyzmy brytyjskiego zakladajacego ostateczne
nawrocenie Zydow i ich powrot do Izraela, co mialo zainicjowac "Second Coming of
Christ" [21]. Religia "Holocaustu" jest w USA elementem demoliberalnego
mesjanizmu, wyrazem swieckiej potrzeby zbawienia swiata czyli osiagniecia "the end
of history" rownoznacznego z globalna ideologiczno-kulturalno-gospodarczapolityczna hegemonia USA, z powstaniem amerykanskiego panstwa swiatowego
nazywanego Nowym Porzadkiem Swiatowym. Stad nie powinna dziwic nas opinia,
jaka wyrazil dzialacz B'nai B'rith Ian J. Kagedan: "Pamiec o Holocauscie jest czyms
zasadniczym dla budowy Nowego Porzadku Swiatowego" ("Toronto Star", 26
XI.1991). Religia "Holocaustu" jest dzis dla USA instrumentem kontroli ideologicznopolitycznej nad innymi panstwami. Kontrole te sprawuja Stany Zjednoczone, a scisle
rzecz biorac ich demoliberalna elita poprzez przyjecie na siebie roli protektora Zydow
na calym swiecie, ktorzy nie sa juz Zydami w dawnym religijnym czy etnicznym sensie
lecz "Holocaust survivors" [3].
Jako ten protektor USA przyjely na siebie obowiazek zwalczania "antysemityzmu",
gdziekolwiek by sie nie pojawil, tak samo jak kiedys zwalczaly "komunizm" [4]. Z
oczywistych wzgledow do pomocy w sprawowaniu kontroli nad innymi narodami
Amerykanie wybrali Zydow [5], ktorzy jako "Holocaust survivors" pelnia dla USA role
"pasa transmisyjnego" i "policji ideologicznej" (zob. "Stanczyk" nr 29 str. 40) [6].
Wielu Zydom podoba sie ta rola, czemu nie nalezy sie dziwic, bo przynoszaca
rozmaitego typu profity kolaboracja z demoliberalnym supermocarstwem stanowi
trudna do odparcia pokuse, co nie jest czyms specyficznie zydowskim, jak swiadczy o
tym przyklad wielu nie-Zydow z roznych krajow [7]. Zacytujmy w tym kontekscie
bardzo szczery komentarz do zjednoczenia Niemiec zamieszczony na lamach
wychodzacej w Tel Avivie gazety "Jediot Achronot": "Od tej chwili beda zjednoczone
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Niemcy testowane codziennie i co godzine. Poddane zostana stalej kontroli, kontroli
bez czasowych ograniczen. My, ocalency z Holocaustu jestesmy zobowiazani wobec
siebie samich i wobec naszych meczennikow, zeby taka kontrola odbywala sie bez
chwili przerwy" [8]. Bez watpienia takiej kontroli podlegac ma rowniez Polska, o
czym swiadcza np. inspekcje Ligi Przeciw Znieslawieniu w naszym kraju, tym
"wszechpolskim mateczniku ciemniactwa" (Andrzej Szczypiorski) czy raporty na
temat "stanu antysemityzmu w swiecie" (takze w Polsce sporzadzane przez
Amerykanski Komitet Zydowski i londynski Instytut Studiow Zydowskich [9]. Jeden z
autorow raportu Anthony Lerman napisal przy okazji kontrowersji na temat kazania
ksiedza Jankowskiego: "Zachowanie prezydenta Walesy po gdanskim kazaniu
nakazuje od nowa przyjrzec sie prawdziwemu obliczu polskich politykow i zwrocic
uwage, jakimi haslami beda sie poslugiwac, by utrzymac sie przy wladzy".
Natomiast dyrektor Amerykanskiego Instytutu Zydowskiego David Harris
oswiadczyl, ze "bezosobowego ogolnikowego oswiadczenia, wykrztuszonego po
dziewieciu dniach gluchej ciszy, nie mozna w zadnym wypadku uznac za
zadawalajace" (cyt. za "NIE", 1995 nr 27, podkreslenie moje T.G.) [10] Tego typu
enuncjacje sa forma moralno-politycznego szantazu sluzacego Amerykanom do
utrzymywania w uleglosci politykow z innych krajow, do czynienia z nich wasali,
ktorzy zblizaja sie na kleczkach do Bialego Domu odziani w pokutne szaty i czekaja na
laskawe slowo o tym, ze ich zachowanie jest juz zadawalajace. A kiedy wroca do
domu, powinni caly czas pamietac o tym, ze sa czujni kontrolerzy potrafiacy
bezblednie rozpoznac ich prawdziwe oblicze [11].
Warto na marginesie zacytowac opinie jednego z narodowych konserwatystow
niemieckich o roli niektorych Zydow jako "ideologicznych policjantow" Waszyngtonu.
Napisal on, ze rola ta zwiazana jest z duzym ryzykiem, poniewaz Amerykanie "przy
zmianie interesow w nowej sytuacji politycznej na swiecie moga pozwolic im zapasc
sie w otchlan bez dna i tak jak Pilat umyc sobie rece - zgodnie z haslem: Zydzi zawsze
byli najlepszymi kozlami ofiarnymi" (Hans Dietrich Sander: "O glupocie Zydow i
Niemcow" - "Staatsbriefe" 1993 nr 11).
[Przypisy 1 - 11.]
3. Religia "Holocaustu" w Niemczech, Polsce i Francji...
Str. 29-31
Wspolczesne Niemcy, jak juz wspominalismy wczesniej ["Stanczyk" nr 29], sa krajem,
gdzie religia "Holocaustu" jest prawnie chroniona oficjalna religia panstwowa. Kazdy,
kto podwazy jej "dogmaty" moze zostac aresztowany, skazany przez sad i wsadzony
do wiezienia [1]. Bierze sie to stad, ze "obecny system polityczny w Niemczech jest w
paranaoidalny sposob przykuty do narodowego socjalizmu, stanowi komplementarne
uzupelnienie tamtych 12 lat, nie jest wiec oddzielony od Trzeciej Rzeszy, ale wrecz
stanowi z nia jednosc" (Johannes Pauli "O systemowej ideologii Bonn", "Staatsbriefe"
1993 nr 11) [2]. Nalezy to zrozumiec w ten sposob, ze RFN czerpie swoja legitymacje z
przezwyciezania przeszlosci zredukowanej do lat 1933-45. Republika Bonska jest
bytem wylacznie negatywnym, ktory nie moglby istniec, gdzyby nie stale, obecne na
wszystkich plaszczyznach zycia politycznego, moralnego, intelektualnego
odwolywanie sie do Trzeciej Rzeszy [3]. Dlatego tez "kazda zmiana ustalonego
historycznie okresu Trzeciej Rzeszy uwazana jest za atak na zakrzepla jako
zwierciadlane odbicie idee naszego wspolczesnego panstwa" (Klaus kunze: Wymiar
sprawiedliwosci i 'historyczna prawda' ", "Junge Freiheit", lipiec-sierpien 1991).
Poniewaz
"Holocaust"
stanowi
dzis
zasadniczy
element
obrazu
narodowosocjalistycznych Niemiec, ktore niemiecka elita bezustannie przezwycieza,
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to wlasnie religia "Holocaustu" awansowala do rangi oficjalnej doktryny panstwowej
RFN-u. Przytoczmy kilka cytatow: "Kto kwestionuje Oswiecim, ten nie tylko dokonuje
ataku na ludzka godnosc Zydow, lecz takze wstrzasa filarami, na ktorych spoczywa
tozsamosc tego spoleczenstwa" ("Die Welt", 28.IV.1994); "Jesli wersja historii
Holocaustu Deckerta [4] bylaby sluszna, to Niemcy oparte bylyby na klamstwie,
kazde przemowienie prezydenta, kazda minuta ciszy, kazda ksiazka poswiecona
historii bylyby oparte na falszu. Kwestionujac Holocaust, Deckert kwestionuje
prawowitosc Republiki Federalnej" ("Frankfurter Allgemeine Zeitung" 15.VIII.1994);
"Stawka jest moralny fundament naszej republiki" ("Die Zeit", 31.XII.1995). W 1990
roku wyrokiem sadu administracyjnego zwolniony zostal ze sluzby oficer
Bundeswehry. W uzasadnieniu wyroku sad stwierdzil, ze oficer zlamal zasade
lojalnosci wobec panstwa kwestionujac zbrodnie narodowosocjalistyczne. Polityczny
obowiazek lojalnosci, uznal sad, nalezy do zasadniczych obowiazkow zolnierza i
wymaga, aby opowiadal sie on za idea panstwa, ktoremu sluzy. Kwestionujac
przesladowania i mordowanie Zydow w Trzeciej Rzeszy, zolnierz naruszyl swoj
obowiazek polegajacy na "akceptacji wolnosciowo-demokratycznego ladu tak jak ten
lad okresla konstytucja, i na czyneniu wszystkiego, aby lad ten utrzymac i obronic"
(Klaus Kunze, op. Cit.). Innymi slowy kazdy, kto kwestionuje "Holocaust" godzi w
prawowitosc panujacego porzadku" (Klaus Kunze, op. cit.). Podobnie wiec jak w
przypadku Izraela, religia "Holocaustu" jest warunkiem istnienia obecnego panstwa
niemieckiego, bez niej straci ono swa prawowitosc, co predzej czy pozniej musialoby
zakonczyc sie jego upadkiem. Dlatego elita polityczna RFN robi wszystko, lacznie z
represjami policyjnymi i sadowymi (o takim drobiazgu jak Berufsverbot nawet nie
wspominajac), aby religia "Holocaustu" nie utracila nic ze swej mocy o pomogla jej
utrzymac wladze [5]. W Niemczech trwa, a nawet nasila sie indoktrynacja religia
"Holocaustu" w mass mediach, oswiacie, propagandzie panstwowej itd. Planuje sie
wzniesienie w Berlinie wielkiego pomnika ku czci pomordowanych Zydow [6]. Dzien
wyzwolenia Oswiecimia uznany zostal za swieto panstwowe [7]. Czynione sa starania,
aby konstytucja niemiecka zawierala przyznanie sie do odpowiedzialnosci za
"Holocaust" [8]. Gdyby tak sie stalo, to byloby to zwienczeniem procesu
przeksztalcania Niemiec w panstwo wyznaniowe z religia "Holocaustu" jako panujaca.
