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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/ 

„NASZ	CAŁY	HITLER”	
Wiele zdjęć „udowadniających chrześcijaństwo Hitlera” 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). Książeczka skierowana była do 
ludności przyłączonej do Niemiec Alzacji, a jej celem było przekonanie czytelnika że „Hitler nie jest taki zły” (w 
dzisiejszej teorii propagandy nazywa się takie działania „ocieplaniem wizerunku”). 

Fragment wstępu: 
ADOLF HITLER! To imię od wielu lat znajduje się w centrum wydarzeń na świecie. (…) Gazety całego świata 
najpierw kpiły z niego, a potem szukały wciąż nowych sposobów, by go zniesławić. Według wrogów Adolf Hitler 
jest diabłem, ucieleśnieniem wszelkiego zła.  
Ci, którzy żyli poza granicami Rzeszy, mieli trudności z dojściem do prawdy(…). Fotografie są ważnym sposobem 
pomagania w nawiązaniu znajomości. (…)  
Przez wiele lat ukrywano przed tobą prawdziwego Hitlera. Teraz masz możliwość wyrobienia sobie własnego 
zdania, widząc ADOLF HITLER! Ta nazwa od wielu lat znajduje się w centrum wydarzeń na świecie. Nieznany 
kapral wojny światowej stał się przywódcą Rzeszy Niemieckiej. W ciągu kilku lat prowadził ją od jednego sukcesu 
do drugiego, podnosząc ją do potęgi światowej. Gazety całego świata najpierw kpiły z niego, a potem znajdowały 
nowe sposoby na zniesławienie go. Według jego wrogów Adolf Hitler musi być prawdziwym diabłem, 
ucieleśnieniem wszelkiego zła.  
Ci, którzy żyli poza granicami Rzeszy, mogli poznać prawdę tylko z trudem. Bardzo niewielu miało okazję 
osobiście spotkać się z Führerem. Fotografie są ważnym sposobem pomagania w nawiązaniu znajomości.  
Niemal każda dojrzała osoba może ocenić wiarygodność osoby, widząc jego twarz.  
Przez wiele lat ludzie ukrywali przed tobą prawdziwego Hitlera. Teraz masz możliwość sformułowania własnej 
bezstronnej oceny, widząc prawdziwą twarz Führera w tej broszurze.  
Im więcej go zna, tym bardziej trzeba go kochać i szanować. Nasze dzieci i dzieci dzieci będą nam zazdrościć, 
ponieważ byliśmy współpracownikami i bojownikami tego największego i najlepszego Niemca. 1 
Broszura miała za zadanie przekonać że to, co już w 1940 roku wiedziała o Hitlerze cała Europa, jest tylko 
pomówieniem. Między innymi usiłowano przekonać że nieprawdą jest, jakoby Hitler 

 sprzeciwiał się wierze w Boga 
 dążył do wojny 
 wprowadził terror w Niemczech, a Gestapo torturowało zatrzymanych 
 pali książki 
 zniósł Boże Narodzenie 
 uwielbia dzieci  
 Wojna z Polską była spowodowana tym, że Polska chciał zawłaszczyć Gdańsk 

Teza o chrześcijańskości Hitlera miała tyle wspólnego z prawdą, co teza o jego pacyfizmie… 
Książeczka oparta była na prostym pomyśle: dla każdej kwestii prezentowano najpierw „wersję wrogów Fuhrera” w 
postaci groteskowej i przerysowanej, a następnie zderzano ją ze zdjęciem i podpisem, mającym rzekomo pokazywać 
 „prawdziwą twarz wodza”. 
 
                                                             
1 Za http://research.calvin.edu/german-propaganda-archive/uahmain.htm , dostęp 13.12.2017, tłumaczenie autora 



 
 

Książeczka przekonywała  między innymi, że w Niemczech przestrzegane są prawa obywatelskie: 
  

  
Wrogowie oczerniają Hitlera: „Terror panuje w 

Niemczech, ludzie są torturowani!” 
A tak naprawdę wygląda ów „terror” w Niemczech! 

