
Treścią książki,  którą  oddaję do rąk czytelnika,  jest
przebudowa  niemieckiego  życia  przez  rasowy  ruch
niemiecki. Ruch ten jest tak potężną eksplozją niemieckiej
duszy,  obejmuje tak  szerokie  dziedziny życia,  że obecnie
mogłem  się  zająć  jedynie  tym  jego  wycinkiem,  który
uważam  za  przygotowanie  do  ekspansji  w  kierunku
Słowiańszczyzny.  Stwierdzić  jednakże  pragnę,  że  to  co
piszę,  jest  jedynie  małą  częścią  ruchu  rasowego  w
Niemczech.  Dając  to  wyjaśnienie,  pragnę  uprzedzić

ewentualne  zarzuty,  że  książka  jest  niekompletna  i
jednostronna.  Nie  mogę  przedstawić  całokształtu  ruchu
nordycznego,  gdyż  nie  przcstudjoiualem  dużej  części
literatury  rasowej.  Odkładając  ewentualną  obszerniejszą
mono  grajję  rasizmu  na  czas  późniejszy,  podaję  bodaj
częściowe  przedstawienie  tego  ruchu,  aby  to  zrobić
jaknajprędzej.

Z  niemieckim  ruchem rasowym zetknąłem się po raz
pierwszy,  opracowując  prehistoryczne  stosunki
antropologiczne  północnej  Europy  w  swojej  pracy
habilitacyjnej.  Dalszym  terenem  zetknięcia  się  z  tym
ruchem stała się moja działalność naukowa, zwracająca
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Przyczyny słowiańskich strat.

Publikuję  zaraz  u  wstępu  książki  dwie  mapy
zachodniej  i  południowej  Słowiańszczyzny,  przedzielone
jednem  tysiącleciem.  Wymowa  tych  map  jest  bardziej
przykonywująca, niż tomy najbardziej źródłowych rozpraw
historycznych.  Mapy  dwóch  słowiańskich  uczonych
wykazują, że prawie trzecia część  narodowego terytorjum
niemieckiego, to dawne ziemie słowiańskie: bodaj  trzecia
część  masy narodowej to zniemczeni  Słowianie.  Niemcy

nietylko  podbili  ogniem  i  mieczem  słowiańskie  ludy
między  Łabą  i  Odrą,  ale  przeszli  Odrę,  zniemczyli
poważne  terytorjum  sudeckie oraz wbili  się trzema wiel-
kieini klinami  głęboko w ziemie słowiańskie. Są to kliny:
au- strjacki, śląski i wschodnio-pruski. Wyżej wspomniane
zdobycze  są tak  wielkie,  że można  je  porównać tylko  z
ekspansją wielkoruską i anglosaską. Nabytki tych narodów
były jednak zasadzie dziełem o wiele łatwiejszym, jako, że
zdobywały  kraje  o  bardzo  małej  gęstości  zaludnienia,
podczas gdy Niemcy nie różnili się. pod tym względem tak
wybitnie  od Słowian.  Cóż  więc zadecydowało  o  wyniku
tysiącletnich zapasów niemiecko- słowiańskich?
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Ryc. 1. Słowianie zachodni i południowi w X wieku
według

L. Niederlego w przedstawieniu J. Czekanowskicgo.



klęski polityczne. oraz wytworzyć zarówno u siebie jak też
w opili ji świ; chociaż przekonanie o swojej wyższości mo-

ralno-polil .i : Przekonanie  takie  bywa  zwłaszcza  u

Ryc. 2. Słowianie zachodni i południowi współcześni
według



np.  bacznie  obserwuje  walki  społeczno-polityczne  w
Polsce, ten nierzadko spostrzeże bardzo swoiste zjawisko
jaskrawo  ilustrujące  tę  słowiańską  właściwość.  Jakże

często u nas spotyka się grupy, które po klęsce pocieszają
się tem, że są właściwie moralnymi zwycięscami. Trzeba
oczywiście  przyznać,  że  zarówno  niemiecka  wyższość
kulturalna  jak  też  niemiecka  konsekwentna  wola
zdobywcza odegrały swą rolę w ujarzmieniu i germanizacji
Słowian. Należy sobie pozatem uświadomić dla przyszłego
działania  i  to,  że  obie  wyżej  wspomniane  właściwości
niemieckie  nie  odegrały  jednakowej  roli.  Wyższość
bowiem  kulturalna  przyniosła  bezsprzecznie  mniejsze
korzyści aniżeli konsekwentna wola zdobywcza. Zapewne,
że  kulturalna  wyższość  dała  w  ręce  niemieckie  więcej
środków  materjalnych,  lepsze  uzbrojenie  i  organizację
polityczną  oraz  może  najważniejszą  broń  t.  j.  szersze
kontakty  ze  światem  cywilizowanym  i  szersze  uznanie.
Wyższości  kulturalnej  zawdzięczają  Niemcy  w  dużej
części  to.  że  Słowiańszczyzna  przyjmowała  masowo  ich
emigrację  od  rzemieślników  i  chłopów  aż  do  członków
domów  panujących.  Wyższość  ta  zadecydowała
oczywiście  przy  równoczcsncm  postępowaniu
zwycięskiego  pochodu  na  Słowiańszczyznę  o  poczuciu
pewnej  niższości  u  Słowian  w  stosunku  do  Niemców.
Poczucie to zaobserwowane przez Niemców i załamane w
ich  psychice  wytworzyło  u  nich  bardzo  swoiste  uczucie
niemieckiej  wyższości  narodowej,  upostaciowane  w
terminie „Herrenvolk“.

Najważniejszą jednak przyczyną niemieckiej przewagi
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sca.  Masy  te  stworzyły  nietylko  potężne  niemieckie
mieszczaństwo,  które  zadecydowało  o  wysokiej  kulturze
narodu,  ale  dostarczyły  materjału  wojskowego  i

osadniczego,  przy  pomocy  którego  zdołali  Niemcy
dokonać  swoich  zdobyczy.  Pozatem  jednak  tworzyli
Niemcy  zupełnie  celowe,  specjalne  instytucje,
urzeczywistniające  ekspansję  swego  narodu  na  koszt
Słowian.  Takiemi  urządzeniami  były  marchje
przeciwsłowiańskie,  związek  hanzeatycki,  zakon
krzyżacki,  wreszcie  II.  K.  T.  i  pruska  komisja
kolonizacyjna.

Duch  zdobywczy  przejawiał  się  jednak  nietylko  w
instytucjach.  Przepajal  on  całość  niemieckiego  życia,  a
przcdewszysl-  kiem politykę.  Polityka niemiecka używała
do podbicia Słowian bardzo różnorodnych środków'. Bodaj
żaden naród nie wykazał tyle w tym kierunku inwencji, ile
Niemcy.  Dokonali  oni  swego  dzieła  przy  pomocy
regularnych  wojen,  podstępnych  napadów,  wymuszeń,
zdrad  swoich  sojuszników’  względnie  suwerenów
słowiańskich,  wreszcie  mordów  politycznych,  mieszania
się  w  wewnętrzne  spory  słowiańskie,  umiejętnego
manewrowania  interesami  dynastycznemu  Za  najbardziej
może  charakterystyczne  i  stało  zjawisko  niemieckich
podbojów należy uważać posługiwanie się  obccmi  siłami.
Niemcy  nic  daliby  sami  rady,  nawet  stosując  swoje
bezwzględne metody walki, gdyby nie owa niepowszednia
zdolność  mobilizowania  niemieckich  korpusów'
posiłkowych.  Najbardziej  stalą  metodą  niemiecką  jest
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sprzeczności interesów pomiędzy słowiańskieini ludami. Nie
zawsze szedł z Niemcami cały naród czy szczep, słowiański.
Dość  często  współdziałały  z  niemi  jedynie  filogermańskie

stronnictwa.  Niemcy osiągnęli  bardzo  wiele,  wykorzystując
umiejętnie  wewnętrzne  walki  poszczególnych  narodów'
słowiańskich.

Oprócz  Słowian  rzucali  zawsze  Niemcy  przeciw
Słowianom  siły  pozaslowiańslde,  posługując  się
przedewszyslkiem  wiol- kiemi ideami i ogólnoludzkiemu
prądami umysłowemi. Znane jest nadużycie krzyża w ręku
niemieckiej  polityki  średniowiecznej.  Ci  apostołowie
katolicyzmu  zamiast  nawracać  nań  zachodnich  Słowian,
podbili  ich  w  imię  krzyża,  używając  przylem  metod,
urągających  idei  Chrystusowej.  Jakżeż  podobnie
wykorzystali Niemcy w czasie wojny światowej socjalizm)
z komunizmem. Dzięki tej doktrynie oraz jej słowiańskim i
niesłowiańskim zwolennikom  w Rosji, zdołali  Niemcy w
odpowiedniej  dla  siebie  chwili  powalić  największą
dotychczasową  potęgę  słowiańską,  przez  rosyjską
rewolucję  1917  roku.  Trzecim  wielkim  czynnikiem
międzynarodowym,  który  pracował  dla  zbudowania
niemieckiej potęgi, było międzynarodowe żydostwo i jego
przedłużenie  w  postaci  masonerji.  I  znowu
charakterystyczna  cecha  polityki  niemieckiej.  Na  tych
rozlicznych przymierzach, które naród niemiecki  w ciągu
tysiącletniej  eksterminacji Słowian zawierał, nigdy nic nie
zyskał  żaden  niemiecki  kontrahent  i  sprzymierzeniec.
Zyskiwali  tylko  Niemcy.  Przymierze  z  Niemcami  i
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kich  państw,  w  których  znaleźli  się  prawie  wszyscy
Słowianie.  Pod  bczpośredniem  panowaniem  niemieckim
pozostali jedynie Serbowie łużyccy oraz sporo Polakowi z

Ślązakami i Mazurami na czele.
Trudno  powiedzieć,  aby  wyniki  wojny  światowej

załamały u Niemców ich zaborczego ducha. Może wbrew’
tysiącletniej  tradycji  byłoby  się  to  stało,  ale  klęsce
niemieckiej  brakło  akcc-  sorjów  klęski  wT postaci
zniszczenia kraju, okupacji przez obce wojska, kontrybucji
ściąganej  przez  obcego  żołnierza  i  t.  p.  Na  skutek  tego
mógł naród niemiecki zupełnie dobrze uwierzyć w celowo
i umiejętnie rzucone hasło „im Felde unbesiegt“. W istocie
zaś  klęska  niemiecka  była  jedną  z  największych
przegranych,  jakie  znają  dzieje.  Straty  terytorjahie,  jakie
poniosła  przylem  Rzesza  Niemiecka,  nie  były  może
największem złem w tej klęsce. Bo cóż w zasadzie znaczy
strata kilku małych, obconarodowych prowincyj, oddanych
na rzecz państw sąsiednich, wobec rozsypania  się Austro-
Węgier. Żmudnie budowana linja Berlin—Bagdad legła w
gruzach  bez  jakiejkolwiek  bliskiej  nadziei  na  jej
odbudowanie.  Auslrja  utrzymała się jedynie jako państwo
narodowe,  pilnowane ze  wszech stron, aby  nie połączyło
się z Rzeszą. Równie  druzgocącą  klęskę ponieśli  Niemcy
na  szlaku  bałtyckim,  gdzie  zachowali  jedynie  wyspę
wschodnio-pruską.  Poza  Polską,  posiadającą  laki  skład
teryto-  rjalny  i  narodowościowy,  który  gwarantuje  jej
możność  prowadzenia  samodzielnej  polityki,  powstał
wieniec  małych państw  bałtyckich. Są one wprawdzie za
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dzic  dość  poważne  straty  na  zachodzie  na  rzecz  nowo
powstałych  państw  i  RumunjŁ Straty  te  jednakże  nie  są
nietylko dotkliwe, ale raczej korzystne. Obejmując jedynie