Nastapilaby "ostateczna" polityczna i prawno-konstytucyjna konsolidacja powstalego
po 1945 roku panstwa niemieckiego. A wowczas kazdy, kto nie bedzie wyznawal,
przynajmniej publicznie, religii "Holocaustu" zostanie uznany automatycznie za
"wroga konstytucji" i za zdrajce ojczyzny, poniewaz w Niemczech obowiazuje obecnie
koncepcja "patriotyzmu konstytucyjnego", zgodnie z ktorym ojczyzna Niemca jest
konstytucja. Niemcy stanowia paradygmatyczny wzor wykorzystania religii
"Holocaustu" dla celow legitymizacji wladzy. Powtarza sie on i gdzie indziej np. w
Polsce. Od polowy lat osiemdziesiatych nasila sie propaganda oskarzania Polakow o
wspoludzial w "Holocauscie" i na tym tle, o "antysemityzm", ktorej nosicielami sa
znaczace odlamy polskiej elity intelektualno-politycznej. Pragna one, aby III
Rzeczpospolita czerpala swoja legitymacje z przezywciezenia "antysemickiej
spuscizny". Nowa Polska ma byc zbudowana na gruzach starej Polski - Polski
obojetnej wobec "Holocaustu" lub w nim wspoluczestniczacej. Polski pogromow i
antyzydowskich fobii [9]. Prawowitosc III Rzeczypospolitej ma miec swoje zrodlo w
"przezwyciezeniu" tego wszystkiego, czego symbolem jest "ostatni akt Holocaustu"
czyli "pogrom kielecki". III RP ma byc "anty-Kielcami" [10]. Polacy, po to, aby znalezc
sie w nowym porzadku europejskimi i swiatowym, musza znalezc sobie nowaz
tozsamosc, tozsamosc winy za "antysemityzm", ktory byl waznym czynnikiem dla
wyboru wlasnie Polski na miejsce "Holocaustu". Czesc polskich elit akceptuje status
Polakow jako "metafizycznych wrogow" nadany im przez religie "Holocaustu", aby
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czerpac z tego tytul do sprawowania wladzy nad narodem zepchnietym w stan
"teologicznego ponizenia", i na tej plaszczyznie ideologicznej kolaborowac ze Stanami
Zjednoczonymi w ramach Nowego Porzadku Swiatowego. Podobny proces zachodzi
od lat osiemdziesiatych we Francji, gdzie lewicowo-demoliberalna elita chce oprzec
porzadek polityczny na "przezwyciezaniu" rzadu Vichy, ktory "wspoluczestniczyl" w
"Holocauscie" [11].
Przyklad Niemiec, Polski czy Francji (ostatnio tez Szwajcarii i Szwecji) pokazuje, ze
religia "Holocaustu" jest dzis dla demoliberalnych elit Zachodu (i krajow aspirujacych
do "bycia Zachodem") narzedziem ideologicznego panowania i podstawa ich polityki,
ktora tak jak kazda inna polityka potrzebuje oparcia w jakiejs religii czy teologii.
[Przypisy 1-11.]
4. Religia "Holocaustu" we wspolczesnym demoliberalizmie.
Str. 33-34, 37.
Zgodnie z dogmatami religii "Holocaustu" winnymi zaglady Zydow sa wszystkie
narody (w pierwszej kolejnosci Niemcy i Polacy, a potem pozostale narody Europy
[8]) i wszystkie religie (szczegolnie chrzescijanstwo). Byla to, jak chce Henryk
Grynberg, "zbrodnia ludzkosci dokonana na Zydach". Przyjecie takiej interpretacji
przez demoliberalne elity pozwala im rzadzic za pomoca "psychoterroru" [9]
polegajacego na wywolywaniu u obywateli poczucia winy i wstydu [10], na
manipulowaniu "wyrzutami sumienia". Narody europejskie winny sie przeksztalcic w
pokutnicze wspolnoty pielgrzymujace do "Canossy" bez nadzieji na uzyskanie
rozgrzeszenia [11]. Religia "Holocaustu" jest instrumentem moralnego zastraszania,
majacego spralizowac wewnetrznie ludzi, wpoic im nienawisc do samych siebie, do
wlasnego narodu, pozbawic ich poczucia dumy narodowej po to, aby uczynic z nich
pozbawiona tozsamosci, odcieta od korzeni, bezwolna i ulegla mase - latwo
manipulowalna, bezbronna wobec propagandowego nacisku i aplikowanych jej
socjopolitycznych eksperymentow. Celem "holocaustycznej" indoktrynacji [12] jest
wytworzenie "negatywnego patriotyzmu" polegajacego na ucieczce od wlasnego
narodowego pochodzenia ku egzystencji "Europejczykow", obywateli swiata,
kosmopolitycznych nomadow [13] zyjacych z dnia na dzien pod czujnym okiem
demoliberalnych Big Brothers [14], ktorzy ostrzegajac bezustannie przed tym, co
wydarzylo sie w przeszlosci, odwracaja uwage od tego, co sami robia dzis i beda robic
jutro. Poniewaz narody rzadzone przez demoliberalne elity sa "winne" lub
"wspolwinne" "Holocaustu", to powinnoscia tych elit jest brak zaufania do
rzadzonych [15], ktorzy ciagle jeszcze nie potrafia "spojrzec w twarz swojej
zbrodniczej przeszlosci", "zobaczyc jej w prawdzie" [16], nie wytepili w sobie
"wstretnego, faszystowskiego karla" gotowego w kazdej chwili dokonac "nowego
Holocaustu". Dlatego konieczna jest stala "reedukacja" "wiecznych antysemitow",
utrzymywanie ich w "pokutniczym poddanstwie", aby moc ich wodzic za "kolko w
nozdrzach" jak bydlo.
Religia "Holocaustu" jest, mozna powiedziec, kulminacja, ostatecznym wypelnieniem
ideologii demoliberalnej pragnacej wykorzenic czlowieka, zniszczyc wszelkie tradycje
religijne i narodowe, dokonac globalnej niwelacji kultur, stworzyc "Jeden Swiat" na
gruzach "ludobojczej cywilizacji, ktora zrodzila Holocaust".
Kiedy patrzymy na demoliberalne elity, to raz widzimy szczury wszystkimi pazurami
wczepione w korpus wladzy, a raz lemingi dazace na spotkanie smierci, raz sa to
cyniczni, hedonistyczni gracze, ktorzy nie wierza juz w nic poza tzw. uzywaniem zycia,
a raz fanatyczni neurotycy zadajacy sobie bol, masochistyczni lubieznicy przepelnieni
nienawiscia do samych siebie, siejacy zniszczenie dotykajace w koncu ich samych.
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Pozostala im juz tylko religia "Holocaustu", ktorej uzywaja jako instrumentu swojego
panowania i ktora rownoczesnie pociaga za soba w otchlan duchowej patologii. W
tym samym momencie, kiedy demoliberalna ideologia zlewa sie w jedno z religia
"Holocaustu", znajdujac w niej swa ultymatywna forme, na plan wychodza "heretycy",
"innowiercy" kwestionujacy dogmaty religii "Holocaustu". Rozpoczyna sie kolejny akt
"wojny religijnej". Ale o tym w nastepnym numerze "Stanczyka". [ Przypisy 1-16.
] Nasuwaja sie tu dwa pytania:
1. jesli zydowscy komunisci nie byli Zydami, to czy polscy komunisci byli Polakami,
rosyjscy Rosjanami, francuscy Francuzami itd.?
2. jesli zydowscy komunisci nie byli Zydami, to czy Zydami sa Zydzi trockisci,
socjalisci, liberalowie itd.?
Nalezy rowniez zapytac,czy Trocki, Kaganowicz, Bela Kuhn, Fejgin, Berja, Berman,
Morel, Potok, Rakocsy i inni kwalifikowaliby sie ze wzgledu na pochodzenie do
otrzymania obywatelstwa panstwa Izrael. Wydaje sie, ze tak. Byli wiec Zydami z
punktu widzenia prawa panstwowego Izraela. Jesli tedy Elie Wiesel (a za nim Jan
Blonski, ks. Czajkowski i inni) zada od nas "mierzenia sie z przeszloscia",
"rozpamietywania przeszlosci" i brania odpowiedzialnosci za dawne (rzeczywiste i
wymyslone) grzechy i zbrodnie, to jestesmy zmuszeni zadac od niego tego samego, a
wiec zazadac okazania skruchy i pokutowania za zbrodnie Jakira, Zinowiewa,
Trockiego czy Fejgina. Albo tez raz na zawsze trzeba skonczyc z "przezwyciezaniem
przeszlosci". Ale tak stac sie moze dopiero wowczas, gdy skonczy sie panowanie religii
"Holocaustu".

