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28 CZERWCA l9l9 R. PoDCZAS KoNFERENCJl PoKoJoWEJ W PARYZU PoDPlSANo GŁoWNY
TRAKTAT poKoJowy t<oŃcz4cv IwoJNĘ śwlłrow4. wIELu NIEMlEcKlCH NAcJoNALISTow
OCENlAŁO DOZNANĄ PORAZKĘ W KATEGORlACH ZDRADY l UPOKORZENlA. OLBRZYMlĄ
Po PU LAR N oŚĆ zysrtwn ŁA D?LCH'To55LEGENDE BAZUJĄCA NA GŁĘBoKI M P RZ E KoNAN l U

O TYM, ZE DOZNANA KLĘSKA BYŁA EFEKTEM ZDRADZlECK|EGO C|OSU W PLECY. W CAŁYM KRAJU
JAK GRzyBy po DEszczU zAczĘŁy powSTAwAć rrune oRGANlZAcJE NAcJoNALlSTyczNE.
JEDNyM z TAKIcH KoNTRREWoLucyJNvCH SpRzyslĘzeŃ ey.Ło uTWoRzoNE w SlERpNlu 1919 R.

NATIoNALE VEREINICUNG, W SZERECACH KToREco ZNALAZŁ SlĘ GENERAŁ ERlCH LUDENDoRFF.
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Y Y Noskego wz:o'valdo bez-

względnej rozprawy z lewicą rewo-
luryjną jako wrogami państwa. Dość
dobrze wpisywało się to w głoszone
przez niego poglądy, jako że, trawe-
stując Clausewitza, uważał, iż ,,kńda
zdrowa polityka jest przedfużeniem
wojny za pomocą innych środków'l

z BloGRAF!!GENERAŁA
Urodzony 9 kwietnia 18ó5 r. koło

poznania Erich Friedrich wilhelm
Ludendorff był synem wlaściciela
ziemskiego i emerytowanego oficera.
O d naj mło ds zy ch lat p r z ezrraczorry
do kariery wojskowej, akończył Ka-
d,ettenvorkorps w Plón i Hauptkadet-
tenanstalt w Gro8-Lichterfelde. Już
w 1894 r. rozpoczĄ pracę,w Sztabie
Generalnym, gdzie w 19O8 r. został
kierownikiem Sekcji II zajmującej się
rozmieszczeniem wojsk i mobilizacją.
Podczas I wojny światowej zawiązał się
duumwirat Hindenburg-Ludendorff.

Jeszczew 1914 r. wspólnie zostali dok-
torami honoris causa schlesische Frie-
drich wilhelm universitdt zu Breslau.
Później, w latach 19 I6-I9L8, w tzw.
trzecim Naczelnym Dowództwie
Armii Polowej (Ob er stheeresleitung)
Ludendorffzostał pierwszym zastępcą
feldmarszałka Paula von Hindenburga.

Jak wskazuje Wolfram Wette, w tym
czasie był on zagorzaĘm antysemi-
tą i uważał Żydów ,,za dekowników
i benefi cjentów wojny równie ż wtedy,
gdy spis żydowski przyniósł wyniki
kwestionuj ące takie wyobr ażenił.

Gdy w sierpniu 1916 r. Hindenburg
został szefem Sztabu Generalnego, zaś
Ludendorfr jego pierwszym zastęp-
cą, miano zaproponować mu tytuł

,rdrugiego szefa Sztabu Generalne-
go'1Jednakowoż ten uznał wówczas,
że zamiast być kimś,rdrugim", woli
zostać,,pierwszym generalnyrn kwa-
termistrzem" (Erster Generalquar-
tiermeister). Ludendorff u chodzlł za
faktycznego architekta niemieckiej
strategii wojennej i wielu niemieckich
sukcesów militarnych.

Po klęsce w 1918 r. zbiegł do Szwecji,
skąd pisał do swojej pierwszej żony
Margarete :,,Największym gĘstwem
rewolucjonistów było to, że pozosta-
wili nas wszystkich przy życiu. No
cóĄ jeśli ja powrócę kiedyś do władzy,
to nie będzie pardonu! Z czysĘm
sumieniem popatrzylbym, jak będą
dyndać Ebert, Scheidemann i towa-
tzysze", Stworzona po przegranej
wojnie przez arrnię, biurokrację czy
przemysł legenda o ciosie w plecy
dawała możliwość odwrócenia uwa-
gi od własnej odpowiedzialności za
w ojnę i pr zet zlcenia j ej na Ży dów lub
,, dzialaj ący ch z inspirac j i żydowskie j "

socjaldemokratów. W tym kontekście
w |9I9 r. Ludendorffwskazywał na
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SOJUSZ Z H|TLEREM
Wlatach 20. doszło do sojuszu mię-

dzypopularryzm w środowiskach mi-
litarysĘcznych bohaterem I woiny
światowej a no,wą gwiazd4 na tym
firmamencie - Adolfem Hitlerem.
Ludendorffuważał, że jest to moż-
liwość pozyskania do swoich celów