lerytorja  mniejszości  narodowych,  przesunęły  one  skład
narodowościowy  państwa  Sowietów  na  korzyść  Rosjan,
lak,  że  mimo  jaskrawo  międzynarodowej  doktryny
bolszewickiej  dzisiejsza  Rosja  jest  bardziej  rosyjską,
aniżeli  Rosja  carów.  Państwo  rosyjskie  pozbyło  się.
najbardziej aktywnych żywiołów obconarodowych, w tern
przedewszystlacm  Niemców bałtyckich,  a Niemcy  stracili
w'  nich  instrumenty  swej  przeciwrosyjskiej  i
przeciwslowiańskiej  polityki.  Na  skutek  leż  rewolucji
stracili  Niemcy  oparcie  w  niektórych  kolach  wygnanej
rosyjskiej  dynastji.  Zdawało  się.  przez  pewien  czas,  że
przynajmniej  wyniesione  przy  niemieckiej  pomocy  na
szczyty  władzy  kola  rewohicyjno-socjalistycznc  pozod
siana Niemcom wierne.  Przyszło bowiem porozumienie w
Ra-  pallo,  zwrócone  ostrzem  przeciw  Polsce.  Było  ono
jednak  jedynie  przejawem  inercji  myśli  politycznej  u
bolszewików', którzy przy jęli po  carskiej Rosji  stary’ jej
kanon  polityki  zagranicznej.  W miarę  jednakże  rozwoju
wypadków  na  rosyjskim  wschodzie  oraz  wr miarę
usamodzielniania  się  bolszewickiej  myśli  politycznej  w
zakresie  polityki zagranicznej, kola władające dziś.  Rosją
zaczęły się  całkowicie  emancypowiać  z pod niemieckich
wpływów politycznych. Świadectwem tej emancypacji byl
przede wszy stkiem pakt o nieagresję z Polską. Straciwszy
powyższe placówki w Rosji,  nie mogli  już Niemcy liczyć
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jeszcze je ująć,, a nawet dobrze opisać. Niemniej już dziś
można  zupełnie  zorjcntować  się  w  tem,  że  zjawisko,
określające  się  jako  niemiecka  rewolucja  narodowa,  jest
nowem  przegrupowaniem  ofensywnem  przeciwko
Slowiańszczyźnic. Jeśli  poprzednio twierdziłem, że wojna
światowa nie złamała niemieckiego  ducha zaborczego,  to
wcale  nie  znaczyło,  żeby  Niemców*  wojna  niczego  nie
nauczyła. Zrozumieli oni, że w następnej; wojnie nie mogą
sobie pozwolić na satysfakcję walki z całym światem. Stąd,
teoretyk polityki zagranicznej Rosenberg1) jeszcze w czasie
hitlerowskiej  walki  o  władzę  w Niemczech proklamował
zahamowanie  ekspansji  niemieckiej  na  południe  oraz
morskiej  ekspansji  kolonjalnej,  a  zwrócenie  całych  sil
niemieckich  na  wschód.  Konkretnym  szczegółem  lego
pochodu  na  wschód  jest  stworzenie  Ukrainy,  w  roli
niemieckiego sprzymierzeńca. Wedle Rosenberga  i innych
hitlerowców'  tego  rodzaju  ujęciu  niemieckiej  polityki
zagranicznej nie  sprzeciwiają sio interesy Anglji i Włoch.
Ze względu na to hitlerowcy ofiarowują obu tym państwom
przymierze  przeciw’  Francji,  która  jedynie  wedle
Rosenberga  będzie  się  sprzeciwiać  wschodnim  planom
niemieckim. Zaledwie Miller  objął rządy w  Niemczech, a
już  zdołały Niemcy w pewnej  części  i  w pewnej  formie
przeprowadzić przy pomocy Włoch swoje plany, dotyczące
tak  ujętej  polityki  zagranicznej  w postaci  paktu  czterech
mocarstw  zachodnio-europejskich.  Nienaturalną  stroną
lego  paktu  jest  fakt,  że  obok  proponow-anego  przez
Rosenberga  trój  przymierza  znajduje  się  w  pakcie  także
Francja.  Trudno w danej  chwili  prorokować,  jaka będzie
przyszłość  tej  zewszechmiar  ciekawej  spółki  politycznej.



Oczywiście,  nie  należy  przypuszczać,  aby  to
rozgraniczenie  interesów  szło  zbyt  gładko.  Włochy
miałyby  w  tej  nowej  kombinacji  zastąpić  częściowo

Niemcom miejsce rozbitej Austrji.  Rzecz naturalna,  że na
taką  rolę  Włochy  tak  łatwo się  nic  zgodzą.  Oto bowiem
oprócz  lego,  że  chcą  one  odegrać  samodzielną  rolę
polityczną w Europie i na świecie mają sporo sprzecznych
interesów  z  Niemcami.  Przedewszystkiem  trudno  im  się
zgodzić na  przyłączenie do Rzeszy niemieckiej tetytorjum
dzisiejszej  republiki  auslrjackiej.  Połączenie  obu  państw
niemieckicli  w  jedno, postawiłoby  przecie  samodzielność
włoskiej polityki  w stosunku do Niemiec w bardzo ciężką
sytuację.  Dopiero po  inkorporacji  .Austrji  przez Niemcy,
Włosi  musicliby  się  zgodzić  na  polityczną  rolę  starej
monarchji  dualistycznej,  o  ile  oczywiście  wybraliby
przymierze  z  Niemcami.  Ale  niemiecka  potęga  mogłaby
dla  nich być  tak groźna, żc Italja może się. w niedalekiej
przyszłości poczuć zniewoloną szukać sprzymierzeńców na
wschód  Niemiec.  Narazie  broni  jeszcze  Włochów  ich
większe  pogotowie  wojenne,  uzyskane  na  skutek
faszystowskiego  przewrotu.  Skutki  jednakże  rewolucji
narodowej  w  Niemczech  napewne  wyrównają,  jeśli  nie
przewyższą  stosunków  i  w  tej  dziedzinie  na  korzyść
Niemiec.  A  wtedy  już  przyłączenie  Austrji  do  iemiec
będzie zupełnie  realne. Wobec struktury parlji narodowo -
socjalistycznej  zbędną będzie nawet inkorporacja  Austrji.
Przecie  zupełnie  wystarczy  opanowanie  władzy  przez
hitlerowców, tak jak się to stało w Gdańsku.
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łączenie Austrji z Niemcami zmniejszyłoby samodzielność
włoskiej polityki, a nawet przy pomyślnym dla Niemców
zbiegu okoliczności mogłoby Włochy całkowicie uzależnić

od Niemiec. Już to samo warte jest bardzo dużo. Ale byłby
to  tylko produkt uboczny. Najbardziej  zaś idzie Niemcom
o  to,  by  w  ten  sposób  wziąć  całą  zachodnią
Słowiańszczyznę  w  kleszcze  swego  państwowego
organizmu.  Z  chwila  bowiem  połączenia  się  Austrji  z
Niemcami,  pierścień  niemiecki  naokoło  zachodniej
Słowiańszczyzny  byłby  prawie  całkowicie  zamknięty.
Tworzyłyby go z południa zachodu i północy (z wyjątkiem
polskiego  Pomorza)  Niemcy,  dalej  Węgry  na  południu  i
być  może  łatwa  na  północy,  którym  to  państwom
pozostałaby  prawdopodobnie  jedynie  rola  niemieckich
sprzymierzeńców. Na wschodzie pierścień len zamykałyby
grupy  separatystycznie  nastrojonych  Rusinów  i
Białorusinów,  kierujące swą  działalność zarówno przeciw
państwom zachoduiosłowiańskim jakoteż przeciw Z. S. R.
Tak  otoczone  oba  państwa  zachodu  ioslowiańskie
musiałyby,  oczywiście wedle niemieckich  rachub, paść  w
dobrze  przygotowanej  wojnie  z  Niemcami.  Ziemie  ich
zostałyby  wcielone  do  państwa  wielkoniemieckicgo,
klórcby przesunęło  swą wschodnią  granicę do zachodnich
granic  Rosji.  Po  uporaniu  się  z  państwami
zachodniosłowiańskiemi  przyszlaby  kolej  na  rozsadzenie
Rosji.  Głównym  instrumentem  w  tym  procesie  ma  być
przygotowywana  przez  Niemców  usilnie  kwestja
ukraińska.  Nowopowstałe  państwa  ruskie  zaciekle  się
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chcą  do tych  wypadków  zastosować  metodę zaskoczenia
nie- tylko głównego przeciwnika t. j. Słowiańszczyzny, ale
i innych państw europejskich i pozaeuropejskich. Zdają oni

sobie dokładnie sprawę z tego, że tylko częściowe podbicie
Słowiańszczyzny  nieby  im  nie  przyniosło  poza
przeciwniemiecką  koalicją,  analogiczną  do  koalicji  z
czasów  wojny  światowej.  Stąd  wynika  specjalna  taktyka
Niemiec  hitlerowskich  w  stosunku  do  Słowiańszczyzny.
Wydaje się  ona  na  pozór bezsensowna i nierealną. Na tle
jednak  planu  opanow;ania  Słowiańszczyzny  za  jednym
zamachem nabiera to postępowanie pewnej logiki. Oto ton
Niemiec  Hitlera  wobec  państw  zachodniosłowiańskich  a
zwłaszcza wobec Polski stał się mniej agresywnym, prawie
pokojowym,  jakkolwiek  w  zasadzie  niczego  się  nie
wyrzekającym.  Cala  natomiast  furja  ataku  obróciła  się
przeciw Sowietom. Wprawdzie rząd niemiecki zapewnia o
swej  pokojowości  nie-  lylko  Polskę,  ale  także  i  Rosję.
Zapewnieniom  tym  przeczą  jednak  fakty.  Zrozumiałą
byłaby ogólna anty bolszewicka kam- panja na tle ideowem
ze  względu na  walkę  wewnętrzną  Hitlera  z  niemieckimi
komunistami.  Kampanja  taka  jednak  wcale  nie  wymaga
organizowania  krucjaty przeciw samej  Rosji.  Tymczasem
Niemcy  zaczęły  przy  pomocy  swych  wojskowych
działalność  w  Chinach,  przeprowadziły  następnie  jakieś
tajne  rokowania  z  Japonją.  ostrzem  swein  zwrócone
podobno  przeciw  Związkowi  Sowieckiemu,  zaczęły
organizować emigrację  rosyjską  na  podstawie  narodowo-
socjalistycznej  oraz  wzmogły,  akcję,  zmierzającą  do
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cego z  Rzeszą.  Politycy  ci  wiedzą  doskonale  o  tern,  że
Słowiańszczyznę  najskładniej  atakować  w  czasie  akcji
przygotowawczej,  organizującej  wielki  najazd  na  nią

właśnie od strony Sowietów. Chcą oni wykorzystać szereg
nicprzyjaźni,  które  Sowiety  na  siebie  ściągnęły  przez
bezwzględne  przeprowadzenie  gospodarczej
samostarczalności,  rewolucyjną  działalność
komunistycznej  międzynarodówki  w  innych  krajach,
prześladowania  religijno  oraz  jedyny  w  swojej  srogości
system  rządzenia.  Pozatem  zdaje  im  się,  że  występując
przeciw  Sowietom,  kupują sobie przyjaźń  i przymierze  z
Anglją, na którcm im bardzo zależy. Na koniec przytoczyć
należy  może  najważniejszą  przyczynę  antyrosyjskich
harców'  niemieckich.  Oto  za  wyjątkiem  polityków
sowieckich,  nikt  icłi  w  Europie  poważnie  nie  bierze,
właśnie ze względu na to, że Niemcy nic graniczą z Rosją.
Wprowadzić to  może  w błąd nawet  opinję  w państwach
zachodniosłowiańskich  i  wytworzyć  bagatelizowanie
niemieckiego niebezpieczeństwa.

Niemcy  po  przewrocie  hitlerowskim  wystąpiły  jak
jeszcze nigdy przeciw całej Słowiańszczyźnie. Oczywiście
narazić  wystąpienie  to  obraca  się  w  sferze  planowania,
marzeń,  poszukiwań,  reorganizacji  wewnętrznych  i
zewnętrznych  możliwości  niemieckich  oraz  gromadzenia
sil  i  środków’.  Wszystkie  te  dążności  idą  nietylko  w
kierunku  zapewnienia  sobie  sprzymierzeńców  przeciw
Słowiańszczyźnie  pomiędzy  Słowianami  oraz  in-  nemi
narodami europcjsldemi.  Koła,  które przeprowadziły  t.  z.
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Geneza  ruchu  rasowego  w Europie  jest  stosunkowo
dawna.  Za  pierwszy  jego  etap  musimy  bezsprzecznie
uważać  niesłychanie  ciekawą,  a  długo  i  namiętnie
prowadzoną  dyskusję  pomiędzy  poligenislami  a
monogenistami.  Dzieje  lej  dyskusji  łączą  się  ściśle  z
dziejami anlropologji i dlatego są dość dobrze opracowane.
Przedstawiam  ją  w  niniejszej  książce  na  podstawie
wykładów mego nauczyciela, prof. J. Czekanowskiego.2)

Jest wysoce prawdopodobnein, że w starożytności nie
wszystkie  ludy  podzielały,  dość  co  prawda
rozpowszechnioną  wiarę  w  pochodzenie  całego  rodzaju
ludzkiego  od jednej  pary  wspólnych  rodziców.  Jaskrawą

ilustracją  fak  tycznych  w  tym  względzie  przekonań  jest
pojęcie  barbarzyńców,  lak  uporczywie  trzymające  się
świata  klasycznego.  Wedle  Topinarda,  wiara  w
pochodzenie ludzkości od jednej pary rodziców dostała się
do  współczesnej  cywilizacji  z  tradycyj  hebrajskich,
zaczerpniętych  z  przekazów  chaldejskich’,  a  zebranych
przez Ezdrasza. Pogląd len podniósł do godności dogmatu
dopiero  święty  Augustyn  w r.  115,  jakkolwiek  podobno
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dewszystkicm  wolnomyśliciele  i  wszelkiego  rodzaju
przeciwnicy  Kościoła.  Oczywiście,  że  dość  poważnym
motywem  poligenizmu  były  często  obserwowane

przeświadczenia o wyższości rasy białej  nad kolorowymi.
Monogeniści  tego  pierwszego  okresu  trzymali  się  ściśle
wykładu biblijnego, twierdząc,  że rodzaj ludzki  pochodzi
bezsprzecznie od Adama i  Ewy.  stworzonych przez  Boga.
Poligeniści  natomiast  uważali,  że  od  pierwszej  pary
rodziców  pochodzą jedynie ludy rasy białej,  a Murzyni  i
inne  ludy kolorowe miały  się wywodzić od lak zwanych
praeadami-  tów.  Kościół  dość  ostro  zwalczał  poglądy
poligonistów.  Odkrycie  Ameryki  i  stwierdzenie  lam
odmiennej  rasy  ludzkiej  dało  nowe  argumenty
poligenistom.  W roku 1512 inusiał  papież  stwierdzać,  że
amerykańscy  Indjanie  pochodzą  także  od  Adama  i  Ewy.
Rozwijająca się jednakże reformacja dala większą pewność
siebie  poligenistom,  których  przewragę  zlikwidował
dopiero  wielki  rozwój  antropologji  w  drugiej  połowie
XVIII  stulecia.  Przedtem  jeszcze  zasady  poligenistyczne
głoszą: Theofrast Pa-  racelsus (um.  w r. 1541),  Giordano
Bruno (spalony r. 1600). Yanini. a przedewszyslkiem Izaak
de  Peyrere,  przez  napisanie  w  r.  1655  książki  o
praeadamitach.  Twierdzi  on  w  tej  książce,  że  Pan  Bóg
stworzył  praeadamilów  już  szóstego  dnia  stworzenia.
podczas  gdy  pierwszych  rodziców  dopiero  w  siódmym.
Wo-  gól(  posługuje  się  wr niej  argumentami
schlaslycznemi,  tak  zresztą  jak  jego  katoliccy  i
protestanccy  przeciwnicy.  Ostatni  gwałtowny  szturm  na
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moulins.  W  dyskusji  tej  wysuwano  zarówno  argumenty
morfologiczne  jak  też  przedcwszyslkiem  fizjologiczne.
Monogeniści  twierdzili  np.,  że  ludzkość  jest  widocznie

jednym  gatunkiem przyrodniczym,  kiedy  mieszanina  ras
daje zawsze płodne potomstwo.