http://www.papurec.org/

Polityczne konsekwencje rewizjonizmu "Holocaustu"
Jesli przypomnimy sobie wszystko to, co na temat religii "Holocaustu" i jej
polityczno-ideologicznych instrumentalizacji sformulowane zostalo w poprzednich
numerach "Stanczyka", zrozumiemy latwo, dlaczego rewizjonisci zostali uznani za
wrogow publicznych nr 1, dlaczego nie traktuje sie ich jako nieszkodliwych dziwakow
dowodzacych, ze Ksiezyc jest z sera, lecz jako przedstawicieli demonicznych sil zla,
zagrazajacych swiatu. Nalezy bowiem miec jasna swiadomosc tego, co mogloby sie
stac, gdyby okazalo sie, ze rewizjonisci maja racje, a scislej rzecz ujmujac, gdyby w ich
tezy, niezaleznie od tego czy sa prawdziwe czy falszywe, zaczelo wierzyc tylu ludzi ilu
wierzy dzis w religie "Holocaustu". Angielski prawicowiec Michael Walker napisal:
"Niezwykle drazliwym przedmiotem historycznego rewizjonizmu sa rzekome
gaowania milionow ludzi w Polsce w czasie drugiej wojny swiatowej. (…) Rzady
panstw zachodnich, slusznie dostrzegajac w tym polityczny dynamit, robia wszystko
co w ich mocy, aby przeszkodzic, zeby stalo sie to przedmiotem otwartej debaty. Nie
jest to latwe. Wymaga to prowadzenia polityki twardych lecz niewidocznych represji,
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ktore musza zastraszac ale nie w tak dramatyczny sposob, zeby stalo sie to warte
umieszczenia w news-ach. To, ze arabscy politycy, poczynajac od Nasera nie wierzyli
w zarzuty o gazowaniu, natomiast rzady zachodnie uchwalaja prawa karzace tych,
ktorzy otwarcie w nie watpia, nie dowodzi niczego na temat ich prawdziwosci lub nie.
Pokazuje natomiast, ze masowa wiara lub niewiara ma ogromne polityczne znaczenie.
(…) Rewizjonizm historyczny jest pierwszym krokiem do wladzy politycznej w nowym
wieku ("The Scorpion" nr 16, lato 1993). Coz wiec staloby sie, gdyby wielu ludzi
zaczelo wierzyc, ze rewizjonisci maja racje?
Rzecz jasna upadlaby wtedy religia "Holocaustu", zniszczony by zostal jeden z
centralnych elementow kultury, polityki i ideologii wspolczesnego Zachodu,
zniknalby glowny fundament tozsamosci wspolczesnych Zydow zarowno tych
zyjacych w Izraelu, jak i tych zyjacych w diasporze. Panstwo Izrael straciloby swoja
legitymacje i mozliwosc wykorzystanie "Holocaustu" jako podstawowego instrumentu
swojej polityki. Spadloby do poziomu normalnego panstwa i byc moze przestaloby
istniec, szczegolne, ze Stany Zjednoczone nie moglyby juz otaczac go specjalna
protekcja, i wyschlyby zrodla finansowego zasilania z zewnatrz niezbednego dla
podtrzymania jego sztucznej egzystencji. Jak pisal prof. W. D. Rubinstein z Australii:
"Gdyby Holocaust zostal przedstawiony jako 'syjonistyczny mit', rozpadlaby sie
najsilniejsza bron w propagandowym arsenale Izraela" ("Quadrant", wrzesien 1979).
Wyparowaloby lepiszcze spajajace daispore zydowska. Nastapilaby godzina zero dla
narodu zydowskiego: moglaby nastapic olbrzymia katastrofa - przede wszytskim dla
elity zydowskiej, dla zydowskiego establishmentu, ktory, o czym nie nalezy
zapominac, uzywa religii "Holocaustu" jako narzedzia ideologicznego panowania nad
masami zwyczajnych Zydow, z niej czerpie legitymacje dla przemawiania w ich
imieniu, ona pozwala utrzymac ich w posluszenstwie, zdyscyplinowac dla swoich akcji
politycznych pod haslem: nam ufajcie, nas sie trzymajcie, bo to my robimy wszystko,
co w naszej mocy, aby uchronic was przed nowym "Holocaustem".
Dzieki religii "Holocaustu" wytworzyny zostal u Zydow syndrom oblezonej
twierdzy, na zewnatrz ktorej czyha wrog z nowym "Holocaustem" w zanadrzu. Nie ma
innego wyjscia jak poprzec komendantow twierdzy, zjednoczyc sie wokol nich i
poddac sie ich rozkazom. Religia "Holocaustu" jest sposobem, aby utrzymac
solidarnosc wewnatrzgrupowa Zydow, zespolic ich, mimo rozproszenia, w jedna
"wspolnote losu" i zagwarantowac zydowskiej klasie rzadzacej , czyli klerowi religii
"Holocaustu", panowanie nad nimi. Gdyby upadla religia "Holocaustu",
establishment zydowski po prostu by sie rozpadl, a ludzie tacy jak Ellie Wiesel,
Claude Lanzmann, Henryk Grynberg odeszliby w polityczny i medialny niebyt.
Organizacje zydowskie utracilyby mozliwosc wywierania moralnego nacisku na rozne
panstwa. Jednakze dla milionow zwyklych Zydow mogloby to oznaczac radosne
wyzwolenie ze straszliwego koszmaru, zrodzonego ze swiadomosci, ze 6 milionow ich
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rodakow zostalo wymordowanych dlatego, ze byli Zydami, i z ciaglego strachu, ze
moze sie to powtorzyc. Odnosi sie niekiedy wrazenie, ze religia "Holocaustu" spycha
wielu Zydow na granice histerii, neurozy, czy wrecz manii przesladowczej, bioracej sie
z przekonania, ze nikomu nie moga ufac, skoro narod o takiej wspanialej kulturze jak
Niemcy mogl dokonac "Holocaustu". Gdyby niewidzialne mury getta zbudowane z
dogmatow religii "Holocaustu" runely, przed disaspora zydowska bylyby tylko dwie
drogi: albo ponowna judaizacja przez powrot do religii i kultury przodkow albo
asymilacja w przyspieszonym tempie. Upadek religii "Holocaustu" bylby rowniez
powaznym ciosem dla amerykanskiego mesjanizmu majacego swe zrodlo w opisanej
wyzej koncepcji samojudaizacji jako sposobu na osiagniecie statusu narodu
wybranego. Co by sie stalo, gdyby masy turystow przestalyby pielgrzymowac do
Muzeum Holocaustu a przed gmachem tej swiatyni postawiono by tabliczke "For
sale"? Demoliberalna klasa Ameryki, chyba tylko cudem utrzymalaby sie przy wladzy,
(ale potrzebny bylby jakis "Chruszczow" dokonujacy rozrachunku z tzw. minionym
okresem i potepiajacy rzadzacych wczesniej demoliberalnych towarzyszy za "bledy i
wypaczenia") [1].
Koniec religii "Holocaustu" bylby jednoznaczny z koncem Republiki Bonskiej,
gdzie rzadzacy nie maja zadnego pola manewru: moga jedynie wzmacniac represje,
zaostrzyc cenzure, przesladowac dysydentow. Ale "zmierzch bozyszcz", oczywiscie w
bardziej falszywym wydaniu, jest nad Renem nieuchronny - kto wie, moze bonska
elita nie zdazy sie przeprowadzic do Berlina [2]. Nie tylko polityczna egzystencja
Bonn, ale trwanie calego systemu politycznego Europy Zachodniej byloby zgrozone.
Jesli "Holocaust" okazalby sie mitem, to wszystkie inne prawdy gloszone przez
demoliberalne elity Zachodu po wojnie takze utracilyby wartosc. Obecna klasa
rzadzaca utracilaby panowanie nad przeszloscia a tym samym nad terazniejszoscia i
przyszloscia. Trzeba bylo zrehabilitowac posmiertnie skazanych w procesach
norymberskich, uznac Eichmanna i Hoessa za ofiary "sadowego mordu" etc. etc. W
tym momencie nastapilby prawdziwy koniec II wojny swiatowej, rozpadlaby sie
koalicja interesow laczaca po dzis dzien dawnych aliantow, okazaloby sie po latach, ze
sojusz zachodnich demokracji z rezimem Stalina byl pomylka lub godna moralnego
potepienia "cyniczna polityka sily", na pierwszy plan wysunelyby sie zbrodnie
bolszewizmu, co rzuciloby cien na zachodnie elity uwiklane w takie czy inne zwiazki z
komunizmem, nastapiloby zrownanie zbrodni wojennych obozu demokratycznostalinowskiego i Rzeszy Niemieckiej. Caly porzadek polityczny swiata zachodniego
zbudowany po 1945 roku musialby runac. Nigdy tez nie zostalby zbydowany Nowy
Lad Swiatowy, bo przeciez "pamiec o Holocauscie" jest dla jego budowy czyms
zasadniczym. Poniewaz religia "Holocaustu" zlala sie w jedno ze wspolczesna
ideologia demoliberalna, to jej upadek pociagnalby za soba upadek tej ideologii [3].
Niemcy i Polacy wyzwoliliby sie z "teologicznego ponizenia" i ze statusu
"metafizycznych wrogow". Stolica Apostolska nie bylaby juz oskarzana o to, ze
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milczala w czasie "Holocaustu" a chrzescijanstwo o antysemityzm, ktory doprowadzil
do "Holocaustu". Zahamowany by zostal proces judaizacji i protestantyzacji
katolicyzmu. Wszystkie teologie "Holocaustu" poszlyby na makalature, otworzylaby
sie droga do "renacjonalizacji" narodow, do odrodzenia europejskiej tradycji
uwolnionej od zarzutu odpowiedzialnosci za "Holocaust", zakonczylaby sie
"holocaustyczna indoktrynacja" i "psychoterror" stosowany przez demoliberalne elity
jako instrument panowania. Na zlom powedrowalaby "oswiecimska maczuga"
uzywana do zwalczania prawicowej ideologii politycznej, oskarzania o
"antysemityzm", "rasizm" i "nacjonalizm" utracilyby swoja perswazyjna moc,
nastapilby krach "shoah-byznesu", miliony dolarow moznaby zainwestowac
pozytecznie.
