
Sylwetkê kandydata przedstawi³ Miros³aw
Krajewski, który w swej laudacji stwierdzi³
miêdzy innymi (cytat za stenogramem Sej-

mu): „W 2004 r. zosta³ uhonorowany doktora-
tem honoris causa Miêdzynarodowej Akademii
Kadr w Kijowie (poruszenie na sali) (oklaski)”.
I trzeba przyznaæ, ¿e informacja ta wywo³a³a po-
ruszenie nie tylko na sali parlamentarnej – po-
wtarzali j¹ z niedowierzaniem i uœmiechem jesz-
cze przez kilka dni dziennikarze ró¿nych me-
diów. Wiadomoœæ jest jednak prawdziwa – pose³
Krajewski przekrêci³ jedynie nazwê uczelni. An-
drzej Lepper tytu³ honoris causa prywatnej Miê-
dzyregionalnej Akademii Zarz¹dzania Persone-
lem w Kijowie otrzyma³ równo rok wczeœniej
– 30 paŸdziernika 2004. Wówczas informacja
ta nie wywo³a³a sensacji, zosta³a jednak odno-
towana tu i ówdzie, na przyk³ad na portalu
wyborczy.pl.

Sprawie warto jednak przyjrzeæ siê bli¿ej
i bez ironicznego dystansu. Zainteresowaliœmy
siê t¹ kwesti¹ jeszcze przed opisaniem jej przez
ogólnopolskie dzienniki. Miêdzyregionalna Aka-
demia Zarz¹dzania Personelem (MAUP) jest naj-
wiêksz¹ prywatn¹ uczelni¹ wy¿sz¹ na Ukrainie.
Na jej kilkunastu filiach w ca³ym kraju studiuje
oko³o 50 tysiêcy osób, w tym wielu studentów
z zagranicy, g³ównie z krajów arabskich. MAUP
zas³ynê³a jednak nie z osi¹gniêæ naukowych, lecz
jako wylêgarnia antysemityzmu i obsesyjnej pro-
pagandy antyizraelskiej. I nawet pobie¿ny prze-
gl¹d osi¹gniêæ Akademii w tej „dziedzinie” szo-
kuje. Prezydent MAUP domaga siê na przyk³ad
oficjalnie, aby ONZ odwo³a³o rezolucjê z 1947
roku o stworzeniu pañstwa Izrael. W uczelnia-
nej gazecie „Personal Plus”, zawieraj¹cej w nie-
mal ka¿dym numerze treœci antysemickie i anty-
izraelskie, zamieszczono oœwiadczenie popiera-
j¹ce wyst¹pienie prezydenta Iranu Mahmuda Ah-
madinejada, który wezwa³ do zniszczenia Izra-
ela. Wœród uczelnianych publikacji mo¿na te¿
znaleŸæ miêdzy innymi „Mein Kampf” i „Proto-
ko³y Mêdrców Syjonu”. Wed³ug Josefa Zisselsa
lidera jednej z organizacji ¿ydowskich, Ukraiñ-
skiego Wa’adu, z MAUP pochodzi oko³o 70%
publikacji antysemickich w tym kraju. Natomiast
Lena Musatowa, absolwentka MAUP uwa¿a, ¿e
uczelnia jest przesi¹kniêta skrajn¹ propagand¹
polityczn¹ swoich szefów.

Prezydent MAUP, Georgi Szokin, za³o¿yciel
Konserwatywnej Partii Ukrainy, przyjaŸni siê ze
znanym amerykañskim prawicowym ekstremist¹
Davidem Duke’em. Utrzymuje tak¿e przyjazne
kontakty z krajami muzu³mañskimi. Istniej¹ na-
wet przypuszczenia, ¿e takie kraje jak Arabia
Saudyjska czy Iran sponsoruj¹ uczelniê. W³adze
Akademii nie potwierdzaj¹ tego, jednak przy-
znaj¹, ¿e maj¹ dobre stosunki z krajami Bliskie-
go Wschodu.