W  połowie  XIX  stulecia  spór  uzyskał  wybitnie
polityczne  zabarwienie.  Związał  się  on  mianowicie  z
zagadnieniem  niewolnictwa  Murzynów  w  Ameryce.  Za
niewolnictwem opowiedzieli się amerykańscy poligon iści,
przeciwstawili mu się zaś mono- geniści. W konflikcie tym
tez poligenistycznych bronili  w Ameryce Notl, Gliddon i
Agassitz, w  Anglji Knox, a  we  Francji Broca. Obóz mon
ogon  istyczny  tworzą  wtedy  O.  d‘Hal-  loy  w  Belgji,
Hodgkin,  Latham  i  Hall w  Anglji, Flourcns E. de  Sallcs,
Hollard  i  Gordon  we  Francji.  Wtedy  to  argumenty
antropologiczne  przeszły  nawet  do  korespondencji
dyplomatycznej,  a rząd amerykański żywo się interesował
wynikami  prac  antropologicznych.  Zaznaczyć  należy,  że
omawiany  spór,  zwłaszcza  w  amerykańskim  okresie,
bardzo dodatnio wpłynął na rozwój antropolog ji.

Ostatecznie  ta  długotrwała  walka  wygasła.
Zlikwidowały ją rozmaite przyczyny. Ważną rolę odegrała
w  tom  ewolucjoni-  styczna  teorja  darwinowska.  Ona
bowiem  mogła  wytłumaczyć  mnogość  form  rodzaju
ludzkiego procesem ewolucji i stępić w ten sposób ostrość
poligenistycznych  argumentów^.  Dużą  rolę  pozatem
odegrał  moment  polityczny.  Początkowo  bowiem  po-
ligenizm popierały sfery liberalizujące,  gdyż  len  rozbijał
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nierówności  ras  ludzkich. W zasadzie historji tego okresu
jeszcze  w  nauce  nie  posiadamy,  lak  że  musiałem  ją
rekonstruować na podstawie  pism autorów,  wchodzących

tu w grę.
Gobincau,  będąc  zwolennikiem  dwu  autorytetów

antropologicznych,  stojących  na  stanowisku
monogenistycznem,  t.  j.  Cu-  vier‘a  i  Pricharda  był  sam
bezsprzecznie  monogenistą.  Niemniej  w  jego  sposobie
myślenia  tkwiły  pewne  momenty  zaczerpnięte  u
poligenistów. Wyróżnia on za Cu vi  erem trzy zasadnicze
rasy: białą, żółtą i czarną. Poza ogólnie znaneini różnicami
fizycznemi,  podstawowe  te  rasy  wykazują  wedle  autora
bardzo  poważne  różnice  duchowe.  Różnice  te  dotyczą
przedc-  wszystkiem  uzdolnień  w  dziedzinie  tworzenia
cywili żacy j i państw. Najmniej uzdolnień posiadają w tej
dziedzinie  czarni,  wykazujący  małą  inteligencję  przy
dużych namiętnościach. Ludy czarne muszą na skutek tego
mieć obce i despotyczne rządy.

Pośrednie stanowisko zajmuje rasa żółta. Dość zdobią
i inteligentna. Inteligencję swoją obraca ona jednakże tylko
na  zaspokojenie swych  materjahiych  potrzeb. Jest to rasa,
wydająca jedynie  podstawowe  warstwy społeczeństw t. j.
drobnych  kupców,  rzemieślników’  i  chłopów’.  Na
najwyższym  szczycie  drabiny  stoi  rasa  biała.  Jest  ona
energiczna,  zamiłowana  w  porządku  społecznym
połączonym  z  wolnością.  W  odróżnieniu  od  obu  ras
kolorowych  cechuje  białych  ludzi  umiłowanie  życia  i
pojęcie  honoru,  za  który  mogą  oni  nawrct  życie  oddać.

31



tość w zakresie twórczości cywilizacyjnej i państwowej. Z
chwilą  bowiem  gdy  w  jakiemś  państwie,  czy  raczej  w
jakiejś cywilizacji  zanika rasa biała,  zlewając  się z żółtą

czy  też  czarną,  następuje  nieunikniony  upadek  tej
cywilizacji.  Wedle teorji  Go-  bineau‘a  rasa biała  jedynie
jest  twórczynią  wszelkich  cywili  żacy  j.  We  wzajemnej
walce ta cywilizacja czy też to państwo zwycięża, które w
chwili sporu rozporządza większą ilością białej rasy.  Rasa
biała  stworzyła  wedle  omawianego  autora  wszystkie
wielkie  cywilizacje  t.  j.:  aryjsko-hinduską,  egipską,
asyryjską,  grecką,  chińską,  rzymską  i  germańską  oraz
wielkie  cywilizacje  amerykańskie  (aleghańską,
meksykańską  i  peruańską).  Rasa  biała  cywilizacje  te
stworzyła,  ekspandując  z  pierwotnych  swych  siedzib  w
centralnej Azji. Autor daje wr swem czterotomowem dziele
historję  wymienionych  powyżej  ośrodków
cywilizacyjnych,  ujmując  ją  konsekwentnie  pod  kątem
przewagi cywilizacyjnej i politycznej rasy białej.

Jak widzimy z powyższego przedstawienia, Gobineau
pasuje moment rasowy na pierwszorzędny, a nawet jedyny
czynnik  historyczny.  Konsekwencją  jednakże  takiego
ujęcia  dziejów,  jest  wyzierający  z  książki  pesymizm
kulturalny.  Ostatecznie  bowiem  rasa  biała,  tworząc  te
wielkie  cywilizacje,  wyczerpała  się  prawie  że
beznadziejnie. Dochowała się ona w jakiej takiej czystości
jedynie  u  Germanów,  bardzo  przez  autora  cenionych.
Omawiane  dzieło  napisane  jest  z  laką  silą  suggestji,  że
jakkolwiek jest już przestarzide i ma jedynie  historyczne
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mentalną,  dwutomową  monografję.®)  Oprócz  tego
książce  o  nierówności  ras  ludzkich  poświęcił
Schemann7)  spory  tom  komentarzy  historycznych.

Pozatem popularyzował on myśl rasową w artykułach i
broszurach,  aby  ją  zakończyć  wielką,  rozumowaną
encyklopcdją,8)  traktującą o rasie i  związanych  z nią
zagadnieniach.  Ta  intensywna  działalność  człowieka,
zapatrzonego w mit rasy i opartego o organizację, dała
już w okresie, przedwojennym bardzo wielkie wyniki.
Poważna  część  uczonych  niemieckich  przejęła  się
tezami Gobineaua.  Stało się to częściowo  w  zakresie
językoznawstwa,  historji  wraz  z  prehistorją  oraz
antropologji.  Myśl  rasowa  odbiła  się  u  Nietzschego,
zaczęła nawet powoli  przedostawać się do poważnej i
mniej  poważnej  publicystyki,  w  której  najwięcej
rozgłosu  uzyskał  zniemczony  Anglik  Chamberlain.9)
Cala ta masa intelektualistów zaczęła z grunlownością
i  uporem  stosować  gobinizm  na  swoich  odcinkach
pracy,  przykra  wując  go  do  nowych  zdobyczy
naukowych i do politycznych  celów cesarstwa.  Jeżeli
informacja  B.  Batora,10)  dotycząca  zakazu  przez
Wilhelma II ogłoszenia mapy antropologicznej Europy
Środkowej,  jest  ścisła,  to  ,,Gobi-  neau-Vereinigung“
miało  bardzo  wybitnych  protektorów  (z  mapy  tej
wynikałoby, że Niemcy nie są tak nordycznym krajem,
jak to się ogólnie utarło).

Z braku miejsca i czasu  ograniczę się do  omówienia
działalności  tylko  dwu ludzi  w tym  okresie.  Wnieśli  oni
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ksizmu,  już  w  „Politische  Anthropologie“  propaguje
unarodowienie  socjalizmu.  Na  skutek  tego  można  go
zupełnie  śmiało  nazywać  ojcem  ideowym  narodowego

socjalizmu.
Omawiając  rozwój  doktryny  rasowej  w  Niemczech

nie sposób pominąć działalności niemieckich prehistoryków
ze  zniemczonym  Mazurem,  prof.  Kossinną  na  czele.
Wypracowali  oni  tezę,  że  Indogermanie  i  Germanie
reprezentujący  jako  grupy  etniczne  rasę  germańsko  -
nordyczną  ekspandowali  od  wielu  tysięcy  lat  ze
Skandynawii.  gcrmanizując  czy  też  początkowo
indogermanizując Europę i Azję. Że w pracy lego kierunku
tkwiło  sporo  charakteru  politycznego,  dowodzą  choćby
nekrologi pisane o Kossinnie.  Profesor  Paape14) piszc np.:
,,Kiedy Polacy zajęli Prusy wschodnie i Górny Śląsk, mógł
Kossinną z głębi swej wiedzy dać niezwalczony dowód na
to, że wymienione terytorja Były już na wiele stuleci przed
naszą  erą  germańskim krajem.  Wtedy Słowianie  siedzieli
jeszcze między Pińskiem a Kijowem.**

Nie  bardzo  później  od  czasu.  wr którym  Gobincau
kładzie  podwalmy  pod  dzisiejszy  ruch  rasowy  w
Niemczech,  stwarza  bliski  kuzyn  Darwina,  Anglik  Fr.
Galion15) naukowy  i społeczny  ruch eugeniczny. Ruch ten
był  wytworem ewol  u cjonis tycznego  poglądu na świat i
życie;  Wiara  w  powszechny  rozwój  wyziera  z  definicji
eugeniki, sformułowanej przez Gallona. Eugenika mówi on
—  jest  to  nauka,  zajmująca  się  wszystkiemi  wpływami,
które  mogą  poprawić  oraz  rozwinąć  w  kierunku  dła
społeczeństwa  najkorzystniejszym  wrodzone  właściwości
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a) Poprzeć  to  ogólne  przekonanie,  które  dąży  do  dłuższego
odosobniania  nałogowych  zbrodniarzy,  a  to  przede-  wszystkiem  w  celu
umożliwienia im potomstwa.

b) Stwierdzić  czy  nie  jest  słuszne,  wyłaniające  się  w  stosunku  do
umysłowo chorych zastrzeżenie, że pomoc udzielona im przez odpowiednie
urządzenia  popiera  ich  małżeństwa  oraz  wychowanie  podobnego  do

dzic silni i zdrowi fizycznie oraz uposażeni zdolnościami
umysłowymi.  Zwiększenie  ilości  tych  ludzi  w
społeczeństwie oto centralne zagadnienie i cel teoretyczno-

haukowych  wysiłków  eugeniki.  Cel  len  da  się  wedle
Galtona  wtedy  osiągnąć,  jeżeli  stworzymy  warunki
życiowe, w których ludzie zdolniejsi będą mogli w młodym
wieku  wchodzić  w związki  małżeńskie  i  zakładać  liczne
rodziny.