Jak pisal wyzej cytowany niemiecki prawicowiec Eduard Peter Koch,
nastapiloby nowe swieto narodow, uroczysta wiosna przynoszaca im orzezwiajaca
moc stanowienia o sobie. Jest wiec tak, jakby losy swiata w nastepnych
dziesiecioleciach zalezaly od tych kilku pomieszczen w Oswiecimiu/Brzezince
uwazanych przez jednych za komory gazowe, czyli narzedzie "najstraszliwszej zbrodni
w dziejach, a przez drugich za zwykle kostnice. Tutaj przebiega dzis os historii swiata,
tu jest archimedesowy punkt swiatowej polityki, ten kto utrzyma w swych rekach
umieszczona na nim dzwignie, ten zwyciezy. Wspomniany wyzej Germar Rudolf
nawoluje Niemcow do "sekularyzacji" debarty o "Holocauscie", do zaprzestania
"holocaustowej" czy "antyholocaustowej" propagandy, do koncentrowania sie
wylacznie na naukowych i czysto historycznych apsektach problemu. W przeciwnym
razie, jak pisze, sytuacja niebezpiecznie sie zaostrzy: "Czas propagandystow
podzegaczy do wasni narodowosciowych przyjdzie po stronie rewizjonistow dopiero
wowczas, gdy dyskusja rozleje sie wszerz. (…) W koncu stana naprzeciwko siebie dwie
partie, obie w pierwszym rzedzie kierowane emocjami. Wtedy wystarczy iskra, aby
beczka prochu wybuchla" ("Czy nadciaga niemiecka wojna domowa?"), " 1995 nr 6).
Nawolywania Rudolfa sa spoznione. Nalezy raczej przewidywac, ze spelni sie
pesymistyczny scenariusz. Przedstawiciel niemieckiej prawicy narodowosciowokonserwatywnej Hans-Dietrich Sander pisal, ze nie mozna przewidziec jak zachowa
sie narod, kiedy uzna, ze byl oszukiwany, a komentujac niemieckie obchody 50-tej
rocznicy wyzwolenia obozu w Oswiecimiu stwierdzal: "Z saturnaliow wokol
Oswiecimia buchal nagi strach. Chciano wszelkimi srodkami, grajac na wszystkich
rejestrach zapobiec, aby stalo sie to, co jest nie do pomyslenia, gdyz jego wejscie w
strefe politycznej rzeczywistosci moze dokonac sie tylko eksplozywnie" ("Panika
podbramkowa?", "Staatsbriefe", 1995 nr 2). A zwracajac sie do Zydow niemieckich
ostrzegal: "Zostawcie wy mi prawice w spokoju! Ona jedyna moze was ochronic, kiedy
filosemicki motloch zamieni sie w swoje rozwscieczone przeciwienstwo" ("O glupocie
Zydow i Niemcow", "Staatsbriefe" 1993 nr 9).
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Nie tylko w Niemczech rewizjonizm staje sie instrumentem politycznym. Roger
Garaudy witany byl w krajach arabskich jako bohater a jego ksiazka zostala
przelozona na arabski zyskujac pochwalne recenzje w prasie. Jej promocja odbyla sie
w Bejrucie. Arabski pisarz i polityk Manah al-Salah oswiadczyl: "Wraz z ta ksiazka era
powojenna, w ktorej polityka swiatowa w sposob przesadny zdominowana byla przez
kwestie zydowska, dobiegla konca". Rowniez inne ksiazki rewizjonistow sa
przekladane na arabski. Wychodzaca dwa razy w tygodniu kairska gazeta "Al-Shaab"
uznawana za najbardziej wplywowy "organ islamistow" na swiecie (milion
egzemplarzy nakladu - 700.000 w Egipcie i 300.00 poza granicami) zamiescila
wywiady z Faurissonem i generalem Remerem, ktore przeprowadzil marokanski
aktywista rewizjonistyczny Ahmed Rami obecnie mieszkajacy w Szwecji. Od 1993
roku gazeta, docierajaca rowniez do skupisk muzulmanskich w Europie, regularnie
zajmuje sie rewizjonizmem. Programy rewizjonistyczne nadaje Moslem Community
Radio dzialajace w Wielkiej Brytanii. Przywodca dzialajacej w Londynie organizacji
islamskiej stwierdzil podczas zgromadzenia liczacego 3000 osob, ze "Holocaust" jest
mitem. Dzieki rewizjonizmowi Arabowie zyskali potezna bron przeciw Izraelowi i
przeciw amerykanskiej obecnosci na Bliskim Wschodzie. Nie ulega watpliwosci, ze
rowniez inne sily polityczne uzyja rewizjonizmu dla wlasnych celow. W Stanach
Zjednoczonych rewizjonizm staje sie coraz bardziej popularny w srodowiskach
murzynskich, szczegolnie wsrod czarnych rasistow z Nation of Islam Louisa
Farrakhana. Wkrotce jego znaczenie w walce politycznej odkryja inne srodowiska
kontestujace obecny system polityczny.
Jeden z autorow prorokuje: "Rewizjonisci podlozyli lont pod bozka Holocaustu i
potrzeba tylko kogos, kto by go podpalil. A gdy ogien na loncie poleci, to upadek
wstretnego bozka bedzie juz tylko kwestia roku czy dwoch lat. Jego obalenie
wstrzasnie swiatem".
Wydawnictwo rewizjonistycznych francuskich anarchistow nazywa sie "La Veille
Taupe" czyli "stary kret" i to wcale nie przypadkowo. "Stary kret" symbolizuje "krecia
robote" juz od dawna. Juz Szekspir, zwracajac sie do ducha inspiratora wolnosci w
podziemiu, powiedzial ustami Hamleta: "Masz slusznosc stary krecie... Nie lada z
ciebie gornik". Po Szekspirze Hegel nazwal "starym kretem" Weltgeist, co skrycie
podkopuje autorytet uzurpatora przy wladzy ("Wyklady z filozofii dziejow"). A po
Heglu Herzen, obserwujac rozklad panoszacego sie systemu wladzy, zacieral rece z
uciechy: "stary kret chwacko pracuje". I przyjelo sie, ze "krecia robota" to minerska
sztuka rewolucji.
W odniesieniu do naszych czasow Karol Marks zapewnial patetycznie w 18
Brumiere's Ludwika Bonaparte: "Gdy [rewolucja] dokona drugiej polowy swojej pracy
przedwstepnej, Europa w zrywie zawola triumfujaco: "dzielnie ryles stary krecie."
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Zaiste, obecnie nadchodzi rewolucyjny "dzien zaplaty" wskutek kreciej roboty.
Ale nie ten, na jaki liczyl Marks w swojej nieudolnie przepisanej z roznych filozofow i
ekonomistow teorii, ktora sie nigdy nie ziscila, lecz nadchodzi - dzieki rewizjonistom
historycznym - dzien kompletnego rozwiania jeszcze jednej teorii, czyli wytracenia
broni z rak najezdcow.
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Die Holocaust-Religion
Von Tomasz Gabi
In den Nummern 2/1996 sowie 1/1997 der polnischen
rechtsintellektuellen Zeitschrift Staczyk veröffentlichte Thomas Gabi
einen zweiteiligen Artikel mit dem Titel »Religia Holocaustu« (Die
Holocaust-Religion). Diesen beiden Beiträgen folgte in der StaczykNummer 2/1997 ein Artikel mit dem Titel »Rewizjonizm Holocaustu«
(Der Holocaust-Revisionismus), in welchem Gabi die Geschichte der
revisionistischen Bewegung sowie deren hauptsächliche Argumente auf
kluge und anschauliche Weise zusammenfaßt. Würde er einen solchen
Beitrag heute publizieren, so käme er unweigerlich vor Gericht, denn fast
zeitgleich mit dem Nato-Beitritt wurde in Polen ein antirevisionistisches
Maulkorbgesetz verabschiedet, das für »Leugnung von Völkermord« bis
zu drei Jahren Gefängnis vorsieht. Die freiheitliche Demokratie macht in
den vom sowjetischen Joch befreiten Staaten eben rasante Fortschritte.
Um unsere Leser über die revisionistischen Aktivitäten in Polen zu
informieren, aber auch, um mit den nun ebenfalls verfolgten polnischen
Revisionisten (vgl. VffG 3/99, S. 355) Solidarität zu zeigen, geben wir
nachfolgend den ersten und zugleich interessantesten der oben
genannten Artikel in deutscher Übersetzung wieder.

Bereits seit längerer Zeit läßt sich eine zunehmende Spannung in den polnischjüdischen Beziehungen beobachten. Diese stehen direkt oder indirekt mit dem
Holocaust in Verbindung, d.h. mit der Politik der Behörden des Deutschen Reiches
zwischen 1939 und 1945, deren Ziel nach vorherrschender Auffassung in der
physische Liquidierung der europäischen Juden bestand. Der Holocaust stellt den
recht eigentlichen Bezugspunkt dar, den Kontext und die Grundlage der
zeitgenössischen Kontroverse. Deswegen ist es legitim, den Holocaust nicht als
geschichtliches Ereignis einzustufen, sondern als Geschehen, das zu einem Mythos
umgestaltet worden ist. Den Holocaust betrachtet man heute nicht wie die Punischen
Kriege, die Politik Napoleon Bonapartes, die Ausrottung der Eingeborenen
Tasmaniens etc. Er gehört nicht zur Geschichte, die vergangen ist, sondern stellt
einen allgegenwärtigen, unablässig aktualisierten und instrumentalisierten Mythos
dar, eines der zentralen Elemente der Kultur, Politik und Ideologie Westeuropas.[1]
Er ist zwar als jüdischer Mythos entstanden, doch erlangte er dank der
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Massenmedien und des Erziehungswesens universelle Geltung; man erhob ihn in den
Rang eines Schlüsselereignisses, durch das man heutzutage die Geschichte des 20.