 
Przekonywano też o pacyfizmie Hitlera: 
Czy Hitler chciał wojny?  

  
Świat uwierzył, że Hitler chce wojny, ponieważ stworzył najsilniejszą armię na świecie! 
Gdyby Hitler naprawdę chciał wojny o podbój, ukryłby tę silną armię. A przecież wszystko było jawne! Na zdjęciu powyżej 
wojskowi z Francji i Anglii obserwują armię niemiecką paradującą podczas urodzin Hitlera w dniu 20 kwietnia 1939 r. Czy byli oni 
ślepi? Hitler otwarcie pokazał niemiecką armię, aby zapobiec  wojnie, aby uwolnić Niemcy od traktatu wersalskiego bez rozlewu 
krwi. Anglia, Francja i los miały inne plany...2 
                                                             
2 Za http://research.calvin.edu/german-propaganda-archive/uahmain.htm Tekst zataja, że Niemcy przed wywołaniem II Wojny 
Światowej ukrywali swoje zbrojenia (twierdząc na przykład, że nie mają lotnictwa wojskowego). W zachowaniu tajności pomogło 
to, iż część uzbrojenia III Rzesza zamawiała w sojuszniczej Rosji Sowieckiej. 



 
 

Ciekawą wersję historii zaproponowano dla opisu lat 1939-40: 
  

 

Ponieważ Hitler kocha swój lud, musiał uwolnić go od kajdan Wersalu(…) 
Chciał to osiągnąć poprzez pokojowe porozumienie z Anglią i Francją. Te 
zdjęcia pokazują Führera w rozmowie z Chamberlainem, próbując 
zachować pokój.  
Ale Anglia i Francja chciały wojny 
Führer musiał zatem odłożyć na bok wszystko, co mu drogie: pokojową 
budowę kraju. 
Musiał podjąć wojnę, którą mu inni narzucili, aby zagwarantować 
narodowi wolność i pokój. 
Hitler chciał uwolnić swój naród metodami pokojowymi, negocjując i 
zawierając przymierza z innymi krajami.(…) 
Wojna rozpoczęła się od starożytnego niemieckiego miasta Gdańska, z 
którego Polska chciała usunąć element niemiecki.  
Wywołana przez Polskę wojna skończyła się po 18 dniach zwycięstwem 
Niemiec.  
A potem przyszedł dowód na miłość Hitlera do pokoju: nawet jako 
przywódca zwycięskiej armii zaoferował Anglii i Francji pokój. (…) 
25 dni po rozpoczęciu ofensywy niemieckiej Fuhrer pokonał Francję.  
Po raz kolejny Hitler, największy zwycięzca wojskowy od stuleci, 
zaoferował Anglii pokój... Ale Anglia popełniła fatalny błąd, uznając miłość 
Hitlera do pokoju za oznakę słabości. Wybrała wojnę. Teraz podzieli los 
Francji. 3 

  

 
W końcu wyciągnięto „niepodważalny” argument: 
  

  
Wrogowie Narodowego Socjalizmu twierdzili, że Hitler chciał 

podbić świat. Twierdzą tak nawet dziś. 
 

A przecież sam Hitler powiedział: 
"Moim zamiarem nie było nigdy prowadzenie wojny, lecz 

budowa państwa o najwyższym poziomie kultury. Każdy rok 
wojny powstrzymuje mnie od tej pracy. " 

 
Skoro Hitler powiedział, że nie dąży do wojny, jakże można nie wierzyć, prawda?  

                                                             
3 http://research.calvin.edu/german-propaganda-archive/uah/uah18.htm 



 
 

 
 
Wśród zapewnień o pacyfizmie Hitlera oraz jego umiłowaniu praworządności nie mogło zabraknąć  informacji o tym, 
jak bardzo jest pobożny.  Podobnie jak w przypadku pacyfizmu, dowodem mają być jego własne słowa: 
  

  
Tak przedstawiają stosunek Hitlera do wiary i religii A oto prawda:  Hitler słucha słów hymnu "Teraz dziękuję naszemu 

Bogu" podczas uroczystości włączenia Austrii do Rzeszy. 
 
 
 
 
 