Działalność  Galtona  stworzyła  bardzo  duże
zainteresowanie powyższemi problemami. Wynikiem ruchu
eugenicznego było założenie w r. 1907 specjalnego zakładu
pod  nazwą  „Euge-  nics  Laboratory“.  Celem  jego  jest
naukowe  badanie  zagadnień  eugenicznych  oraz
gromadzenie  obserwacyj  i  materjałów  do  tych  badań.
Instytucja ta  prowadzona przez K. Pearsona daje możność
pracy wielkiej  ilości  socjologów, antropologów i lekarzy,
pracujących na polu eugeniki. Galton ustalił plan pracy dla
eugeniki,  który  daje  równocześnie  pogląd  na  sam zakres
pracy. W planie tych prac leży:

1. Możność  przewidywania  przeciętnych  właściwości
potomstwa z danych o rodzicach i dalszych przodkach. Aby
cel  len  zrealizować,  należy  zgromadzić  i  częściowo
opublikować:

a) Listę  biograficzną  wybitnie  zdolnych  rodzin
nowszych czasów.

b) Biografje  zdolnych  rodzin  jako  materjal  do
statystycznego opracowywania.

c) Biografje  rodzin,  które  jako  całość  stoją
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rodziców potomstwa.
c) Zastanowić się czy nic wprowadzić pozwoleń na wyższe sludja.
d) Zastanowić  się  także  nad  niczem  niehamowanem  stosowaniem

dobroczynności, które nie zawsze działa eugene- tycznie.
1. Zorjentować  się  w  warunkach  działających  na  zmniejszenie  albo

zwiększenie ilościowe małżeństw.
•1.  Zająć  się  badaniem  praw  dziedziczności.  Galion  radzi  zwrócić

specjalną  uwagę  na  t.  zw.  przez  siebie  Eurazjatów  t.  j.  dzieci  Anglików  i
Hindusów,  na  których jego zdaniem  możnaby stwierdzić, czy  w stosunku do
ludzi działają prawa Mendla.

5. Przeprowadzić  wyciągi  i  wypisy  malerjalu  literackiego  ważnego  dla
eugeniki,  a  rozrzuconego  po  wydawnictwach  naukowych,  medycznych  i
ubezpieczeniowych.  Tu  należą  także  doświadczenia  hodowców  zwierząt  i
roślin.

6. Dopiero  po  wykonaniu  tej  teoretycznej  pracy  naukowej  eugeniści
zdobędą  możność  zniewalania  innych  ludzi  do  pomocy  dla  ruchu  oraz
stosowania eugeniki.

7. Nakonicc  twórca  eugeniki  marzy  o  instytucji  świadectw
eugenistycznych dla takich celów jak ubezpieczenie życiowe, służba wojskowa
i t. p.

Galton też zwraca uwagę na niejednakowe uzdolnienie ras. Za najbardziej
zdolnych  uważa  on  klasycznych  Greków,  którzy  wedle  jego  oceny  o  tyle
przewyższali  współczesnych  Europejczyków,  o  ile  ci  są  zdolniejsi  od
współczesnych  Murzynów.  Pracę  twórcy  eugeniki  kontynuuje  w  /Ynglji
Pearson.  Za podstawę eugeniki uważa on następujące  tezy: 1) Rodzaj  ludzki
podlega





zmienności,  to  jest  wykazuje  szereg  rozmaitych  form,
zwanych warjacjamL 2) Warjacje te bez względu na to, czy
są  pożądane  czy  też  nie,  dziedziczą  się.  Podlegają  one

działaniu doborów.
Idee  i  pomysły  Galtona znalazły bardzo gorliwych  i

systematycznych  kontynuatorów  w  Stanach
Zjednoczonych  Ameryki  północnej.  Rozwinął  się  tam
zarówno  szeroki  i  poważny  ruch  naukowy,  jak  też
zagadnienia eugeniczne szeroko się spopularyzowały.  Nic
leż  dziwnego,  że  Ameryka  w  poszczególnych  swoich
stanach wprowadziła sporo ustaw eugenicznych. Należą do
nich  zakazy  zawierania  małżeństw  stosowane  względem
osób  obarczonych  dziedzicznie  niektóremi  chorobami
umysłowemi oraz przymusowa sterylizacja, mająca na celu
uniemożliwienie osobom lego typu pozostawiania po sobie
potomstwa. Eugenika  amerykańska  zwraca  bardzo wielką
uwagę  na  zagadnienia  rasowe.  Rys  ten  jest  jasnym  i
zrozumiałym.  Przecież  w  Stanach  mieszka  sporo
elementów obconarodowych i obcorasow^ych. Najbardziej
przy  tom  nieprzejednane  stanowisko  tak  prawa  jako  też
zwyczaju  okazuje  Ameryka  w  stosunku  do  Murzynów.
Wrogie  to  stanowisko  anglosaskiej  opinji  publicznej  w
Ameryce względem amerykańskich  mniejszości rasowych
i  narodowych  jest  wynikiem  nietylko  istotnych
niebezpieczeństw,  które  te  mniejszości  przedstawiają  dla
państwowej i narodowej jedności Stanów. Nastroje te były
wynikiem działalności amerykańskich po-  ligenistów  oraz
Ku-Klux-Klanu.  Doprowadziły  one  swego  czasu  gdy
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Niemiecki ruch nordyczny.

Po wojnie  około roku 1923 nastąpiło bardzo ciekawe
pod  względem  socjologicznym  oraz  bardzo  bujne  i
intensywne  odrodzenie  myśli  rasowej  w  Niemczech.  W
odróżnieniu od poprzednich poczynali, mających charakter
teoretyczny  i  naukowy,  powojenny  okres  cechuje
przedewszystldem zorganizowana  działalność  praktyczna.
Czyni ona z ruchu nordycznego, bo lak się ten ruch nazwał,
specyficzny  ruch  społeczno-polityczny.  Naukowym
chorążym  i  interpretatorem  tego  kierunku  jest  Hans

Gunther,16)  profesor  antropologji  społecznej  w
uniwersytecie jenajskim. Katedrę  tę otrzymał  wbrew woli
władz uniwersyteckich na skutek nominacji przez ministra
turyngskiego z  partji  hitlerowskiej.  dr.  Fricka.  Dowodem
zaś wzbudzonych namiętności i faktycznego znaczenia był
zamach na jego życie, który miał miejsce  na wiosnę 1931
roku.  Zamachu  tego  dokonał  młody  socjalny  demokrata,
rodem,  z  Auslrji,  motywując  go  szkodliwością  pism
Gunthera. A pism tych jest bardzo dużo i są w Niemczech
bardzo popularne.

Gunther  tak  samo  jak  ongiś  Woltmann  nie  jest
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zdołał  bowiem  starą  tezę  Gobineau‘a  o  wybitnych
uzdolnieniach  cywilizacyjnych  i  państwowotwórczych
czystej  rasy białej,  utożsamianej z rasą pospolicie dzisiaj

znaną jako nordyczna, nie tyle udowodnić, ile przełożyć na
współczesny język antropologiczny. Przyjął on w zasadzie
systematykę  rasową  Denikcra17)  i  na  niej  buduje  swe
wnioski.

Gunther  wyróżnia  u  ludności  niemieckiej  i
europejskiej  następujące  rasy:  nordyczna,
śródziemnomorska,  dynarska,  alpejska,  wschodnio-
bałtycka i falicka.  Rasy te  pokrótce opisane  wyglądają w
następujący sposób:

rasa nordyczna: wysokorosła, długoglowa, wąskolica,
z  silnie zaznaczoną bródką, wąski i  wysoki nos,  miękkie,
proste  albo  faliste,  jasne ze  złotawym odcieniem  włosy,
biało-różowa skóra.

rasa  śródziemnomorska:  malorosła,  długogłowa,
wąskolica, z bródką mniej zaznaczoną, wąski i wysoki nos,
miękkie, proste albo faliste, szatynowe albo czarne włosy,
głęboko osadzone, piwne oczy, śniada skóra,

rasa dynarska: wysokorosła,  królkogłowa,  wąskolica,
o potylicy prostej  i jakby ściętej,  nos  silnie  zarysowany,
wysunięty, naprzód, o idość mięsistem, wysuniętem w dól
zakończeniu,  kędzierzawe,  szatynowe  i  czarne  włosy,
głęboko osadzone, piwne oczy, śniada skóra,

rasa alpejska (wschodnia): średniorosła, krótkogłowa,
sze- rokolica, tępy, krótki i plaski nos, twarde szatynowe i
czarne  włosy,  oczy  piwne,  wysunięte  bardziej  wprzód,
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skich.  Ujęcie  struktury  rasowej  Gunthera  różni  się  dość
znacznie  od  znanego  u  nas  ujęcia  Czekanowskiego.
Jedynie rasy nor-  dyczna  i  dynarska  Gunthera odpowiada

w  zupełności  typom  a  i  o  Czekanowskiego.  Rasie
śródziemnomorskiej  Gunthera odpowiadają typy s,  p  i  »
Czekanowskiego,  rasie  alpejskiej  typy  <o  i  p,  rasie
wschodnio-ballyckiej typy 7 » £, rasie fiilickiej typy p i i,
rasie sudeckiej typy \ \ p.

Rasy powyższe różnią się wedle Gunthera, nietylko w
zakresie  wyglądu  fizycznego,  ale  też  w  zakresie
właściwości  duchowych.  Te  ostatnie  są  tak  ważne  dla
całokształtu  leoryj  rasowych,  że  podaję  charakterystykę
psychiczną ras w dosłownem tłumaczeniu.18)

Rasa nordyczna.

Jeśli  rysownik,  malarz  albo  rzeźbiarz  chce
przedstawić  bez  względu  na  płeć  człowieka  śmiałego,
świadomego  celu,  zdecydowanego  albo  szlachetnego,
znakomitego  czy  bohaterskiego,  wtedy  tworzy  on
najczęściej  sylwetę  człowieka  mniej  lub więcej  podobną
do  człowieka  rasy  nordycznej.  Także  typowemu
przedstawicielowi  wyższych  sfer  społecznych  rysownicy
np.  pism  hu-  morysłycznych  użyczają  o  wiele  częściej
rysów  nordycznych  aniżeli  nienordycznych.  W
rzeczywistości  można  bodaj  tylko  u  nor-  dycznego
człowieka  stwierdzić  tak wydatnie występujące cechy  jak
przewidującą  silę  woli,  zdolność  jasnego  sądu  oraz
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W pożyciu z ludźmi okazuje się człowiek nordyczny
na-  ogół  spokojnym  lak  w  ruchach  jak  też  w  słowach,
umiarkowanym  w  wyrażaniu  swych  uczuć,  ostrożnym,

nierzadko  chłodnym,  wedle  zaś  odczucia  ludzi
nicnordycznych zimnym,  sztywnym  albo  nieprzyjemnym.
Nordycznego  człowieka  cechuje  naogół  brak  zdolności  i
chęci  wczuwania  się  w  cudze  życie  duchowe.  Właśnie
bardzo  obowiązkowi  nordyczni  ludzie  mogą  być  w
stosunku do swego ludzkiego otoczenia twardymi a nawet
bezwzględnymi,  zachowując  jednak  przy  tern  pewną
rycerskość,  nawet  jeśli  należą  do  niższych  warstw
społecznych.  U  rasy  nordycznej  spotyka  się  filuterny,
unikający krzykliwości dowcip,  dobry dar opowiadania  z
poczuciem  akcji i krajobrazu oraz więcej  zamiłowania do
techniki  i  nauk  przyrodniczych,  aniżeli  nauk
humanistycznych.  Opisane  wyżej  kierownicze  i  twórcze
zdolności  u  bardziej  uzdolnionych  ludzi  rasy  nordycznej
wywołani są przez zaufanie we własne siły (wobec innych
zaledwie  podkreślane),  skłonność  do  współzawodnictwa
oraz  śmiałą,  a  nawet  wybujałą,  jakkolwiek  rzadko
nazewnątrz  uwidacznianą,  wybitnie  realistyczną
wyobraźnię.

Nordyczna śmiałość  może przejść  w lekkomyślność,
beztroskę  i  marnotrawstwo,  nordyczny  chłód  w  zimne
wyrachowanie; wybitni  mężowie stanu  Europy  są  prawie
wszyscy  przeważnie  nordyczni,  a  rysy  zimnego
wyrachowania nic są u nich rzadkie. Pęd do przewodzenia
powoduje, że człowiek nordyczny i przeważnie nordyczny
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się  także  zauważyć  u  ludzi  nordycznych  we  wszystkich
sferach  społecznych  większa  czystość  ciała.
Charakterystyczna  skłonność  do  starannego  wyglądu  i
wykwintnej postawy da się z zasady urzeczywistnić tylko

w średnich i wyższych sferach społecznych.

Rasa śródziemnomorską.