Jahrhunderts, ja die Menschheitsgeschiche schlechthin betrachtet.
In der letzten Staczyk-Ausgabe vermeldeten wir, daß Pläne bestehen, das
Bezweifeln des Holocaust in sämtlichen Staaten der EU unter Strafe zu stellen. Dies
stellt den Beweis dafür dar, daß der Holocaust kein Geschehnis der Vergangenheit ist,
sondern eine sakralisierte Sammlung von Dogmen, ein Mythos, der eine quasireligiöse Struktur annimmt, ganz unterschiedliche Funktionen erfüllt und als
politisches, moralisches oder ideologisches Instrument benutzt wird. Der Holocaust
gehört nicht der Vergangenheit an, sondern ist ein "ewig gegenwärtiges" Element rein
zeitgenössischer und durchaus nicht unschuldiger Strategien bei politischen und
ideologischen Konflikten.
Die Geschichte von den "Henkern und Opfern" bei über ein halbes Jahrhundert
zurückliegenden Ereignissen kann in knallharte Machtpolitik umgeformt werden; sie
kann als Instrument ideologischer Herrschaft dienen und als Waffe zur Durchsetzung
ganz nüchterner und meßbarer Interessen; sie kann als Werkzeug der moralischen
Erpressung, der Gehirnwäsche und der Propaganda eingesetzt werden, sie kann die
Gestalt eines "Shoa-Business" annehmen oder zum Mittel eines eigentlichen
Religionskrieges werden. Erst wenn wir den Holocaust so betrachten, kühl und ohne
jede Emotionen, werden wir begreifen können, was wirklich abläuft und worum es
bei all dem geht. Erst dann wird es uns gelingen, dem Vorwurf des "Antisemitismus"
mehr als nur den unfruchtbaren Gegenvorwurf des "Antipolonismus"
entgegenzusetzen und darüber hinaus eine in mancher Hinsicht sicherlich nützliche,
gewissenhaft dokumentierte Sammlung der Zeugnisse jenes "Antipolonismus" zu
erstellen. Rücken wir unsere nationalen polnischen Belange zu sehr in den
Mittelpunkt, so trübt dies unseren Blick auf den wahren Sachverhalt und beweist,
daß wir neuartige Phänomene in alte Schemen pressen und dem im Grunde
genommen recht unerwarteten Ausbruch von Leidenschaften sowie der Heftigkeit
der Auseinandersetzung intellektuell ratlos entgegenstehen. Es gilt die "polnischjüdischen" Angelegenheiten in einem breiteren Zusammenhang zu sehen, indem man
die gesamte politische, ideologische und religiöse Konstellation berücksichtigt, deren
Elemente die folgenden sind: Der Judenstaat, die bedeutenden Gruppen der
jüdischen Diaspora sowie schließlich die demokratisch-liberalen Eliten der
westlichen Welt, insbesondere Deutschlands und der Vereinigten Staaten. Erst dann
werden wir die "polnisch-jüdischen" Angelegenheiten in ihren eigentlichen
Proportionen erkennen, nämlich als Bestandteil eines Ganzen, das weit über die
Grenzen unseres Landes hinausreicht.

Der Holocaust und die Geschichte
Jedes geschichtliche Ereignis ist außergewöhnlich, einmalig, einzigartig und von
allen übrigen verschieden; zugleich aber weist es Ähnlichkeiten mit anderen auf, läßt
sich mit ihnen vergleichen und stellt eine Wiederholung eines Phänomens dar, das
schon einmal war und wiederum auftritt. Wird irgendein historisches Geschehnis als
absolut außergewöhnlich und nicht mit anderen vergleichbar betrachtet, so hört es
auf, Teil der menschlichen Geschichte zu sein, und wird in eine mystische Sphäre
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entrückt. Genau dies geschah mit dem Holocaust.
Hierzu nun eine Reihe von Zitaten.
- ISRAEL GUTMAN:
»Ich versichere dir, daß es schwierig ist, in der Geschichte das Beispiel eines Mordes
zu finden, der dem Holocaust gleicht. Niemals zuvor hatte man ein ganzes Volk
ermordet. Der Holocaust war die erste diesbezügliche Erfahrung in der Geschichte
des Menschengeschlechts.«[2]
»Die Shoa, der Holocaust, ist ein Ereignis sui generis. Niemals zuvor war in der
ideellen und politischen Landschaft Europas der unheimliche Gedanke aufgekeimt,
daß die Entfernung und Vernichtung eines bestimmten Volks oder einer bestimmten
Rasse den Weg zur Wiedergeburt und Erlösung der Welt ebnen könne. In keinem
Staat war je zuvor der Entscheid zur totalen Ausrottung eines Volkes gefallen oder
ein administrativer und militärischer Apparat geschaffen worden, der systematisch
Millionen wehrloser Menschen in den Ländern des Kontinents verfolgte und in
eigens zu diesem Zweck errichteten Todesfabriken ermordete.«[3]
- LEOPOLD UNGER:
»Die Shoa, d.h. das absolute Böse, kann man nicht verfilmen. Die Judenausrottung
zu verfilmen wird keinem gelingen. Die Shoa nimmt den zentralen Platz in der
Geschichte des 20. Jahrhunderts ein.«[4]
- JEAN DANIEL:
»Nur ein Teufel konnte sich so etwas ausdenken, ein technokratischer Teufel auf
dem Höhepunkt einer irrsinnig gewordenen Wissenschaft. Die Ergreifung der
Verurteilten, der Transport, die Organisation der Lager, die Selektion zur
Vernichtung: Nichts wurde dem Zufall überlassen. Es sind nicht die allergeringsten
Spuren übriggeblieben: Der höllische Prozeß des perfekten Verbrechens.«[5]
- JÜRGEN THORWALDSEN:
»Ein absolut einmaliges Geschehnis der bisherigen Geschichte, das keinen Vergleich
mit den barbarischen Handlungen zuläßt, die zur gleichen Zeit auf der
nichtdeutschen Seite begangen wurden.«[6]
- ELIE WIESEL:
»Der Holocaust entzieht sich allen Analogien. Die Verlassenheit der Juden in den
Klauen der Bestie hat keine Parallelen in der Geschichte. Sie war vollkommen. Der
Tod bewachte alle Ausgänge.«[7]
»Es war dies ein Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit, nach dem nichts
mehr so sein konnte, wie es zuvor gewesen war. Es war dies eine mit nichts
anderem vergleichbare jüdische Tragödie. Philosophisch gesehen war dies das
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absolute Böse.«[8]
»Das Ereignis des Massenmordes am jüdischen Volkes nimmt den zentralen Rang
in unserem Leben und in der Geschichte der Welt ein.«[9]
»Auschwitz kann nicht erklärt werden, und man kann es nicht bildlich darstellen.
Ganz gleich, ob der Holocaust der Höhepunkt der Geschichte oder deren Verirrung
ist, er ist der Geschichte gegenüber transzendent. Alles in ihm erweckt Furcht und
führt zur Verzweiflung. Die Toten sind im Besitze des Geheimnisses, das zu enthüllen
wir Lebenden weder wert noch in der Lage sind.«[10]
»In Auschwitz wurde nicht nur der Mensch ermordet, sondern auch die Idee des
Menschen. In einer Welt zu leben, in der es nichts mehr gibt, in der sich der Henker
wie Gott aufführt und sich gebärdet, als lasse er Gerechtigkeit widerfahren, war für
viele nicht auszudenken. Denn die Welt hat ihr Herz in Auschwitz verbrannt.«[11]
- ARNOLD MOSTOWICZ:
»Der Holocaust war das erste und einzige Mal in der Geschichte, als die Existenz
selbst zum Verbrechen wurde. Ich meine also, daß er einzigartig war.«[12]
- LUCY DAWIDOWICZ:
»Die Einzigartigkeit des Mordes an sechs Millionen europäischer Juden: Niemals
zuvor in der Geschichte der Menschheit hatten ein Staat und eine politische
Bewegung beschlossen, die Vernichtung eines ganzen Volkes zu vollziehen.«[13]
»Die Namen dieser Todesfabriken, und insbesondere der Name Auschwitz, ersetzen
den Neunten Kreis der Danteschen Hölle als Chiffre für das mit letzter Konsequenz
verfolgte Böse.«[14]
- NORA LEVIN:
»Der Holocaust ist nicht nur wegen des ungeheuren Ausmaßes an
Menschenverlusten - der Ermordung von sechs Millionen Juden - einzigartig,
sondern auch darum, weil die mit ihm einhergehenden Begleitumstände im tiefsten
Sinne unbegreiflich sind. Keiner versteht eigentlich, wie solche Massenmorde sich
ereignen konnten, oder auch wie es geschah, daß man sie zuließ. Die Anhäufung von
Fakten führt nicht zum Verständnis; im Grunde ist es unmöglich zu erfassen, was
sich zugetragen hat. [...] Gewöhnliche menschliche Wesen sind einfach nicht
imstande, sich in eine solche Welt hineinzuversetzen, und normales Mitempfinden
versagt hier, denn alle uns bekannten menschlichen Reaktionen werden dem
Hitlerismus nicht gerecht. In Wahrheit war die Welt von Auschwitz ein anderer
Planet [...] Auschwitz entzieht sich der Vorstellung und dem Verständnis; es
unterwirft sich nur der Erinnerung. Zwischen den Toten und dem Rest von uns liegt
ein Abgrund, den kein noch so talentierter Mensch erfassen kann.«[15]
Ja, nichts bringt die Schreie von Auschwitz zum Verstummen, die »bis zum Ende der
Zeiten gellen werden« (Emmanuel Levinas[16]). Die Welt müssen wir heute durch
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»den Schein des Feuers von Auschwitz betrachten« (Robert McAfee Brown).