W 1924 r, oczarowąny możliwością transmutacji rtęci

w złoto wspąrłfinansowo niemieckiego alchemika Franza
S erapha Tausend a, który zdefraudow ał p ow ier zo ne

łatw owiernie Jundusze. Czy tak zachowuj e się człowiek

rozsqdny i twardo śqpający po ziemi?

istnienie rrbagna internacjonalistyczno
-pacyfisĘcznego defeĘzmu, żydo-
stwa i WaĘkanu, które należy osuszyć,
ponieważ niszczy ono dziedzictwo
rasowe Niemców orąz ich charakter
narodowy".

dynamicznie rozwljającej się partii
masowei, a Hitler postrzegał korzyści
wyrikające z podparcia się nazwiskiem
i autorytetem znanego żołnierza. Obu
ich lącĄo pr zyitązaŃe do D ol ch sto! -
legende, zaś w opublikowanej właś-
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nie książce Kriegt'iihrung und Politik
Ludendorf F w zyw ał do o czy szczenia
Niemiec z Zyd ów jeszcze przed wybu-
chem kolejnej wojny. Podczas puczu
monachijskiego 9 listopada L9ż3 r.
Ludendorff zgodził się objąć naczelne
dowództwo, podkreślając, że,w tak
doniosłej godzinie nie pozostaje nic
innego jak tylko dołączyć do narodo-
wej rewolucji'l Kandydując w I924t.
z ramienia NSDAP został deputowa-

rym do Reichstagu.

Zdaniem odpowiedzialnej w latach
20. za genealogiczną grupę b adawczą
NSDAP w Monachium Elry Schmidt-
Falk Ludendo rff czytywńpoświęcone
ariozofii prace Guida von Lista. Jest
to relacja trudna do weryfikacji, bo
nie wskazała ona konkretnego źródła
swojej wiedzyw tym zakresie. Tym
niemniej można zadać sobie pytanie,
czy mozliwe byłoby w o góle związanie
się twardo stąpającego po ziemiwoj-
skowego z tego typu doktr;mami okul-
tysĘczn;rmi. Czy j ednak Ludendorfl
był r ze czyw iście człowiekiem twardo
stąpającym po ziemi? Wszak w 1924 r.

oczarowany możliwością transmu-
tacji rtęci w złoto wspart finansowo
dwudziestowiecznego niemieckiego
alchemika Franza Serapha Tausenda,
który zdefraudował powierzone łatwo-
wiernie fundusze. Czy tak zachowuje
się człowiek rozsądny i twardo stąpa-
jącypo ziemi?

ROZBRAT Z HITLEREM
W 19ż5 r. Ludendorf poróżnił się

z Hitlerem i od tego momentu ich
drogi zaczęĘ się corazbardziej rozcho,
dzić, choć nie odrazuĘo to widocz-
ne. Wkolejnych latach generał w cotaz
większym stopniu koncentrował się na
zagadnieniach związanych z rozwojem
kultu tradycji starogermńskich. Obra-
cając się w kręgach vólkistowskich,
we wrześniu 1926 r. poślubił płodną
pisarkę Mathilde von Kemnitą bę-
dącą członkinią powstałej rokwcześ-
niej pod Dinkelsbtihl arlskiej grupy
stldylnej E dd a- G e s ell s ch aJt. Sentencj a
rzlłnskiej przysięgi małżeńsl<tej ubi
tu Caius, ibi ego Caia znalazła odbi-
cie wmałżeństwie Ericha i Mathilde.

W reakcji na ukazanie się antymasońskiE bro szury

Ludendoffi ]5 wrześnią 1927 r. wielc1 mistrzowie

w szy stkich istniej ący ch ów cześnie w Niemczech dziewięciu

obediencji w olnomularskiń wydali wspólne oświadczenie.

Wkrótce małżonkowie zalożyli Bund
filr Deutsche Gotterkenntnis, a Mańilde
w następnych latachz zaangażowa-
Ńem przewodziła ruchowi skupio-
nemu wokół męża.