Ponieważ  rasa  ta  jest  w  Niemczech  słabo  tylko
reprezentowana  przez  osobniki  całkiem  lub  przeważnie
śródziemnomorskie  przeto  jeno  pokrótce  dotkniemy  jej
właściwości duchowych. Jest  to rasa ruchliwa i namiętna,
łatwo  pobudliwa,  łatwo  przebaczająca,  podatna  na
zewnętrzne  wrażenia,  w stosunku do ludzi serdeczna, ale
równocześnie  silnie  niedyskretna,  wymowna,  mająca
zdolności  dyplomatyczne  i  skłonna  do  chytrego
wyrachowania.  Człowiek  śródziemnomorski  chcialby
używać  żywota  i  mało  pracować.  przy  żywem poczuciu
honoru stara się on zdobyć u ludzi uznanie. Dowcip jego i
obrotność w języku koncentrują się  przedewszystkicm  w
sferze  płciowej;  u  ludności  przeważnie
śródziemnomorskiej  nie  jest  rzadką  skłonność  do
okrucieństwa,  dręczeni;:  zwierząt  i  sadyzmu.  Człowiek
śródziemnomorski okazuje  życiu  rodziimem  żywą  miłość
do dzieci, w życiu zaś pańslwo- wen; zdradża słaby zmysł
porządku i przewidującej rozwagi  oraz swoistą  skłonność
do  zmian.  Tery  lor  ja  o  ludności  przeważnie
śródziemnomorskiej,  jak  to  najwydatniej  widzimy w Sy-
cylji  i  Sardynji.  cechuje  bardzo  wysoka  liczba  kar
sądowych za gwałty i mordy.
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rakterystyczne określenia jak awanturnik z Palatynatu albo
zabijaka z Kreuznach, przyczem Palalynat  charakteryzuje
wysoka liczba kar za ciężkie uszkodzenie ciała. W rysach

tych uzewnętrznia się w środkowo - zachodnich częściach
Niemiec rasa śródziemnomorska. Ze słabym jej procentem
należy  się  liczyć  na  calem  terytorjum  narzecza
frankońskiego.

Rasa dynarska.

Jeżeli  artysta  chce  przedstawić  odważnego  Strzelca
alpejskiego,  pewnego  przewodnika  po  /kipach,  obrońcę
tyrolskiej  niezawisłości  przeciw  Napoleonowi,
bohaterskiego  wojownika  czarnogórskiego  albo
albańskiego,  pewnego  siły Strzelca alpejskiego  w wojsku
włoskiem albo  francuskiem,  w  tenczas  powslaje  naogół
obraz  człowieka  rasy  dynarskiej  albo  przeważnie
dynarskiej,  czasami przy jasnej  skórze, włosach i  oczach
obraz  mieszańca  nordyczno-dynarskiego.  Tak  samo
powslaje  obraz  dynarskiej  albo  przeważnie  dynarskiej
kobiety,  jeśli  artysta  chce  przedsta-*  wić  energicznie
zarządzającą  swem  gospodarstwem  domowem  chłopkę
albo karczmarkę.

Rasę  dynarską  charakteryzuje  w  jej  postępowaniu
szorstka siła i prostota, poczucie godności i wybitna miłość
ojczyzny,  waleczność i wielka pewność siebie. Cechuje ją
żywe  odczucie,  natury  oraz  skłonność  do  bogatego
upiększania domu i kraj obrazu. Pewnego rodzaju odwaga
dynarskiego człowieka jest skierowana więcej na wyczyny

PSYCHIKA RASY DYNARSKIEJ



i  hałaśliwego  sposobu  bycia  i  odpowiedniej  atmosfery
towarzyskiej jak też zdolność łatwego pobudzenia zapału u
człowieka dynarskiego, którego właściwością jest pewien

rozmach w uczuciach i czynach. Pozatem cechuje go nie
bardzo  delikatna  ciętość,  poglądowy  sposób  mówienia,
nierzadko  wybitne  zdolności  aktorskie,  a  także  duża
znajomość  ludzi  wraz  ze  skłonnością  do  chytrego  na
sposób  chłopski  w  stosunku  do  nich  wyrachowania,
opartego  szczególnie  na  ludzkich  słabościach.  Rasa
dynarska  jest  szczególnie  uzdolniona w zakresie muzyki,
przedewszyst-  kiem  zaś  śpiewu.  Jeśli  się  połączą  takie
cechy dziedziczne jak  nordyczna siła  twórcza i dynarskie
uzdolnienia  muzyczne  (uzdolnień  tych  wprawdzie  rasie
nordycznej  nie  braknie,  nic  są  one  jednakże  tak  bogate,
prawie że nadmierne, jak to trafia się u rasy dynarskiej), to
oczywiście  najczęściej  powslają  w  zachodniej  Europie
talenty kompozytorskie albo odtwórcze; utalentowani w tej
dziedzinie ludzie byli przeważnie nordyczno- dynarscy.

Rasa alpejska.

Jeśli  rysownik  pochodzenia  środkowo-europejskiego
chce  przedstawić  spokojnego  i  ociężałego  obywatela,
zadowolonego  ze  siebie  i  świata  stałego  gościa
restauracyjnego,  bardzo  spokojną  parę  małżeńską,
słonecznie  i  z  zadowoleniem  patrzącego  właściciela
małego  domku  z  ciasnym  ogródkiem,  pracującą  w
skromnych warunkach kobiecinę, dorabiającego się małego
kapitalistę  albo  handlarza  ze  swą  rodziną,  człowieka
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Badaczy ras rozmaitych krajów uderzyły u rasy alpejskiej
zaduma pracowitość, ograniczoność oraz pewne, chmurne
zamknięcie  się w  sobie w stosunkach  z  obcymi  ludźmi.

Alpejski  człowiek  przedstawia  typ  mieszczucha  w
znaczeniu usposobienia nie zaś stanu społecznego. Jest on
cierpliwy,  często  trzeźwy,  praktyczny.  Pracowicie
prowadzi  on małe  przedsiębiorstwa  i  interesy,  zdobywa
wszelkie wykształcenie. wykazując przy tom często godną
uwagi  mądrość.  Spokojny,  wytrwały  może  on  osiągnąć
uznanie  współobywateli,  stanowisko  i  wyniki  w
zawodzie, które są mu dostępne ze względu na doskonale
zrozumienie rzeczy korzystnych. Nie posiada on jednakże
właściwie przymieszki śmiałości w uczuciach i działaniu,
lecz  cele  swoje  ogranicza  i  trzyma  się  ich’  z  równą
cierpliwością.

Człowiek alpejski lubi  stałość i przyjemność,  unika
współzawodnictwa,  chce  on  powiązać  przyjemne  z
pożylecznem i chętnie wyznaje poglądy, które opanowały
szerokie masy. Modli się. on do luzinkowości, średniości i
spraw'  uznanych;  przyrzekają  mu  one  bowiem  przyj
inność;  zląd  idzie  w  obecnych  czasach  dziejów
zachodnio-europejskich,  skłonność  do  demokratycznej
doktryny  równości,  zląd  bardzo  często  obserwujemy  u
człowieka  alpejskiego  niechęć  a  nawet  nienawiść  do
wszystkiego  co  wyrasta  w'  ich  otoczeniu  ponad  głowę
oraz skłonność do krytyki i zazdrości.

Istota  alpejskiego  człowieka  jest  skierowana  na
rzeczy  bliższe  i  najbliższe,  przeciwna  zaś  dalekim,
walczącym  o  pierwszeństwo,  lekkomyślności,
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planach  jest  człowiek  wschodnio-baltycki  niechętny
wszelkim  nowościom,  zostawia  wszystko  po  staremu,
oddaje  w  moc  Boga,  popadając  zawsze  w  tępą  i

beznadziejną  wiarę  w przeznaczenie.  Przy tern  znosi  on
dobrze niedostatek, ucisk i cierpienia.

Ludzie  wschodnio-baltyccy  skłaniają  się  do  ducha
masowego,  do  prowadzenia  przez  innych;  ponieważ
przytem  cechuje  ich  żywy  patrjotyzm,  przeto  przy
odpowiedniem kierownictwie zostają dobrymi poddanymi,
którzy swe przywiązanie do kierowników mogą posunąć aż
do niewolniczej poddańczości.  W stosunku do  bliskich  są
ludzie  wschodnio-baltyccy  naogół  uczynni  i  gościnni,
nieraz przesadnie, uprzejmi, w stosunkach zaś rodzinnych
bardzo  czuli.  Wobec  obcych wykazuje  wielu wschodnio-
bałtycldch ludzi skłonność do skrylości w razie konfliktu i
do  wyrafinowanej  mściwości.  Pewna  skłonność  do
dzikości  i  chy-  trości  jest  całkiem  wyraźna,  ona  (o
powoduje  prawdopodobnie,  że  Prusy  wschodnie,
Poznańskie  i  Śląsk  wydają  się  być  ciężko  obciążonemi
kryminalnie  przedewszystlaem  w  dziedzinie  ciężkich
uszkodzeń ciała jak leż małych i wielkich kradzieży.

Najbardziej  uderza  ludzi  innych  ras  europejskich  u
człowieka  rasy  wschodnio-bałtyckiej  gwałtowna
zmienność usposobienia : od wściekłego gniewu względem
jakiegoś  człowieka  przechodzi  on  do  łatwego
przebaczenia,  i  samooskarżania  się,  ktorem  się  wprost
rozkoszuje.  Przerzuca  się  on  od  smutku  do  najwyższej
wesołości,  od  tępej  obojętności  do  fanatyzmu,  od
wiemopoddańczości do arogancji, od oszczędzania w ciągu
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laini,  wybitniejszych  ludzi  narodów  zachodnio-
europejskich  znajduje  się  dość  często  takie,  które
przedstawiają  ludzi  o  wydatniejszych  cechach  falickich;

jest to dowód znaczenia tej rasy w życiu narodów. Len z
wskazał  na  to,  że  połączenie  nordycznej  śmiałości  z
falicką  mocą  wydało  takich  mężów  jak  Bismarck  i
Hindenburg.  Można tu  jeszcze  przytoczyć  takiego męża
jak  Bjómson  oraz podłoże falickie  Lutra,  którego  znana
obrona przed sejmem wormackim zdradza typowo falicki
charakter.

Gunther  przypuszcza,  że  -15—5Oo/o  Niemców
należy  do  rasy  nordycznej,  20°/o  alpejskiej,  15o/o
dynarskiej,  80/0  wscho-  dnio-baltyckiej,  5o/o  falickiej,
2o/o  śródziemnomorskiej,  2%  mongolskiej  i  sudeckiej.
Rasa nordyczna zamieszkuje Niemcy północno-zachodnie,
zmniejszając  się w  kierunku wschodnim  i  południowym.
Poza  polsko-niemiecką  granicą  językową  nie  można
właściwie  już  —  wedle  Gunthera  mówić  o  jakiejś
przewadze  rasy  nordycznej.  Rasa  alpejska  zasiedla
południe  niemieckiego  terylorjum  narodowego,  stykając
się  na  południowym  wschodzie  z  zasięgiem dynarskim.
Człowiek  wschodnio-  bałtycld  pojawia  się  w  pewnej
domieszce  w  Prusiech  wschodnich  i  na  pograniczu
niemiecko-polskiem.  Rasa  falicka  rozproszona  jest  po
całych NiemczecW z silniejszym ośrodkiem w Westfalji i
Molandji.  Elementy  śródziemnomorskie  przesiąkają  z
południowego zachodu przez bramę nadreńską.

Wedle Gunthera na skutek rasowego  zróżnicowania
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Ruch rasowy w świetle nauki.

Przytoczona  powyżej  teorja  rasowa  a  zwłaszcza
charakterystyka psychiczna typów rasowych,  opracowana
przez Giin- thera, jakkolwiek ciekawa, a nawet miejscami
trafna,  nie  wytrzymuje  jednak  jako  całość  naukowej
krytyki.  Na  całej  lej  doktrynie  odbiły  się
przedewszystkiem  momenty irracjonalne.  Wynikają one i
polegają  w  pierwszym  rzędzie  na  głębokiej  wierze  w
germański ośrodek w Niemczech, położony na północnym
zachodzie, w jego wartość dla narodu niemieckiego. Tam

umieszcza Gunther dwie najbardziej w swojem mniemaniu
wartościowe  rasy  t.  j.  nordyczną  i  falicką,  stamtąd
wywodzi  swoich  panów'  i  bohaterów.  Typy zaś  rasowe,
zamieszkujące  zgerma-  nizowane  terytorja  słowiańskie  i
celtyckie,  lub  wybiegające  poza  niemiecki  obszar
narodowy,  reprezentują  gorszy  materjał  ludzki.  Z  lego
nastawienia  wynikają  pewne  błędy w  rozumowaniu  i  w
metodzie badania.

Zapewne,  że  w Niemczech  pańskość,  bohaterstwo i
palrjo-  tyczną  wierność  reprezentuje  człowiek z  ośrodka
germańskiego,  ale  jest  to  raczej  wynik  rozwoju
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nie mieszkają na nich opisywane rasy tylko same. Pozatem
Gunther  wykorzystuje  do  charakterystyki  psychicznej
swych  typów  rasowych  malerjał  historyczny  i

biograficzny,  opierając się  na  malowanych i rzeźbionych
portretach  wybitniejszych  ludzi.  Te  bardzo  nieścisłe
metody  dają  pole  do  popisu  subjeklywizmowi.  Stąd
zapewne  wszystkie  rasy  prócz  nordycznej  i  falickiej  są
nakreślone  o  wiele  ciemniej.  Specjalnie  zaś  ostra  ocena
dostała się rasie wschodnio-bałtyckiej.