Die Theologie des Holocaust
Dem Holocaust als quali-religiösem Mythos werden eigentlich weder politische
noch soziologische und psychologische, sondern vor allem theologische Kriterien
gerecht. George Steiner schreibt:[17]
»Wenn tatsächliche qualitative Unterschiede zwischen der Shoa und den
zahllosen Beispielen von Massenmorden bestehen, welche die Geschichte vor und
nach der Shoa befleckt haben, müssen sie sehr tief liegen, nämlich in einem
symbolischen und metaphysisch-theologischen Bereich.«
Elie Wiesel meint, der Holocaust sei »ein unsichtbares Mysterium, wo Gott und
der Mensch einander schreckerfüllt in die Augen schauen«; die »von Gott
vergessenen und verlassenen Juden waren allein, sie starben und kämpften ganz
allein«.[18] Steiner vertritt die Ansicht, nach dem Holocaust stünden uns keine
Worte und Sätze mehr zur Verfügung, die es uns ermöglichten, von Gott zu sprechen,
denn es gebe keinen Grund mehr, zu Gott oder von Gott zu reden, dessen
Haupteigenschaften Abwesenheit und Schweigen seien. Es erfolgte laut Steiner der
»Austritt Gottes« aus der Sprache und aus dem Gebiet der menschlichen Erfahrung.
Die Frage, die über Auschwitz schwebt, ist für Steiner weitaus tiefer als eine Frage der
politischen Pathologie oder wirtschaftlicher, ethnischer und gesellschaftlicher
Konflikte, so wichtig letztere auch sein mögen. Es ist die Frage, ob man sich die
Existenz oder Nichtexistenz Gottes vorstellen kann.[19] Für Jerzy Rawicz war Gott
»verrückt geworden«; für andere wie McAfee Brown »fiel Gott angesichts der
Wirklichkeit des Massenmordes selbst diesem Massenmord zum Opfer«. Ferdinand
Camon schrieb: [20]
»Am Ende der Begegnung behauptet Primo Levi: "Wenn es Auschwitz gibt,
kann es Gott nicht geben." Meiner Auffassung nach wollte der Schriftsteller einen
bestimmten philosophischen Schluß über die Nichtexistenz Gottes darlegen und das
Argument Anselmo d'Acostes umkehren: Wenn es Gott gibt, kann es Auschwitz nicht
geben. Aber da Auschwitz existiert, ist die Existenz Gottes unmöglich«.
Diese Zitate weisen darauf hin, daß der Holocaust nicht als historisches,
sondern als "kosmisches" Element behandelt wird, welches dermaßen dämonisch
und infernalisch ist, daß man sich darob die Letzte Frage stellen muß. Die Tatsache,
daß man eine "Theologie des Holocaust", nicht aber eine "Theologie der Verbrechen
der Roten Khmer" geschaffen hat, daß der Holocaust, nicht aber der qualvolle Tod
eines einzelnen unschuldigen Kindes eine Theodice [Rechtfertigung Gottes]
erfordert, bestätigt unsere schon zuvor formulierte These, daß wir es im Fall des
Holocaust mit einem Ereignis zu tun haben, das sich jedem vernünftigen Vergleich
entzieht und in eine Sphäre entrückt wird, die keiner geschichtlichen Relativierung
unterliegt. Ob nun Gott, wie der eine meint, verrückt geworden ist, ob er, wie der
andere behauptet, in Auschwitz starb oder ob er, wie ein dritter sagt, trotz des
Holocaust auch weiterhin existiert, ist nicht das Entscheidende: Entscheidend ist,
daß der Holocaust in jedem dieser Fälle zum absoluten Bezugspunkt erhoben und als
etwas erachtet wird, das in einem besonderen Verhältnis zu Gott steht. Der Holocaust
ist kein geschichtliches Ereignis, sondern ein eschatologisches Drama.
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Alice und Roy Eckardt schreiben, der Beschluß Hitlers zur Judenvernichtung sei
ein »eschatologischer Entscheid« gewesen.[21] Hingegen darf Trumans Beschluß, die
Atombombe über Hiroshima abzuwerfen, offenbar keinesfalls als eschatologischer
Entscheid bezeichnet werden. Dasselbe gilt für die Entschlüsse eines Robespierre,
eines Stalin oder eines Pol Pot.
Der Holocaust ist ein Element der "heiligen Geschichte", das auf metaphysischtheologischer Ebene zu betrachten ist. Elie Wiesel versteigt sich sogar zur Auffassung,
in gewissem Sinn sei es schon eine Lästerung, über das in Auschwitz und Treblinka
Vorgefallene auch nur zu erzählen - obwohl er selbst eigentlich nichts anderes tut, als
über den Holocaust zu schreiben und zu sprechen -, und man müsse sich diesen
Stätten mit »heiliger Furcht« nähern.
Diese »heilige Furcht« führt dazu, daß eine neue, mit mächtigen Tabus
beladene Religion geboren wurde. Man muß heute sagen: "100 Jahre vor Auschwitz"
oder "50 Jahre nach Auschwitz", so wie man früher "vor Christi Geburt" oder "nach
Christus" zu sagen pflegte. Die »neue Religion« (Prof. Ernst Nolte), oder die »QuasiReligion« (FAZ, 23. August 1994) ist mit allerlei Attributen ausgestattet, die man von
anderen Religionen her kennt:
1/
Sie hat ihre heiligen Stätten: Darum ist die Errichtung eines
Einkaufszentrums beim Gelände des ehemaligen Lagers Auschwitz eine
»Entweihung« (Leserbrief von W. Paduch in der Gazeta Wyborcza vom 17.
März 1996), und es verwundert nicht, daß sich sechs USKongreßabgeordnete über diese »Entweihung« empörten und dazu eine
besondere Erklärung veröffentlichten.
2/ Sie hat ihre heiligen Texte - man denke etwa an das Tagebuch der Anne
Frank oder Martin Grays Au nom de tous les miens, das in viele Sprachen
übersetzt, in 30 Millionen Exemplaren verkauft, als Fernsehserie verfilmt
und teilweise sogar in französische Geschichtsbücher aufgenommen wurde.
3/ Sie hat ihre Kaplane - wenn wir Elie Wiesel anschauen und seine
Predigten hören, überkommt uns gleich die Versuchung, ihn »Seine
Eminenz« zu nennen.
4/
Sie hat ihre Reliquien: Im Januar 1994 berichteten die
Nachrichtenagenturen, daß die Gedenkstätte Yad Vashem zu Jerusalem zwei
»Sofas aus Haaren in Auschwitz ermordeter Juden« als Geschenk erhielt.
Die gleicherorts aufbewahrten Stücke von Seife aus »reinem Judenfett«
werden heute allerdings allgemein als "falsche Reliquien" betrachtet...
5/ Sie hat ihre Tempel, von denen das Holocaust Museum in Washington der
berühmteste ist.
6/ Sie hat ihre Ketzer und Abtrünnigen: Bezeichnenderweise wählte die
Rzeczpospolita vom 11./12. Mai 1996 als Überschrift für einen Artikel über
die Affäre Abbé Pierre[23] »Grzech ojca Piotra« (Die Sünde des Abbé Pierre).
Indem er seinem revisionistischen Freund Roger Garaudy zu Hilfe eilte, hatte
Abbé Pierre somit keinen Irrum, sondern eine Sünde begangen!
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Der Holocaust und das Christentum
Aus dem oben Gesagten geht klar hervor, daß die theologisch-metaphysische
Deutung des Holocaust notwendigerweise zu einem Konflikt mit dem Christentum
führen muß. Für die Juden wurde der Holocaust zum »Äquivalent der Kreuzigung.
Israel wurde zum Äquivalent der Erlösung« (Jeffrey Hart).
Henryk Grynberg schreibt: [24]
»Jahrhundertelang mußten Juden, welche die talmudische Demut zu praktizieren
versuchten, dafür den höchsten Preis bezahlen, bis hin zur größten Kreuzigung im
20. Jahrhundert«
An einer anderen Stelle spricht er von der "Kreuzigung der sechs Millionen" und
beruft sich auf einen Aufsatz Franklin Littwells mit dem Titel Die Kreuzigung der
Juden.[25] Er zitiert auch den deutschen Theologen Dietrich Bonhoeffer, der die
Juden »die schwächsten und wehrlosesten Brüder Jesu Christi« nannte, sowie Papst
Johannes XXIII, der sich ähnlich ausgedrückt hatte:
»Vergibt uns, daß wir Dich in ihrem [der Juden] Leib ein zweites Mal gekreuzigt
haben.«
George Steiner behauptet: [26]
»Wenn nach dem christlichen Glauben im Martyrium Christi ein göttliches Wesen,
der Sohn Gottes und der Menschensohn, für den Menschen gestorben ist, kann man
auch zur Deutung gelangen, daß in der Shoa das jüdische Volk für Gott starb, daß es
die unvorstellbare Schuld der Gleichgültigkeit, Abwesenheit oder Machtlosigkeit
Gottes auf sich genommen hat.«
Manche christlichen Theologen erwecken bisweilen den Eindruck, sie hätten
sich zur Holocaust-Religion bekehrt. Schon in der Ansprache, die Johannes Paul II
1978 in Auschwitz hielt und in der er vom »Golgatha unserer Zeiten« sprach, konnte
man fühlen, wie er sich den theologischen Kategorien der Holocaust-Religion
unterwarf. Der jüdische Philosoph Emil Fackenheim schreibt: [27]
»Was sind schon die Leiden des Kreuzes im Vergleich mit den Leiden der
Mutter, deren Kind man unter schallendem Gelächter oder zum Takt eines Wiener
Walzers ermordete?«
Aus diesem Grund bezeichnete auch Elie Wiesel in seiner "Ansprache" (besser
gesagt Predigt) in Kielce die Anwesenheit von Kreuzen in Auschwitz als Lästerung
und forderte ihre Entfernung. Er meint jedoch auch, es dürfe auf dem Lagergelände
keine Davidssterne geben. In einem »Brief an einen katholischen Freund in Polen«,
der in der Gazeta Wyborcza vom 16. Juli 1996 abgedruckt wurde, schrieb Wiesel:
»Ich bin gegen jegliche religiösen Symbole in Birkenau, auch gegen den
Davidsstern. [...] Birkenau bleibt sein eigenes Symbol, sein eigenes Denkmal. Die
Überreste der Kamine, der Baracken, die Bäume, die Asche, das Schweigen: Nichts
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anderes gehört auf diesen Friedhof, der keinem anderen gleicht.«

Im Rahmen der Holocaust-Religion ist der Davidsstern ein zweitrangiges
Symbol. Gaskammern, Krematoriumskamine, Baracken, Asche - all dies wurde zu
heiligen Symbolen und Reliquien der Holocaust-Religion umgestaltet, und nur sie
haben das Recht, in Auschwitz zu bleiben.