BRoszURA
ANTYMASOŃSKA
Równocześnie Ludendor tr zakq, -

wizował swoją działalność na polu
prop agowan ia D ol chstoJ3l e gen d e,

koncentrując się na pisaniu tekstów
atakuj ących Republikę Weimarską
i jej twórców. Z tego okresu pochodzi
jego najbardziej znane opracowanie
poświęcone masonerii, na którym
często bazowali później także pol-
scy,antymasoni". W opublikowa-
n;nn pierwotnie w 19ż6 r. w jednym
z czasopismwojskowyĄ apóźniej w
L9ż7 r. także w formie samodzielnej
publikacji, tekście Vernichtung der
Freimaurer durch Enthijllung ihrer
G eheimnisse ( Zniszczenie masonerii
przez zadenuncj ow anie j ej taj emniĄ
znaj dziemy następuj ące wnio ski, klu-
czowe dla całej jego twórczości:

. tajemnicą masonerii jest żydostwo;

. istnieją Ęlko loże światowe;

. kontakĘ między chrześcijanami
a masonami są czysto powierz-
chowne, jest to wyrikiemprĄ-
mowania przez chrześcijan Stare-
go Testamentu;

. celem maso nerii jest,,zńydzenie"
narodów (Verjudung der Vólker),
a także pomoc humanitarna świad-
czona p r zez Żydów i ŚwiadkówJe-
ho*y,

. orSanizację loży światowej tworzy
struktura hierarchiczna składają-
ca się z prowincji ,,zakonnycf, na
której szczycie jest Wikariusz Sa-
lomonowy;

. w masonerii nie mają prawa praco-
wać dumni mężczyźni,lecz rylko

ludzie oddani i skromni;
. powiązania masonerii są niebez-

pieczne dla pństwa i zdradzieckie.

W kontekście pisarria o wolnomular-
stwie problemaryka żydowska była dla
niego dość istotna, bo jakpodkreślał,
,rtajemnicą masonerii jest wszędzie
Żyd".W tej sytuacji niejednokrot-
nie akcentowĄ że po wstąpieniu do
wolnomu lars tw a Ńe -Żydzi stawal i

się rrsztucznymi Żydaml", a we wspo-
mnianej pracy pisa| iż,,Niemiec albo
rnężcryzna nnej naro dowośc i pt zez te
obrzędy zostaje s;łnboIicznie pasowa-
ny naŻyda,wyobrażaw Ęch obrzę-
dachŻyda'. Bfa to myśl stosunkowo
chwytliwa i kilka lat później jeden
z jego naśladowców, Robert Schnei-
der, nie wńał się wskazywać, że dla
masonów,obrzędy te w najmniejszych
szczególach są odpowiednikiem ży-
dowskiego obrzezanił'.

ośWlADczEN!E WlELKlcH
MlSTRZóW
W reakcji na ukazanie się broszury

LudendorfFa 15 września I9ż7 r.wiel-
cy mistrzowie wszystkich istniejących
ówcześnie w Memczech dziewięciu
obediencji wolnomularskich wydali
wspólne oświadczenie. Podkreślono
w nim, że w swoim tekście poniżył się
do podburzania narodu niemieckie-
go. Oświadczenie dostojnicy wolno-
mulars cy zako ńcĄi następuj ącymi
słowami: ,,chociaż pamflet ten nie
jest wart polemiki [... ] zastrzegamy
sobie prawo, aby edukować opinię
publiczną'l I rzeczywiście w stosun-
kowo niedługim czasie ukazał się
szereg arĘkułów, których autorzy
podjęli próbę ustosunkowania się do
głoszonych pr zez Ladendorffa twier-
dzeń. Równocześnie ogłoszony został
,,List otwarĘ" stu byĘch oficerów
z Dolnej Saksonii wskaĄących, że
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w oszczerczy sposób obraził on
organizacje i wielu niemieckich
patriotów, którzy przelewali krew
za ojczyznę.

SOJUSZ MASOŃSKO-
żypowsro-JEzUtcKl
Zainicjowane przez ojca Her

mana Grubera SJ i rozpoczęte
w 1,928 r. katolicko-wolnomu-
larskie rozmowy w Alałizgranie
przyniosĘ - jak pisał Ludwik
flass - zpewien niezamierzony
pt zez żadną z uczestniczących w
nim stron efekt uboczny'l Było
nim wprowadzenie nowego wątku
do kampanii Ludendorffa, któ-

ry w miejsce dotychczasowych
ataków o sojuszu żydowsko-ma-
sońskim zaczął głosić, żefuzecim
członem tego soiuszu mielibybyć
jezuici i że ten właśnie triumwirat
zawiązał. p or ozumienie i wsp ólnie
dąży do zapanowania nad świa-
tem. Celem ich rniało być doprowaclze,
nie do utworzcnia masoriskiej żydow-
sko-kapitalistycznej ogólnoświatowej
monarchii ze stolicą w NowymJorku.