W³adze pañstwowe unika³y do niedawna kry-
tykowania MAUP, poniewa¿ jest z ni¹ zwi¹za-
nych wielu prominentnych polityków, na przy-
k³ad znawca spraw arabskich, minister spraw za-
granicznych Ukrainy Boris Tarasiuk, który prze-
sta³ byæ jej pracownikiem dopiero niedawno. Wie-
lu te¿ polityków otrzyma³o na MAUP honorowe
tytu³y; a masa pañstwowych urzêdników jest ab-
solwentami tej uczelni. Protesty przeciw antyse-
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26 paŸdziernika 2005 podczas pierwszego posiedzenia V kadencji
Sejmu RP odby³ siê wybór wicemarsza³ków. Swojego kandydata na to
stanowisko wysunê³a równie¿ Samoobrona RP. By³ nim przewodnicz¹-
cy Andrzej Lepper.

mickiemu obliczu Akademii rozpoczê³y zatem
krajowe i miêdzynarodowe organizacje ¿ydow-
skie oraz pañstwo Izrael, które w listopadzie 2005
roku grozi³o nawet powa¿nym och³odzeniem sto-
sunków dyplomatycznych z Ukrain¹. W pewnej
mierze poskutkowa³o, gdy¿ prezydent Juszczen-
ko wezwa³ krajowe elity do potêpienia antysemi-
tyzmu i ksenofobii, a Ministerstwo Edukacji za¿¹-
da³o, aby uczelnia u¿ywa³a w nazwie przymiot-
nika „Prywatna”. W odpowiedzi rektor MAUP
– Nyko³a Go³owatyj uzna³, ¿e jest to przeœlado-
wanie polityczne. Z kolei minister edukacji Stani-
s³aw Niko³ajenko stwierdzi³, ¿e urz¹d ma zamiar
zamykaæ filie MAUP, poniewa¿ nie spe³niaj¹ stan-
dardów ministerstwa. Przeciwko zbyt skrajnemu
obliczu MAUP zbuntowa³a siê jej charkowska fi-
lia. W odpowiedzi rektor Szokin uda³ siê do Char-
kowa w towarzystwie bojówki nazi-skinów, któ-
rzy zastraszyli jej szefa.

Wœród „zas³u¿onych dla nauki” na MAUP
wyró¿nia siê zw³aszcza sylwetka Amerykanina
Davida Duke’a, który wg antyfaszystowskiego
publicysty – Leonarda Zeskinda jest karykatur¹
hollywoodzkiego playboya, propaguj¹c¹ do tego
narodowy socjalizm.

„Publiczna kariera” Duke’a jest dobrze zna-
na. Pod koniec lat 60. podczas studiów na Lo-
uisiana State University zgromadzi³ wokó³ sie-
bie grupê neonazistów i znany by³ z paradowa-
nia ze swastyk¹ na ramieniu. Jakiœ czas póŸniej
utworzy³ w³asn¹ grupê Ku Klux Klanu oraz pro-
wadzi³ listê korespondencyjn¹ o nazwie Naro-
dowe Towarzystwo dla Postêpu Bia³ych Ludzi.
W 1972 roku za³o¿y³ organizacjê o nazwie Par-
tia Narodowa (National Party) rekrutuj¹c¹ siê
z m³odzie¿ówki Narodowo-Socjalistycznej Par-
tii Bia³ych Ludzi (National Socialist White Pe-
oples Party). W tym¿e roku zosta³ zaaresztowa-
ny za przechowywanie koktajli Mo³otowa. Po
zatrzymaniu t³umaczy³, ¿e to pochodnie na pa-
radê NSWPP. Zaraz po tym zdarzeniu w rêce
FBI „wpad³a” lista cz³onków Klanu i partii Du-
ke’a oraz informacje na ich temat. Istniej¹ po-
szlaki do przypuszczeñ, ¿e agentom federalnym
informacje przekaza³ w³aœnie chc¹cy ratowaæ
swoj¹ skórê Duke.