Die Holocaust-Religion begnügt sich nicht damit, das Christentum zu
überstrahlen und zu verdrängen. Dem Christentum wurde auch die Verantwortung
für den Holocaust aufgebürdet, und es sieht sich auf die Anklagebank versetzt.
Gewisse jüdische Autoren gehen sogar noch weiter; so meint Arnold Mostowicz, auf
die Anklagebank gehörten alle Völker außer dem jüdischen und alle Religionen mit
Ausnahme der jüdischen.[28] Mit messerscharfer Logik werden hier alle Nichtjuden
für verdammt erklärt, die Juden hingegen in den Rang der Ankläger, Richter und
Verdammenden erhoben. Auf diese Weise wird die Auserwähltheit eines Volkes und
die Überlegenheit seiner Religion bestätigt.
Der Holocaust gilt als negativer Höhepunkt des Christentums. Dadurch verliert
dieses faktisch seine Existenzberichtigung und muß vor der neuen Religion die Segel
streichen. Deren Papst Elie Wiesel hat dies ex cathedra verkündet:[29]
»Ein verständiger Christ weiß, daß in Auschwitz nicht das jüdische Volk starb,
sondern das Christentum.«
So erfolgt eine Umkehrung der traditionellen christlichen Theologie: An die
Stelle der für den Tod Christi verantwortlichen Juden treten die Christen, die für den
Tod der Juden im Holocaust die Schuld tragen. Schlußendlich fällt die
Verantwortung dem Stifter der christlichen Glaubenslehre zu: Ohne Christus gibt es
kein Christentum, ohne Christentum keinen Holocaust. Von Christus führt ein
schnurgerader Weg zu Hitler, der ja ein Konkordat mit dem Heiligen Stuhl
abgeschlossen und bis zum Ende seines Lebens die Kirchensteuer bezahlt hat - dies
ist die "unheilige Historiosophie" der Holocaust-Religion.
Grynberg schreibt, zur Zeit des Römischen Kaisertums hätten die Christen die
Grundlagen des modernen Antisemitismus geschaffen, der in den Holocaust
gemündet habe, und behauptet weiter: [30]
»Der Haß, der zu diesem Verbrechen führte, entwuchs dem christlichen
Antisemitismus. Dieser Antisemitismus machte aus den Juden ein in der Tat
auserwähltes Volk - auserwählt unter anderem für den Holocaust.«
Damit die Holocaust-Religion endgültig obsiegen konnte, fehlte nur noch eines:
Die Christen mußten ihre Schuld selbst eingestehen. Genau dies ist gegenwärtig in
vollem Gange. Im Jahre 1987 mußte der Heilige Stuhl den Vertretern des Judentums
den Entwurf eines Dokuments vorlegen, das u.a. die Behauptung enthielt, der
»religiöse Antisemitismus« sei »ein wesentlicher Bestandteil des Holocaust«
gewesen. Dieses Dokument wurde der Presse zugespielt, doch niemals offiziell
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publiziert. Im Jahre 1994 veröffentlichte der Corriere della Sera einen langen Artikel
mit dem Titel »Holocaust: Die Kirche klagt sich an«. Darin war vom Projekt eines im
Vatikan abzufassenden Dokumentes die Rede, worin es heißen sollte, die Tradition
des traditionellen und kirchlichen Antisemitismus sei ein Hauptelement auf dem
Weg zum Holocaust gewesen; ferner solle das Dokument das Geständnis enthalten,
die Kirche habe sich »dem rassistischen Völkermord nicht wirklich widersetzt«. In
einem Kommentar dazu frohlockte Rabbiner Marvin Hier vom Simon-WiesenthalZentrum:[31]
»Allem Anschein nach wird dieses Dokument tatsächlich ein historisches
Eingeständnis der Kirche darstellen, daß sie die Schuld auf sich geladen hat, den
Holocaust nicht abgewendet zu haben.«
In Verbindung mit der Abbé-Pierre-Affäre gab das französische Episkopat eine
Erklärung ab, in dem es u.a. hieß:[32]
»Die Kirche weiß, daß sie sich zu ihrer eigenen Verantwortung für den
Holocaust bekennen muß, und sie hat schon begonnen, dies zu tun.«
Wenn der Heilige Stuhl schließlich ein offizielles Dokument publiziert, in dem
die »Mitschuld der Kirche am Holocaust« eingestanden wird - und das französische
Episkopat hat bereits den Weg dazu gewiesen -, dann wird die Kapitulation des
Christentums vor der Holocaust-Religion endgültig Tatsache. Gleichzeitig wird das
Christentum einer weiteren Verjudung unterliegen und wird - auf der Grundlage
seiner herkömmlichen Rituale - nur noch als Randerscheinung im Rahmen der
weltweiten Holocaust-Religion weiterbestehen. Der Bannstrahl der Verdammnis wird
auf jeden herabsausen, der auch nur den geringsten Anlaß zum Verdacht bietet, er
hege Zweifel an der Holocaust-Religion. Ein solcher Bannstrahl hat seitens des
französischen Episkopats bereits Abbé Pierre getroffen. Dessen ehemaliger Freund,
der jüdischstämmige Kardinal Lustiger, distanzierte sich von seinen Ansichten,
denn[32]
»er beharrt nicht nur auf dem theologischen Antijudaismus, sondern ist sogar
zum Angriff auf die israelische Politik, den Zionismus und die Juden im allgemeinen
übergegangen«
Schließlich wurde Abbé Pierre gezwungen, seinen "Sünden" öffentlich
abzuschwören. Er ist also einer Art Teufelsaustreibung unterzogen worden. In einem
in der Zeitung La Croix veröffentlichten Kommuniqué gab Abbé Pierre bekannt, er
füge sich ganz und gar der Ansicht der kirchlichen Experten.
Einen eindeutigeren Beweis für die Kapitulation der Kirche vor der HolocaustReligion kann man sich kaum wünschen. Heute darf man mit jedem einen Dialog
führen: Mit Juden, Muselmanen, Animisten, Atheisten - nur mit jenen, welche die
Holocaust-Religion nicht anerkennen wollen, ist jeglicher Dialog ausgeschlossen. Sie
allein werden von der Kirche - zunächst einmal der französischen - als Ketzer
verflucht, obgleich sie doch ausschließlich vom Standpunkt der Holocaust-Religion
aus Ketzer sind. Aber jene ist in unseren Tagen die "triumphierende Kirche". Die
christlichen Kaplane - zuerst die protestantischen und dann die katholischen wurden durch den Vormarsch der Shoa-Pfaffen in die Defensive gedrängt, und etliche
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von ihnen sind praktisch bereits in deren Lager übergegangen, wobei sie die
traditonellen christlichen Positionen Schritt für Schritt über Bord geworfen haben.
Polen und die Polen in der Holocaust-Religion
In der Holocaust-Religion fällt Polen und den Polen eine ganz besondere Rolle
zu. Auf unserer Erde hat sich schließlich das "eschatologische Drama" abgespielt; auf
einem Gebiet, auf dem sich Orte wie Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor,
Chelmno und Belzec befinden, geschah das, was mit keinem anderen Ereignis der
Geschichte vergleichbar ist. Polen war das Epizentrum der Vernichtung, das Land,
wo das "zweite Golgatha" errichtet wurde, wo es zu einem Wendepunkt der
Menschheitsgeschichte kam, wo sich in der Geschichte das Absolute Böse verkörperte
und wo das Verbrechen und Opfer des Holocaust stattfand. Seither ist Polen ein
unreines Land, ein verfluchtes und entweihtes Land.
Ein Knesset-Abgeordneter erklärte einmal: [33]
»Es läßt sich schwer verstehen, wie unsere Brüder die unreine polnische Erde
überhaupt noch betreten können.«
Auschwitz und die anderen "Vernichtungslager" sind zwar heilige Orte, doch
besitzen sie einen Status der "theologischen Exterritorialität", und Anteil an ihrer
Heiligkeit haben ausschließlich die Juden. Polen ist "das zweite Ägypten", ein Land,
wo die Erde durch Blut und Asche "gedüngt" und zur Wüste wurde. Prof. Jan Boski
schreibt: [34]
»Die polnische Erde wurde verseucht und entehrt, und auf uns lastet weiterhin
die Verpflichtung zu ihrer Reinigung. Allerdings läuft diese - auf einem Friedhof nur noch auf eines hinaus: Auf die Pflicht, unsere Vergangenheit wahrheitsgemäß
zu betrachten.«
Aber die Reinigung wird niemals erfolgen; die polnische Erde wird auf immer
und unwiderruflich verseucht und verflucht sein.