Woźmy choćby laki przykład jak przypisywanie rasie
wschodnio-bałtyckiej  złodziejskiej natury. Fakt większego
nasilenia  kradzieży  u  polskiej  ludności  w  Prusiech,  w
Poznańskiem  i  na  Śląsku  w  porównaniu  z  ludnością
cesarstwa  niemieckiego  był  niezaprzeczalny.  Jest  to
jednakże  cecha  plemienna,  charakteryzująca  wogóle
Słowian,  a  nic  cecha  rasowa.  Przecie  nic  mniejszą
skłonność  do kradzieży  obserwujemy u chłopów ruskich
we  wschodniej  Małopolsce  i  na  Ukrainie,  chociaż  rasa
wschodnio-bałtycka  jest  u  nich  słabo  reprezentowana.
Istotną przyczyną liczniejszego występowania kradzieży u
Słowian jest, poza ich prymitywniejszym stopniem kultury
i  organizacji  politycznej  oraz  poza  nędzą,  późniejsze
przyjęcie  indywidualnej  własności  prywatnej.  Przecież
wspólne  władanie  ziemią  na  skutek  ustroju  rodowego,
utrzymało się o wiele dłużej właśnie u Słowian. Stąd nasz
złodziej  był  w swbjem pojęciu obrońcą  starego ładu, nic
kradł on,  jeno brał swroją dawną własność.  Jak te rzeczy
działają,  to  można  jeszcze  dziś  obserwować  na  żywych
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tylko  kradzież  takiego  objektu,  który  właściciel  sam
własnoręcznie zrobi! albo za jego robotę zapłacił i jest mu
on  koniecznie  potrzebny do życia.  Czyż to nie wyraźny

przeżytek ustroju rodowego, gdzie własność indywidualną
stanowiły jedynie  przedmioty  osobistego  użytku.  Dzięki
podobnej  postawie  psychicznej  chłopa  rosyjskiego  mógł
się przecież zrealizować w Rosji komunizm.

Podobnie pospiesznie wyciągniętych wniosków jest o
wiele więcej. Nie mamy tu tyle miejsca, żeby je wszystkie
poprawiać  i  dyskutować,  zwłaszcza,  że  naprawdę  w tej
dziedzinie  nie  dużo  wiemy.  Trzeba  sobie  bowiem
uświadomić,  że w zasadzie antro- pologja przechodziła w
ostatnich  czasacłi  poważny kryzys.  Kryzys ten likwiduje
się  dopiero  od  niedawnych  czasów.  Tak  się  szczęśliwie
złożyło, że na czele przebudowy anlropologji, likwidującej
swe załamanie, kroczy dziś nauka polska.

Stało  się  to  dzięki  naukowej  i  nauczycielskiej
działalności profesora J. Czekanowsldego. Dopiero wyniki
prac  stworzonego  przez  niego  kierunku  rzuciły  snop
krytycznego  światła na przedstawione powyżej suggcslje.
Oświetlenie to zaś jest o tyle miarodajne, że opiera się na
inaterjałach ściśle pod względem rasowym opracowanych
i określonych. Prace zaś kierunku niemieckich rasistów, z
wyjątkiem  twórczości  Ammona,  są  to  koncepcje
literackie.

Na  czele  tych  prac  należy  umieścić  ostatnią
syntetyczną  książkę  Czekanowskiego19)  o  anlropologji
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największy procent elementu ihcryjsko-insulamego.  Moje
nie-  ogłoszonc  jeszcze  badania,  przeprowadzone  na
prehistorycznym-  materjale kostnym,  naogól potwierdzają

te pierwsze spostrzeżenia Czekan o wskiego. Nic dziwnego
tedy,  że  antropologiczna  analiza  terylorjum  dzisiejszych
Niemiec  przeprowadzona  w  cytowanej  książce  przez
twórcę,  współczesnej  polskiej  antropologji,  obaliła  w
zasadzie  legendę,  jakoby  Niemcy  były  krajem  bardziej
nordycznym aniżeli Polska. Jest raczej odwrotnie. Niemcy
posiadają  wedle  Czekanowskiego  dwa  centra  elementu
nordycz-  nego. Pierwsze  północno-wschodnie obejmujące
Prusy  wschodnie  i  Pomorze  nadodrzańskie,  jest,  jak
słusznie  podkreśla  Cze-  kanowski,  częścią  tery  tor  j  u
bałtosłowiańskiego,  geograficznie  łączącą  się  z  polskiem
terylorjum  nordycznem.  Jako  bezsprzecznie  germańskie
terylorjum  uznaje  Czekanowski  centrum  północno-
zachodnie,  obejmujące  Szlezwik, Hanower, Oldenburgję  i
Meklemburgję.  Rezultaty  te  bardzo  poważnie  zachwiały
pierwotną suggestją  Gobineau‘a, tak uporczywie bronioną
przez niemiecką naukę. Przekonanie, uważające Niemcy za
kraj  wybitnie  nordyczny,  mogło  się.  utrzymać  tak długo
jedynie dlatego, że do niedawna nie odróżniano na terenie
Europy  północnej  elementu  rasowego  nordycznego  od
elementu  iberyjsko-insular-  nego.  Element  iberyjsko-
insulamy  jest  o  wiele  więcej  dlugogło-  wyni  aniżeli
element  nordyczny,  a  przez  długi  czas  uważano  właśnie
dlugoglowość  za  najkapilalniejszą  cechę  człowieka
nordycznego.  Nic  przeto  dziwnego,  że  suggestją  twórcy
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nawet,  że  wygląda  to  tak,  jakby  autor  monumentalnego
dzieła o Polsce chciał Niemcom i światu powiedzieć:  nic
macie się czem tak chwalić, my przecie nic jesteśmy gorsi.

Inny znów  autor,  popularny dziś Helmut  Nicolai,22)  chce
zrobić  z  typu  sub-  nordycznego  czy  leż  sarmackiego
odrębną  rasę  prawdopodobnie  w  tym  celu,  aby  w  ten
sposób  pomniejszyć  ilość  nordycznej  krwi  w  Polsce.
Czekanowski  bowiem  uważa,  jak  wiadomo,  typ  sub-
nordyczny  za  formę  mieszaną  elementu  nordycznego  i
lapono- idalnego.

Przejdźmy obecnie do  innych  suggestyj  teoretyków
rasowych.  Czy  rasa  nordyczna  rzeczywiście  jest
najzdolniejsza.  Jeśli  idzie o bezpośrednią  charakterystykę
typu  nordycznego,  to  dotychczas  stwierdzono
przedewszystkicm,  że typ ten o wiele  później się rozwija.
To  oczywiście  komplikuje  bardzo  poważnie  wszelkie
próby charakterystyki opartej na testach. Badania moje23) i
Baczyńskiego21)  stwierdziły,  że  typ  nordyczny  jest
stosunkowo  slaby  pod  względem  siły  i  sprawności
fizycznej.  Jak dotychczas nie potwierdziła  się suggestja o
najwybitniejszych  zdolnościach  umysłowych  typu
nordycznego.  Dowodzą  tego  badania  Sobolskiego25)  i
Studenckiego,20)  którzy  stwierdzili,  że  typ  nordyczny nie
jest  pomiędzy7 młodzieżą  elementem  najzdolniejszym.
Natomiast  wedle  wyniku  badań  Bykowskiego27)  i
Studenckiego  jest  prawdopodobne,  że  typ  ten  bardzo
porządnie,  gruntownie  i  równomiernie  pracuje.  Rezultaty
te komplikowane są jednakże jeszcze pewnym momentem.
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Dążenia społeczne rasistów.

Już  „Gobineau-Vcreinigung“  jako  organizacja
reprezentowała  pewien  ruch  społeczno-polityczny.
Drugim tego  typu  ośrodkiem  była  grupa  zebrana  około
czasopisma Woltmanna.  Dopiero  jednakże po wojnie,  z
chwilą wystąpienia na widownię Gunlhera i całej plejady
innych teoretyków i działaczy ruchu rasowego, przerodził
się  on  w  potężny  ruch  społeczny,  bardzo  swoisty,
rozwijający się z  wielkim rozmachem  oraz wyzwalając)
przez  swe  religijno-mistyczne  nastawienie  olbrzymi

entuzjazm  i  energję  działania.  Jest  on  ruchem
zorganizowanym  naze-  wnątrz  stosunkowo  dość  luźno,
ale  bardzo  licznie.  Po  całych  Niemczech  i  poza  niemi
istnieje  wiele  dyskusyjnych  kół  sludjów  rasowych  oraz
wspólnot  pracy  kulturalno-społecznej  o  zabarwieniu
rasowem.  Oprócz  tego  działają  grupy  wyznawców
ideologji rasowej bardziej wtajemniczone, złożone z ludzi
nordycznych  lub  chcących  za  takich  uchodzić.
Organizacje  te  działają  we  wszystkich  warstwach
społecznych,  zwracając  specjalną  uwagę  na  objęcie
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zresztą  być  tylko jakiś pokłócony z innemi  odłam mason
erji. Jest wysoce prawdopodobnem, żc ten „Gegcnorden44

kieruje  także  ruchem  narodowo-socjalistycznym.  Oba te

bowiem  ruchy  są  zanadto  wszechstronne,  planowe,
konsekwentne,  zgodne  ze  sobą,  a  wreszcie  pomimo
mcsjanistyczncgo  mistycyzmu  wykazują  one  za  duży
realizm  polityczny,  aby  mogły  być  spontanicz-  nerni
ruchami ludowcmi.

Ruch  rasowo-eugeniczny  w  Niemczech  obsługuje
obecnie  bardzo  poważna  ilość  czasopism  naukowych  i
naukowo-popular-  nych.  Poza  czasopismami
anlropologicznemi,  eugenicznemi  i  bio-  logiczncmi  z
„Arcbiv fur  Rassen und Gesellschaflsbiologie“ na  czele,
które  umieszczają  rezultaty badań naukowych, wychodzą
pisma,  popularyzujące  wyniki  tych  badań  oraz  szerzące
rasowy  pogląd  na  świat  Należą  do nich:  die Sonnc, der
Hammer,  Deutschlands  Emeuerung,  Nordische  Blatter,
Nordische  Slim-  men,  der  Huter,  die  Koinmenden,  der
Rig,  Politisch-Anthropo-  logischen  Monatsheften  i  Yolk
und Rasse. Oprócz tych czasopism specjalnych, rasowemi
zagadnieniami  i  propagandą  rasową  zajmują  się
czasopisma  i  dzienniki  polityczne  z  prasą  narodów  o-
socjalistyczną  na  czele.  W okresie  powojennym zwaliła
się  na  Niemcy  formalnie  cala  lawina  literatury,
omawiającej  całość  życia  ze  stanowiska  rasowego.  Na
czele  tego,  je  dpi  ego  w  swoim  rodzaju  ruchu
wydawniczego stoi stara firma wydawnicza J. F. Lehmann
w  Monachjum.  Jedna  ta  prawdziwa  twierdze,  ruchu
rasowego  wydala do r. 1930 poza czasopismami  sto dwa

63



5



stwa na myślenie pokoleniami udała się, to osiągniętoby
pewnego  rodzaju  uszlachcenie  całego  narodu  bez
specjalnych  aktów  nobilitacji.  Uszlachcenie  to  byłoby

nawet  dla  narodu  o  wiele  wartościowsze,  gdyż  u  jego
podstawy  leżałby  raczej  obowiązek  niż  przywilej.
Prowadzenie ksiąg rodzinnych daje jeszcze jedną korzyść.
Oto zmienia  dotychczas  obowiązujące  kry  ter  ja  doboru
małżeńskiego,  uzdrawia  je;  wprowadza  bowiem zamiast
kryle-  rjurn  pieniądza,  pozycji  społecznej  czy  też
momentów  estetyczno-  erotycznych  zasadę  dobrej  i
zdrowej krwi, zasadę hodowli człowieka.

Groźniejszem  jeszcze  zjawiskiem  od  biologicznego
zwyrodnienia narodu jest wedle przekonań  rasistów  jego
denordyzacja*  t.  j.  upływ  krwi  nordycznej.  Pełny  i
wartościowy  rozkwit  niemieckiego  życia  jest  możliwy
jedynie z krwi i ducha rasy nordycznej. Wobec tego należy
dążyć  za  wszelką  cenę  do  rasowej  nordyzacji
społeczeństwa  (/kufnordung).  Wtenczas  tylko  —  mówi
Gunther  —  może  nastąpić  nowe  podźwignięcie  się  z
grożącego  upadku  cywilizacji,  jeśli  wzmocni  się  krew
nordyczna,  której  się  zawdzięcza  wielkość  wszystkich
indoeuropejskich narodów, jeśli  nordyczni  ludzie  znowu
będą  liczni  oraz  zajmą  przodujące  stanowiska.  Ogólnie
rzecz biorąc  idzie tu  o  zwiększenie  przyrostu naturalnego
u  ludzi  rasy  nordycznej.  Propagatorzy  nordyzacji  zdają
sobie  sprawę  z  tego,  że  nie  będzie  to  zadanie  łatwe.
Denordyzacja  postępuje  przecież  według  ich  zdania  od
wieków,  wieków  więc  trzeba  będzie  na  to,  aby  rasie
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twierdzi,  że  uświadomił  sobie  swoją  postawę  dopiero  w
czasie rozmowy ze mną.