Nied³ugo potem Duke opuœci³ Klan. Po odej-
œciu prowadzi³ ¿ycie playboya i sta³ siê znany
jako sta³y bywalec kasyn w Las Vegas. Jego spra-
wa przycich³a, gdy rozpocz¹³ dzia³alnoœæ w Par-
tii Republikañskiej w Luizjanie. Jednak wysz³a
ponownie na jaw przy okazji oskar¿eñ o inne
defraudacje.

W roku 1988 Duke kandydowa³ na prezy-
denta USA z ramienia Partii Populistycznej za-
³o¿onej przez Willisa Carto, fundatora Institute
for Historical Review – g³ównego oœrodka nega-
cjonizmu Holocaustu na œwiecie. Wraz z roz-
poczêciem „powa¿nej” kariery politycznej Duke
zwi¹za³ siê ju¿ na sta³e z Parti¹ Republikañsk¹.
Mimo to przez lata nie móg³ zdobyæ upragnio-
nego fotela senatorskiego. W po³owie lat 90.
powróci³ znowu do dawnej opcji politycznej
i w 1998 roku opublikowa³ ksi¹¿kê „Moje prze-
budzenie” (z odpowiednimi retuszami i dodat-
kami do ¿yciorysu), która sta³a siê sporym suk-
cesem; zw³aszcza w krêgach nacjonalistycznych.
W tym tak¿e okresie rozpoczê³o siê przeciwko

Duke’owi kolejne œledztwo o unikanie fiskusa
i inne machlojki finansowe. I podobnie jak 20
lat wczeœniej w niejasnych okolicznoœciach
ujawnione zosta³y informacje o jego partyjnych
kolegach.

W miêdzyczasie Duke wyjecha³ do Europy,
gdzie odwiedzi³ Jean Marie Le Pena i ¯yrinow-
skiego. W 2002 roku wyst¹pi³ na konferencji an-
tysyjonistycznej w Moskwie, a w Kijowie otrzy-
ma³ na MAUP doktorat honoris causa. W sierp-
niu wzi¹³ udzia³ w konwencji NPD w Niem-
czech, a  nastêpnie odwiedzi³ kraje arabskie.
18 grudnia 2002 roku pojawi³ siê w Luizjanie
i przyzna³ siê do stawianych mu zarzutów. Ska-
zany zosta³ na rok w wiêzienia. W trakcie odby-
wania kary w sprawowanych funkcjach zastê-
powa³ go amerykañski neonazista – Roy Arthur
Armstrong, bardziej znany jako Roy Godenou.

Po wyjœciu z wiêzienia Duke ponownie roz-
pocz¹³ aktywnoœæ w Stanach i Europie Wschod-
niej. 3 czerwca 2005 roku wzi¹³ udzia³ w konfe-
rencji MAUP: „Syjonizm – najwiêksze zagro¿e-
nie dla wspó³czesnej cywilizacji”. Bra³a w niej
udzia³ tak¿e kole¿anka partyjna Julii Tymoszen-
ko – Lewka £ukianenko, która oskar¿y³a ¯ydów
o stanie po stronie Rosji, oraz islamscy ekstremi-
œci. Niektórzy z uczestników konferencji wezwali
do… deportacji ¯ydów z Ukrainy.

Czy informacja, ¿e jedna z najwa¿niejszych
dziœ osób w pañstwie chlubi siê doktoratem ho-
noris causa takiej uczelni szokuje? Powinna…
Ale musimy mieæ œwiadomoœæ, i¿ dotyczy poli-
tyka, którego g³ównym ekspertem od spraw za-
granicznych jest znany jako mi³oœnik Adolfa Hi-
tlera Mateusz Piskorski; o nim wiêcej w dalszej
czêœci numeru.

Neonazista David Duke w latach 70.

�

NIGDY WIĘCEJ nr 15, LATO 2006