J Ń zaaw ażyłLadwik Hass,,, informa-
cje ludendorffowskie, mogące swoją
niewiarygodnością równać się tylko
z podanlłni swego czaslprzezl. Taxi-
Ia, zrobiĘ jeszcze większą od tamĘch

narodowynr, który został obalony
,,w efekcie spisku Zyclów i masonów']
W Polsce w 1938 r. nakładem Księ-

garrri Katolickiej w Katoł,icach uka-
z.rlo si9 ptllskic tlLrm.tczenie pracy
Roberta schneidera Masoneria
przed sąclem. Wprawdzie .lv przed
mowie wydawca zastrzegał: ,rNie
godzimy się oczywiście na wszystkie
bez wyjątku wl.wody , zwłaszcza

nych polskich autorów. Z ko-
lei w Finlarrdii pod wphrrwem
publicystyki Ludendorffa
utworzono nawet kierowaną
przez generała Paavo Oskara
Edvarda Susitaivala i dziaŁającą
aktywnie na tamtejszej scenie
politycznej Narodową Ligę Pa-
triotów Fińskich,

NlEzRozUMlENIE
U NAZISTÓW
Charakterystyczne jest to, że

antymasońska publicystyka
generała nigdy nie znalazła zro -
zumienia w oficjalnych kręgach
nazistowskich. Na temat niskiej
wartości jego przemyśleń wypo-
wiadał się m.in. daleki od sympa-
tii wolnomularskich nazistowski
ideolog Alfred Rosenberg który
nie wahał się użl w stosunku
do nich takich określeń, jak:
G e schi chtsmy st ago gi e, P sy ch o s e,

kindliche Bauklotzspielerei i politisch
verdorbene Phantasie. Nie sposób nie
zauważyć, że podejście takie mogło
wynikać nie tylko z merytorycznej
oceny,lecz również z faktu niechęci
nazistowskich myślicieli do dzielenia
się rrmonopolem na prawdę". Luden-
dorff jako bezpartyjny był kryĘkowa
ny zpozycji ideologicznycĘ co było
efektem trwaj ącej rywalizacji między
jego grupą a partią hitlerowską.

Erich Ludendorff odmówił swego
czasa p r zyj ęcia zaprop onowanego
mv przez Hitlera stopnia marszał-
ka polnego, bo jak miał powiedzieć
,rfeldmarszałkiem można być zamia-
nowanym, na wodza człowiek się
rodzi".Jedno z polskich czasopism
satyrycznych, komentując te słowa,
napisało: ,rCo do pierwszego - ra-
cja,jeżeli jednak co do drugiego gen.
Ludendorffmyślał o sobie, to trzeba
przyznać, iż: A]eksander Wielki, Han-
nibal, Juliusz Cezar, Bolesław Chrobry
i Napoleon l-szy dawno tak się nie
uśmiali, jak wysłuchując jego słów'l
Głoszone przez niego teorie na temat
istoty i działalności wolnomularstwa
można by podsumować w podobnym
duchu. *

I ak zauw a:Ął Ludwik Hass,,,informacj e ludendorffow skie,

mogqce swoją niewiarygodnoŚcią równaĆ się tylko

z podanymi swego czasu przez L. Taxilą zrobib jeszcze

większą od tamtych karierę międzynarodową".

karierę międzynarodową". Mimo do-
chodzących z różnych stron za stlzeżeń,
publicystyka Ludendorffa miała wielu
zwolenników, a on sam uznawanybył
zaważny symbol ruchu nacjonali-
sĘcznego, ale także antysemityzmu.
Spowodowane to było międzyinnymi
tyrn, że ptzez zwolenników ideologii
spiskowej jego casus mógl uchodzić
za żywą ilustracj ę D olchstofilegende.
Ludendorffbył dla nich bohaterem

historyczne - i wnioski autora, który
jako Niemiec tldzież zwolennik Lu-
dendorffa ma zapatr;.wania swoiste",
jednak uwaga ta dotyczyła taczej
tego, co było pisane z punktu wi-
dzenia niemieckiego nacj onalizmu,
aniżeli postrzegania przez aatora
książki samego wolnomularstwa.
W tei materii zamieszczone w niej
informacje pokry.r,rrają się z duchem
tego, co możemy znaleźć u óvrczes-
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