Bardzo  poważną  rolę  w dziele  nordyzacji  Niemiec

przeznaczają  teoretycy rasowi państwu, jednakże państwu
nowego  typu,  a  nie  przeżytym  demokratyczne  -
parlamentarnym  tworom  państwowym.  Dla
przeprowadzenia  nordyzacji  państwo  będzie  musiało
zmienić  system  dziedziczenia,  wynagrodzenia  za  pracę,
system  podatkowy,  studja  szkolne  i  t.  p.  Obowiązkiem
państwa  będzie  chronić  rasę  nordyczną  i  stwarzać  jej
możliwie  najlepsze  warunki  rozwojowe.  Między  innemi
państwo  musi  przeprowadzić  zakaz  imigracji  obcych
elementów  rasowych  jak  Słowianie,  Żydzi,  ludzie
kolorowi.

Za najważniejsze lekarstwo zarówno na zwyrodnienie
jak  też  den ordy zację  społeczeństwa  uważają  teoretycy
rasowi liczny,  silny, niezależny ekonomicznie  oraz wolny
stan chłopski.  Z odbudowaniem i  uzdrowieniem drobnej
własności  ziemskiej  łączy  się  w  Niemczech  nadzieje
zahamowania  depopulacji  narodu  niemieckiego,  która
przybrała  w  ostatnich  latach  zupełnie  katastrofalne
rozmiary.  Wedle  przekonania  rasistów  najwięcej  krwi
nordycznej  utrzymało  się  poza  szlachtą  właśnie  w
warstwie  chłopskiej.  Propaganda  tedy  prochłopska,
wychodząca z kół rasowego poglądu na świat, była zawsze
bardzo żywa, intensywna  i głęboka. Rozpoczął ją twórca
antropologji  społecznej  Ajumon,82)  a  zamknął  obecny
minister  rolnictwa  Darre,33)  wielkicm  dziełem  o  chłopie
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dostarczając  do  niej  najwięcej  materjadów.  Chłop  w
odróżnieniu od nomady odznacza się organicznem ujęciem
życia.  Dla niego następstwo pokoleń jest  najważniejszcm

zjawiskiem życia. Stąd  płynie  jego powaga w ujmowaniu
życia, a jej przecież  zawdzięczamy tę  kolosalna, zdolność
działawczą  rasy  nordycznej.  Z  chłopstwa
przedewszystkiem wychodzi moralność rodzinna,  wysokie
jak u żadnej innej rasy stanowisko kobiety, myśli o hodowli
człowieka,  wierność  odziedziczonemu  majątkowi  oraz
trwałe  małżeństwo  jako  czynnik  utrzymania  gatunku.  Z
chłopów'  nordycznych  wyrosła  obyczajowa  norma,  która
każę człowiekowi każdego  zawodu kłaść życie  w służbie
pracy i dzieła. Zarówno szlachcic jak żołnierz jest związany
z chłopstwem, jest  jego  wykwitem.  Prawdziwie militarne
państwa  jak  Sparta,  Rzym.  Prusy,  były  to  państwa
chłopskie.  Chłop  jest  istotnym  i  jedynym  malerjąłem
osadniczym.  Jeżeli  chłop cierpi  czy bie-  duje.  to  cierpi  i
bieduje,  a nawet ginie cały naród. Stan chłopski jest jakby
spichlerzem  ludnościowym  dla  całego  narodu.  Z  niego
bowiem  rekrutują  się  i  odradzają  wszystkie  warstwy  i
stany.  Dopóki  stan  chłopski  i  średni  są  silne  i  zdrową,
dopóty  zapewniony  jest  normalny  dopływ’  ludzi  do
przewodnich  warstw narodu.  Chłopi  muszą być wolnymi.
Nie jest  to  bowiem  dla narodowego  charakteru  obojętne,
czy stan średni będzie się  rekrutować z wolnych  chłopów'
czy też zależnych dzierżawców,  a  warstwa przewodnia  z
wolnego  i  dzielnego  stanu  średniego,  czy  l  >/.  ..
zarobkujący  cli  niewolników  kapitału.  Dziś  wprawdzie
nominalnie  jest  chłop  wolny,  ale  bardziej  cierpi  od
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bardzo dużo. Koszty zaś jej  poniosła w główniej mierze
wieś, która na skutek nadmiernego rozwoju miast uległa
poważnemu wyludnieniu. Musiano ratować się aż polskim

robotnikiem  sezonowym.  Taki  rozwój  stosunków
wytworzył  bardzo  ciężką  sytuację,  z chwilą  gdy zaczęła
oddziaływać  klęska  wojenna  i  kryzys  światowy.
Olbrzymia  armja  bezrobotnych  siedzi  w  mieście  i  ani
myśli wracać na wieś, skąd pochodzą ich przodkowie. Ta
katastrofa i zrozumienie jej powodów i początków zrodziła
tęsknotę za chłopem i nawrót do  ideału wiejskiego  życia.
Zrodziła  ona  leż  pomysły  służby pracy,  które  coprawda
zostały  najpierw'  wymyślone  i  zrealizowane  przez
pogardzanych  Słowian t.  j.  Bułgarów'.  Służba  pracy ma
między innemi  być  rodzajem  przysposobienia rolniczego
narodu niemieckiego.

Intensywna ta propaganda dała w rezultacie ustawę,
regulującą stosunki chłopskie w Niemczech.  Nazywa się
ona  ustawą  o  dziedzicznych  dworzyszczach
(Reichserbhofgesetz)  i  została  ogłoszona  w  108  nr.
Dziennika urzędowego Rzeszy dnia 29 września 1933 r.
Obszar  należący  do  dworzyszcza  nic  może,  wedle  niej,
przekraczać 125 ha, a najmniej musi mieć tyle gruntu, aby
na nim mogła wyżyć i ubrać się jedna rodzina, oczywiście
prowadząc  tylko  gospodarstwo  rolne.  Dworzyszcza
powstawać  mogą  także  z  podziału  większej  własności
ziemskiej. W pewnych wypadkach mogą one być większe
aniżeli  przewidziano  maksimum.  Minister  wyżywienia  i
rolnictwa  może  także  takie  wyjątkowe  dworzyszcza
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potomkowie  pozostawiającego  dziedzictwo.  Przy
dziedziczeniu majątku należy zwracać uwagę na bliskość
pokrewieństwa. Wo- góle płeć męska ma pierwszeństwo.

Nikt nie może odziedziczyć więcej jak jedno dworzyszcze.
Właściciel  dworzyszcza  nie  może  nicm  teslamenlamie
rozporządzać.  Po  jego  śmierci  musi  być  zachowany
prawny  porządek  dziedziczenia.  Jeśli  jednak  w  danej
okolicy  istniał  do  czasów  dzisiejszych  zwyczaj
wyznaczania  spadkobiercy,  to  zwyczaj  ten  można  dalej
zachować. W razie braku syna prawego może dziedziczyć
syn  pochodzący  z  poza-  małżeńskich  związków.
Właściciel może także wyznaczyć dziedzica majątku, jeśli
nie ma swoich dzieci, z pomiędzy innych uprawnionych do
dziedziczenia majątku osób.

Nie  dziedziczące  potomstwo  pozostawiającego
majątek  musi  mieć do czasu pelnoletności  utrzymanie  na
dworzyszczu,  ma  otrzymać  stosownie  do  środków
gospodarstwa wykształcenie zawodowe oraz pewną spłatę,
potrzebną do usamodzielnienia  się,  u kobiet posag. Spłata
ta  w  razie  dostatecznej  wysokości,  może  być  użyta  na
zakupno  nowej  osady.  Właściciel  dworzyszcza  ma
pozatem obowiązek  przyjąć  i  utrzymać  na  dworzyszczu
każde  z  pełnoletniego  rodzeństwa,  mającego  prawo  do
spłaty,  o  ile  utraci  bez  swej  winy  pracę.  Dziedzicznego
dworzyszcza nie można sprzedawać ani  też obciążać.  W
pewnych  wypadkach  może  sąd  zezwolić  na  sprzedaż
majątku.  Dworzyszcza  nie  można  także  licytować  z
powodu  należności  pieniężnych  ;  wyjątek  stanowią  tu
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pełnie  z  uprawnieniami  jednostki  w  niemieckim  ustroju
rolnym.  Zerwanie  to  przejawia  się  w  niepodzielności
majątku,  i  uniemożliwieniu  swobodnego  nim  władania.

Majątek  przestał  być  własnością  jednostki  a  stal  się
właściwie  majątkiem  rodu  chłopskiego,  częściowo  zaś
nawet  państwa  czy  narodu,  względnie  korporacji
chłopskiej.  Oczywiście  literalnie  tego w ustawie  nic  ma.
Jest  tam  nawet  mowa  o  własności  i  właścicielach.  W
istocie  jednak  rzeczy  słowo  „właściciel**  ma  zupełnie
analogiczną  wagę  jak  określenie  „socjalistyczny  “  w
nazwie partji hitlerowskiej.  Oba te  określenia są  tylko nic
nie znaczącemi, słownemi  ustępstwami  na  rzecz  dawnych
pojęć  „demoliberalnych**.  Ustawa  wprowadza  pewnego
rodzaju  patrjarchalizm,  czy  leż  raczej  inaskulinizm  w
gospodarcze  i  prawne  stosunki  wsi.  Dajc  ona  także
możność  tworzenia  pewnego  rodzaju  arystokracji
chłopskiej,  dopuszczając  tworzenie  większych  majątków'
aniżeli  ustawowe  maximum.  W  dziedzinie  zaś
gospodarczej  uniezależnia  chłopa  całkowicie  od  rynku,
pieniądza i spekulacji; cofa go prawie w czasy gospodarki
naturalnej.  Zapewnia  mu  jednak  opiekę,  państwa,  która
uwidacznia  się  zwłaszcza  w  rozporządzeniach
wykonawczych.  Pozatem  otrzymuje  chłop  przez  swą
stanową  organizację  pozycję  społeczno-polityczną  tak
silną,  ja-t  kiej  bodaj  nigdy  i  nigdzie  w  dziejach  nie
posiadał.

Od czasu wprowadzenia w życie ustawy zatwierdzono
podobno  }K>wyżej  pól  miljona  dziedzicznych
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bionego rozmaitemi nakazami płatniczemi i zapadaj ącemi
ratami  długów,  warte  tych  ograniczeń,  które  ustawa
wprowadza.

Konsekwencje  ustawy trudno  jest  dziś  przewidzieć.
Czasem rzecz nawet bardzo dobrze pomyślana nie wydaje
tych skutków o jakie ustawodawcy chodziło. Dzieje się to
zwłaszcza  tam,  gdzie u  źródeł  jakiegoś  poczynania  tkwi
zadużo  doktryny.  A  tu  mamy  właśnie  klasyczny  tego
rodzaju  wypadek.  Dzisiejsza  ustawa  chłopska  została
pomyślana jako nawiązanie do sla- rogermańskich tradycyj
ustroju  rolnego.  Trudno  jednak  przypuszczać,  aby  to
odpowiadało  dzisiejszym  warunkom  życia  i  rozwoju
społecznego.  Nową  rzeczą  w  tej  ustawie  jest  zwarta
korporacyjna  organizacja.  W  niej  też  należy  upatrywać
bodaj  największe  korzyści.  Już  jednak  ograniczenie
własności  prywatno-jednostkowej  może  dać  zarówno  w
dziedzinie  gospodarczej  jak  też  ogólno-cywilizacyjnej
pewne niedomagania i szkody.

Nie wolną będzie od nich  także biologiczna wartość
narodu.  Wiemy  o  tern  przecież  z  polskich  badań  nad
wzrostem,  jak  to  w  Kongresówce  dodatnio  wpłynęło
uwłaszczenie na wzrost  naszych poborowych. Czy zatem
dzisiejsza  ustawa  chłopska  w’  Niemczech  nie  da  na
dłuższej  przestrzeni  czasu  biologicznego  pogorszenia
narodu,  właśnie  z  powodu  ograniczeń  prywatnego
władania ziemią? Jedna rzecz jest z punktu biologicznego
niewątpliwie dobra.  Jest  nią wyróżnienie  mężczyzn  przy
dziedziczeniu.  Naskutek  tego  dziewczęta  mające  tylko
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matyki  socjologicznej  przyjdziemy  do  przekonania,  że
można  go  zaliczyć  do  tego  typu  zjawisk  w  święcie
powojennym  jak  włoski  faszyzm  i  rosyjski  komunizm.

Najbardziej  bowiem  charakterystyczny  wspólną  cechą
tych  ruchów’  jest  dojście  do  władzy  dyklatorkiej  w
państwie  pewnej  swoistej  grupy  polityczno-społecznej,
powstałej na drodze selekcji, doboru. Grupa ta, rządząc w
formie monopolistycznej parlji, uważa się za elitę narodu.
W  przypadku włoskim jest to  parettowska  elita,  w  Rosji
awangarda  proletarjatu,  a  w  Niemczech  „Fuhrertum'*.
Wszystkie  te  grupy służą  pewnej  wyraźnie  zarysowanej
ideologji,  doktrynie.  Doktryny  te są proste  w'  przypadku
włoskim  i  rosyjskim,  nacjonalizm  we  Włoszech,
międzynarodowy  socjalizm  w  Rosji.  Bardziej
skomplikowany charakter  posiada ruch niemiecki. Jest on
naprzód  jakby  syntezą  ideową  swoich  poprzedników,
łącząc  w  doktrynie  nacjonalizm  ze  socjalizmem.  V\
prawdzie w leni połączeniu socjalizm utrzymał się prawie
że jedynie  w nazwie parlji ale to  już sprawa dawkowania
składników  ideowych.  Gdyby  jednak  w  grę  wchodziła
tylko  selekcja  (Fiihrer-  auslese)  dla  celów  politycznych
partji  narodowo-socjalislycznej.  to  jeszcze  nie  byłoby
żadnej  komplikacji.  Ta  selekcja  dokonywałaby  się  na
takich samych  zasadach, jak  to ma  miejsce  u faszystów i
komunistów,  l.  j.  na  zasadzie  wierności  dla  ideologji
partyjnej,  która  to  cecha  jest  lam podstawą wyróżnienia
elity.

