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Poniższy tekst stanowi uzupełnienie do rozdziału o II Wojnie Światowej w książce 
„Kościół oskarżony”. 
Z tekstem rozdziału można się zapoznać tutaj: http://analizy.biz/marek1962/kwh.pdf  
Mam nadzieję, że poniższe uzupełnienia przyczynią się do lepszego zanalizowania 
zagadnienia. 
 
Więcej o książce tutaj: http://www.analizy.biz/ksiazkiapologetyczne/ 

HITLER	Z	BICZEM	
   

   
(TV Photo from History Channel's 

"Zagubiony plan Hitlera", 18 kwietnia 2005 r.) 
(Źródło zdjęcia: Hitler, nikt nie wie : 100 zdjęć z życia 

Führera, autor: Heinrich Hoffmann) 
(TV Photo z National Geographic Channel 

"Dawn of the Nazis: Becoming Hitler", 
emitowany grudzień 2011) 

Hitler z batem. Wydawałoby się, że trudno z takich zdjęć wysnuć wniosek o... chrześcijaństwie Hitlera.  
Jednak okazuje się, że fantazja antyklerykałów nie zna granic. Oto podpis, jaki znalazłem pod tymi zdjęciami: 
Bliski przyjaciel Hitlera, Dietrich Eckart, opowiedział o tym, jak Hitler mówił pewnej kobiecie: "... luksus, perwersja, 
niegodziwość, bezmyślny pokaz i żydowski materializm oburzały mnie tak mocno, że wyszedłem z siebie: prawie 
wyobrażałem sobie, że jestem Jezusem Chrystusem, kiedy przybył do świątyni Ojca swego (...)" 
Eckart opisał Hitlera jako "wymachującego biczem i wykrzykującego, że jego misją jest zstąpienie na stolicę jak 
Chrystus i biczowanie zepsutych". 
Czyli skoro Chrystus - według autorów strony - nosi bicz, to wyobraża sobie że jest jak Chrystus w Świątyni, a to 
oznacza, że jest... chrześcijaninem! 
Zastanawiałem się, czy w ogóle odnosić się do powyższych wizerunków - interpretacja zdjęć Hitlera z batem jako 
wyrazu jego chrześcijaństwa (dlatego że powiedział iż oczyszczając Berlin "czuł się jak Chrystus wyrzucający 
przekupniów ze świątyni") wydaje się zbyt groteskowa nawet na to, by z nią polemizować. 

Aby przekonać się, jak mało wspólnego z interpretacją autorów mają zdjęcia, wystarczy niekiedy sięgnąć do źródeł 
zdjęć jakie zamieszczają – i tak środkowe zdjęcie pochodzi z wydanej przez Ministerstwo Propagandy Rzeszy w 1940 
roku propagandowej broszury Unser aller Hitler. Wie man Euch den Führer zeigte und wie er wirklich ist (czyli Nasz 
cały Hitler. W jaki sposób przywódca został ci pokazany i jaki  jest naprawdę). 
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Jak owa broszura komentuje zdjęcie? Czy w jakikolwiek sposób odnosi je do „chrześcijaństwa” Hitlera? 
Nic podobnego. Podpis pod zdjęciem brzmi: 
„Wrogie gazety ekscytują się, że Hitler zawsze nosi bicz konny. W rzeczywistości jest to bicz na psa, który Führer nosi 
dziś jako przypomnienie o tym, że kiedyś nie wolno mu było w ogóle nosić żadnej broni. Wtedy bicz był jego jedyną 
obroną”. 

 