Auf dieser verseuchten und verfluchten Erde leben Polen. Und wer auf einer
verseuchten und verfluchten Erde lebt, ist selbst verseucht und verflucht. Der Jude
Michael Stenhauf sagt dies ganz offen: [35]
»Die Einwohner des Generalgouvernements unterlagen einer Verseuchung der
Erde.«
Polen wurde übrigens ganz und gar nicht zufällig zum Schauplatz des Holocaust
auserkoren. Elie Wiesel schreibt: [36]
»Was die Polen anbetrifft: Es ist kein bloßer Zufall, daß die größten
Vernichtungslager bei ihnen und sonst nirgends entstanden sind.«
Das Schlüsselgeschehnis der Menschheitsgeschichte trug sich just auf ihrem
Boden zu, bei jenen, welche »den Antisemitismus mit der Muttermilch eingesogen
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haben.«[37] Dort ist, so Martin Buber, »ein urwüchsiger Haß auf die Juden«
ausgebrochen. Die Polen sind mitschuldig am Holocaust. Mitschuldig sind zwar alle
Christen, aber die Mitschuld der Polen ist ganz besonders groß, weil sie ein so
ausgeprägt katholisches Volk sind. Sie sind mitschuldig, weil sie anwesend waren anwesend nicht bei einem Mord an gewöhnlichen Menschen, sondern bei einem
sakralen Mord am auserwählten Volke. Sie sind mitschuldig, weil sie bei der
"Kreuzigung von Millionen" dabei waren, beim "neuen Golgatha". Und schließlich
sind sie mitschuldig, weil sie die Helfershelfer der Schlächter waren. Dazu ein paar
jüdische Zitate:
ELIE WIESEL:
»Die Polen haben die Juden heimtückisch
Lieblingsbeschäftigung gewesen.«[38]

verfolgt,

als

sei

dies

ihre

LUCY DAWIDOWICZ:
»Nie werden wir genau wissen, wieviele hundert Juden durch polnische Partisanen
in den polnischen Wäldern und Sümpfen ermordet wurden.«[39]
Alfred Lipson, ein uns nicht näher bekannter Shoa-Pfaffe der zweiten Garnitur,
Mitarbeiter eines »Holocaust-Informationsarchivs« am Queensborough Community
College, behauptete, die Armija Krajowa [nationalistische Widerstandsbewegung
während des 2. Weltkriegs] habe geplant, die »Endlösung der Judenfrage« zu
vollenden.[40]
Bei den diesjährigen Holocaust-Gedenkfeierlichkeiten entzündete erstmals ein
»Überlebender des Pogroms von Kielce« (1946) das heilige Feuer. Dazu schrieb ein
Aleksander Klugman in Tygodnik Powszechny, Nr. 29/1996:
»Die Einladung eines Überlebenden des Pogroms von Kielce zur Entzündung
der heiligen Flamme bei der Feier zur Erinnerung an den Holocaust kann man obwohl dies niemand offiziell gesagt hat - so auffassen, daß jener Pogrom
Bestandteil des Holocaust und vielleicht dessen letzter Akt war.«
Auf diese Art wird die These von der Mitschuld der Polen am Holocaust
sanktioniert. Dies begann damit, daß im Holocaust-Museum zu Washington eine
Riesenaufnahme des sogenannten Pogroms angebracht wurde.
Der bekannte US-"Menschenrechtsaktivist" Alain Dershowitz behauptete, mehr
als 1500 Juden, die den Holocaust überlebt hätten, seien nach diesem von polnischen
Katholiken ermordet worden.[41] Es lohnt sich, hier auf ein theologisches Problem
hinzuweisen, nämlich ob die Opfer des sogenannten Kielcer Pogroms und anderer
angeblicher »grausiger Pogrome« (Nahum Goldmann) der Nachkriegszeit
Holocaust-Opfer sind (was aus dem Ablauf der Gedenkfeierlichkeiten in Jerusalem
hervorzugehen scheint), oder ob es sich um einen "Mord an HolocaustÜberlebenden" handelt. Ein solcher könnte womöglich noch schlimmer als der
Holocaust selbst sein, denn "Holocaust-Überlebende" haben in der HolocaustReligion einen besonderen, höherrangigen ontologischen Status inne. Vielleicht ist
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dies der Grund dafür, daß Dershowitz den sogenannten Kielcer Pogrom als »eine der
übelsten Grausamkeiten der Zeitgeschichte« brandmarkt, obwohl ihm zahlenmäßig
weniger Menschen zum Opfer fielen als beispielsweise dem von Baruch Goldstein in
El Chalil (jüdisch: Hebron) begangenen Massaker an betenden Palästinensern.
Die Rolle der Polen im Holocaust-Pandämonium ist ein für alle Male festgelegt:
Sie sind gaffende Zuschauer des Verbrechens, Schergen der Henker oder selbst
Henker. Nur die Deutschen waren imstande, eine solche Untat zu verüben; nur die
Polen waren imstande, gaffende Zuschauer oder Schergen bei einer solchen Untat zu
sein. Die Deutschen, und nach ihnen die Polen, tragen das Kainsmal auf der Stirn
und spielen in der Holocaust-Religion die Rolle der "metaphysischen Feinde". Eine
soche Feindschaft kann nicht auf dem Wege eines rationalen politischen Diskurses
überwunden werden. Die Holocaust-Religion hat heute ihre volle, ausgereifte Gestalt
erreicht, und alle Akteure müssen die ihnen zugeteilte Rolle bis in alle Ewigkeit
spielen. Der traditionelle Glaube an die Auserwähltheit der Juden geht Hand in Hand
mit dem Glauben an die Verdammnis der Deutschen und der Polen. Bestandteil der
Holocaust-Religion ist das Dogma von der immerwährenden Schuld, die vom Vater
auf den Sohn übergeht, und jeder, der sich zur Holocaust-Religion bekennt, muß
dieses Dogma und diese "metaphysische Schuld" akzeptieren.
Da hilft der Einwand gar nichts, die Deutschen seien ganz allein am Holocaust
schuld. Auf diese Weise wird die Holocaust-Religion nur gestärkt. Wir versuchen, uns
dem Abgrund der Verdammnis zu entwinden, indem wir auf die Köpfe anderer
klettern und diese noch tiefer hinabstoßen, doch übersehen wir dabei, daß wir auf
diese Art nicht nur nicht aus dem Abgrund hinauskommen, sondern zu Missionaren
der Holocaust-Religion werden, die uns der ewigen Verdammnis überantwortet hat.
Angesichts des Imperialismus der Holocaust-Religion ist es unerläßlich, unseren
traditionellen
Antigermanismus
zu
überwinden,
sei
dieser
nun
"volksdemokratischer" oder "liberaldemokratischer" Prägung. Ein Weiterführen
dieses Antigermanismus (der nicht mit der politischen Feindschaft gegen den
deutschen Staat zu verwechseln ist!) bedeutet heute eine Unterstützung für die
Holocaust-Religion, die sowohl Deutsche als auch Polen bedroht. Wir sitzen mit den
Deutschen im gleichen Boot, ob uns dies nun behagen mag oder nicht.
Der Status der theologischen Erniedrigung der Polen und der Deutschen wird so
lange andauern, wie die Holocaust-Religion herrschen wird. Es besteht keine Chance,
lediglich uns selbst und nicht auch die Deutschen aus diesem Status der
theologischen Erniedrigung zu erlösen. Jeder Versuch, nur die Deutschen in diesem
gefangen zu halten, ist zum Scheitern verurteilt. Überwunden werden muß das
Phänomen der theologischen Erniedrigung als solches und nicht nur die
Erniedrigung der Polen.
Solange die Holocaust-Religion besteht, wird es keine Reinigung, kein Vergeben
und keine Versöhnung geben. Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel schreibt: [43]
»Jeder Jude sollte irgendwo in seinem Herzen eine Zone des Hasses bewahren,
des gesunden, männlichen Hasses gegen das, was der Deutsche verkörpert und was
im Wesen des Deutschen liegt. Alles andere wäre Verrat an unseren Toten.«
Man kann sich tausendmal entschuldigen, um Verzeihung flehen, um
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Versöhnung winseln - es ist alles zu nichts nutze: Ein metaphysischer Feind ist ein
Feind für die Ewigkeit, auch wenn er unaufhörlich Reue für seine Sünden bekundet,
unablässig das Büßerhemd trägt und sich immerfort selbst geißelt. Verzeihen hieße
den Status der theologischen Erniedrigung der Deutschen und Polen beenden, und
damit entfiele ein wichtiger Bestandteil der Holocaust-Religion. Darum wird Polen
für immer ein "verfluchtes Land" sein, und man wird uns für immer verächtlich
Büttel der Henker schmähen. So will es die Holocaust-Religion, und so wird es
bleiben, solange diese herrscht.
Es wird uns nichts helfen, verzweifelt auf die Bäumchen zu pochen, die in Yad
Vashem für die Gerechten unter unseren Landsleuten gepflanzt wurden, denn diese
künden nur davon, wie wenige Gerechte und wie viele Gleichgültige es bei uns gab. Es
wird uns nicht helfen, Lügen richtigzustellen, zum Dialog, zur rationalen Diskussion
und zur Versöhnung aufzurufen. Wenn wir uns im Spiegel ansehen, wird uns stets
»die stumpfe Fratze des blauen Polizisten« oder »die Fuchsschnauze des Lumpen«
(Andrzej Szczypiorski) entgegengrinsen. Wir, die "Schergen Amaleks", die
"Schuldigen am Pogrom von Kielce", werden im Abgrund der Verdammnis verweilen
und mit Tonnen von Zucker bestreut werden - denn, so Ignatz Bubis, Vorsitzender
des Zentralrats der Juden in Deutschland,
»nur wenige erinnern sich daran, daß die Hitlerleute für einen Juden ein Kilo
Zucker gaben. In Polen wurde besonders viel von diesem Zucker verteilt.«[44]
Nie werden wir uns aus diesem Abgrund befreien, ehe die Holocaust-Religion,
die uns dort gefangen hält, in Trümmer fällt.
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