W Niemczech jednak na skutek przyjęcia się doktryny
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wania  w kierunku zatrzymywania miejsc i stanowisk dla
potomstwa  dzisiejszych  warstw  przodujących.  Będzie  to
jednak ruch sprzeczny z założeniami seleckji, potrosze na
skutek  lego  nielegalny  i  pozbawiony  uprawnienia

moralnego  w  społeczeństwie,  wychowancm  na
założeniach  selekcji  jako  uprawnieniu  do  tworzenia  się
warstw  przewodnich  narodu.  Najgorszą  jednak
ewentualnością może być dostawanie się tą drogą do elity
w  Rosji  i  Italji  elementów  nieprawowiemych  i
nieideowych.  Grozić  to  będzie  rozkładem  elity,  której
istnienie i działanie  może  ograniczyć się wtedy na  jedno
pokolenie.  Ruch  rasowy  zdoła!  teoretycznie  rozwiązać
zagadnienie stałości oligarchji. co może mieć swój wpływ
nietylko  na  stosunki  niemieckie,  dając  im  dłuższą
trwałość, ale zapewne znajdzie swój oddźwięk zarówno w
faszyzmie  jak w bolszewizmie oraz innych analogicznych
ruchach.  Wszystkie  one  będą  myśleć  nad  sposobami
zapewnienia  sobie  przetrwania  więcej  niż  okres  jednego
pokolenia.

Warto przy tej sposobności zwrócić uwagę na rozwój
zapatrywań  w  zakresie  tworzenia  oligarchji  w
społeczeństwach  europejskich.  Początkowo  do  czasów
rewolucji francuskiej na- ogół podstawą wyróżnienia elity
było  szlachetne  urodzenie.  Rewolucja  francuska
wprowadziła  ducha  elekcji  jako  reakcję  przeciw
momentowi  genealogicznemu.  Obecnie  ruchy selekcyjne
maja  znamiona  reakcji  przeciw  porządkowi  elekcyjno-
demokra-  lycznemu.  Niemiecki  ruch  rasowo-
nacjonalistyczny  jest  przytem  jakby  nawrotem,  w
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i  państwowej,  na  skutek  prowadzenia  wojen,  szlachta
początkowo  nordyczna  wymiera  i  degeneruje.  Szlachta
germańsko- niemiecka za czasów pogańskich była  dobrą,

nordyczną pod względem rasowym a społecznie związaną
z  narodem,  wrośniętą  w  niego.  Dopiero  chrześcijaństwo
doprowadziło  w  średniowieczu  szlachtę  do  upadku,
wprowadzając pokaźną liczbę szlachty służebnej, szlachty
gorszej  krwi.  Dzieje  nowożytne  dały  szlachectwo  sporej
ilości  Żydów.  W  rezultacie  podboju  Słowiańszczyzny
wdarło się do szlachty sporo elementu słowiańskiego, tale,
że  szlachta  wschodnio-niemiecka  ma  w  sobie  coś  z
Polaków  i  Rosjan.  Zniesienie  zatem  szlachectwa  przez
powojenną republikę  niemiecką  było  dla  rasistów  raczej
czemś  pożądańem.  Rozwiązało  im  ono  ręce  w  sprawie
szlacheckiej i dało możność niekrępowanej propagandy za
sformowaniem  nowej  szlachty.  Ma  to  być  szlachta
nordyczna,  oparta na momencie rasowym. Propozycje idą
w  tym  kierunku,  aby  uratować  resztki  dawnej  szlachty
przynależnej  do  rasy  nordycznej  przez  zaszczepienie  u
teraźniejszej  szlachty  myśli  nordycznej  oraz  aby  ją
dokompletować  nowym  malerjalem,  pochodzącym  z
innych  warstw  społecznych,  a  przynależnym  do  rasy
nordycznej  względnie  ludzi  zasłużonych  dla  ruchu
odnowienia  Niemiec.  Szlachta  ta  musi  być  związana
organicznie  z narodem,  a nie  tak jak średniowieczna stać
ponad nim.  Jaka zaś w tym kierunku zapanowała zmiana
na  korzyść  rasowego  poglądu  na  świat  dowodzi
następujące wypowiedzenie się Gunthera34) o nierówności
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niu. Otóż nowa szlachta ma być hodowana w specjalnych
„He- gehofach“. Będą to dwory', zależnie od jakości ziemi
tak  duże,  aby  mogły  zapewnić  rodzinie  utrzymanie  i

stanowiły niezależną całość gospodarczą, w zasadzie trochę
większą  jak  wielkochłop-  ska  posiadłość.  Hegehofy
wyłączone  będą  z  obrotu  ziemią  oraz  niepodzielne.
Materjał ludzki, uzyskujący tytuł „Edelmana auf Hegehof",
będzie  specjalnie  dobierany  i  badany.  Posiadanie
szlacheckiego dworu ma obowiązywać do potomstwa. Aby
nie  było  żadnych  w  tym  kierunku  niedomagali  władze
państwowo- sanitarne będą badać także materjał dziewcząt
na  wydaniu.  Najlepsze  z  dziewcząt  pod  względem
zdrowotnym będą tworzyć  klasę kandydatek  na żony dla
szlachetnych  panów  na  Hegeho-  fach.  Tytuł  szlachecki
będzie  dziedziczny,  ale  tylko  dla  spadkobiercy  dworu.
Reszta dzieci będzie stanowić materjał do werbowania elit)'
społecznej.  Grunta  na  owe  wzorowe hodowle  człowieka
otrzyma  się  z  podziału  wielkich  latyfundjów  z
wykluczeniem  jednakże  wywłaszczenia.  Projekt  jest
wzorowany  na  praktyce  węgierskiej,  której  patronuje
regent  Horthy.  /Yutor  projektu  jest  dziś  ministrem
rolnictwa,  pomysł  jego  zatem  ma  wszelkie  możliwości
realizacji.  Jest  on  zresztą  realny  nietylko  dlatego.
Recenzent  tej  książki  słusznie  zaznacza,  że  analogiczny
projekt  odnowienia  szlachty  wysunięty  przez  Platona
upadł. Upad! zaś dlatego, że Platon był w swych dążeniach
odosobniony, Darre zaś jest w licznem towarzystwie.

W związku z tendencją odnowienia szlachty rozwinęła
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społecznych.  Przedewszystldem dla tej  kategorji  ludności
ukuto  w  omawianej  literaturze  pogardliwe  nazwy  jak
„Unlcrmcnsch"  albo  „Herdenmensch"  (podczłowiek,

człowiek  stadowy)  jako  przeciwieństwo  pojęć
„Uebermensch" i ,,Herrenmensch“. Jest to pojęcie na razie
ściśle  nie  sprecyzowane.  Podczłowickiem  bowiem  jest
człowiek  chory,  dziedzicznie  obciążony,  matołek,
zbrodniarz,  pacyfista. Jest nim także  Murzyn i  Chińczyk,
Żyd,  Słowianin,  niemiecki  komunista,  człowiek  rasy
alpejskiej  i  wschodnio-bałtyckiej,  nierzadko  robotnik  i
fornal, nic mówiąc już o tak zwanym lumpenproletarjacie.
Termin  ten  wypełnia  zarówno  całkiem  poważne
rozważania  w  książkach i  czasopismach ruchu rasowego,
jak  też  demagogiczno-nacjonalistyczne  artykuły  prasy
hitlerowskiej i hitleryzującej.

Podczłowiek  musi  być  poskromiony  i  ukrócony  w
swych  prawach, gdyż jak to wywodzi  Stoddard39)  zagraża
istnieniu  i  rozwojowi kultury,  zagraża  istnieniu  pańskiej,
nordycznej  rasy. Należy ograniczyć jego wnlność a nawet
jak chcą najbardziej w tym kierunku radykalni zaprowadzić
niewolnictwo,  tak  jak  to  było  w  starożytności.
Zdecydowanym zwolennikiem niewolnictwa jest wielbiciel
Nietzschego  i  wyznawca  arystokra-  tyczno-rasowrego
poglądu  na  świat  Fr.  Haiscr.40)  Wydał  on  dwie  książki
dotyczące  tego  zagadnienia  w  nakładzie  głównego
wydawcy ruchu rasowego Lehmanna. Propaguje on w nich
pogląd,  że niewolnictwo jest  uzasadnione  biologicznie,  a
jako takie nie jest sprzeczne z moralnością. Zaledwie 5 do
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tor  ja  obce.  Łatwiej  jest  bowiem  zniewolić  naród  obcy,  a  dałoby
to  sposobność  do  zaprowadzenia  niewohiictwa  i  u  siebie.  Sze-

reg  teoretyków  rasowych  zgodnie  podnosi  przy  omawianiu  ge-
nezy  niewolnictwa,  że  zaprowadzenie  go  u  siebie  poprzedzone
jest  zawsze  przez  zniewolenie  jakiegoś  obcego  szczepu  czy  na-
rodu.  A  Schemann  przypuszcza  przecie,  że  rasa  alpejska,  po-
tomkowie  Celtów  i  podbici  Słowianie  byli  niewolnikami  ger-
mańskimi.  Dopiero  chrześcijaństwo  burząc  stary  germański  po-
rządek,  zlikwidowało  niewolnictwo  i  wprowadziło  modę  na
związki  małżeńskie  wolnych  z  niewolnikami.  Trudno  oczywiście
przesądzać  czy  suggeslje  powyższe  są  na  tyle  silne  aby  ludność
dawniej  celtycką  i  słowiańską  całkowicie  poniewolić,  czy  leż  po-
mimo  całkiem  wyraźnie  wypisanych  legilymacyj  niewolniczych
skończy się tylko na bardzo ostrymi systemie stanowo-kastowym.
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Tendencje polityczne ruchu rasowego.

Jeszcze  w lutym roku 1931 pisałem41) w zakończeniu
informacyjnego  artykułu o ruchu rasowym w Niemczech:
„Pobieżne moje  notatki mają na celu zwrócenie uwagi na
niemiecki  rucli  nordyczny  polskim  sferom  politycznym.
Ruchowi temu  należy się nietylko  z uwagą przypatrywać
ale także pod kątem  jego  suggestyj  rozpatrywać politykę
niemiecką. Trzeba to zwłaszcza będzie czynić na wypadek
ewentualnego objęcia władzy, przez hitlerowców." W dwa
lata później wypadek ten zaszedł. Wobec lego przyjrzyjmy

się  bliżej  pomysłom  politycznym,  lęgu  ą  cym  się  w
niemieckim obozie rasowym.

Już  w  pierwszej  swojej  rozprawce  na  temat  ruchu
raso- wego. ogłoszonej w r. 1930,42) pisałem w tej sprawie
co-następuje:  ..Wedle  dotychczasowych  danych
antropograficznych rasa nordyczna przeważa w Niemczech
północnych.  Przyjęcie  się  zatem  myśli  nordycznej  w
Niemczech  zaważyłoby  bardzo  poważnie  na  utrzymaniu
się dotychczasowych ośrodków władzy i siły państwowej t.
j. Prus i Berlina. Jest to zaś dla Niemiec zarówno v. chwili
obecnej  jak  też  w  najbliższej  przyszłości  sprawa
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lody  chodzi  o  politykę  wewnętrzną,  to  celem  myśli
nordycznej  jest utrzymanie  ciągłości politycznej  Niemiec.
Utrzymanie  tej  ciągłości  zwraca  ostrze  ekspansji

niemieckiej  w  kierunku  Polski.  Czech  i  Litwy,  podczas
gdy  przeniesienie  środka  ciężkości  Nie-  na  południe
uspakaja je na dość długi okres.

Ruch  nordyczny  wysuwa  też  na  razie  dość  ogólne
hasła . . g.-  rodzaju  jednoty,  czy  też  porozumienia
wszystkich

•  i  narodów,  posiadających  poważną  przymieszkę
rasy  CZIM j.  Jeden  przylem szczegół  jest  bardzo
silnie i zdecy?

podkreślany. Jest nim pacyfizm w obrębie państw
nor- •h»r^iydh. Szczegół przejrzysty i wiele mówiący. Nie
ulega ' •  :łś:C  że  chodzi  tu  o  wytworzenie
imponderabiliów w sze-
recach nieprzyjaciół z czasów wielkiej wojny jak Francja,

i Ameryka, któreby hamowały wyżej  wymienione
paii-  sr-r.  A ewentualnem  wypowiedzeniu  wojny
Niemcom.  Nor-  cyczna  wspólnota  polityczna  odegrałaby
pozatem  podobną  rolę  w  ekspansji  niemieckiej,  jaką
odegrało chrześcijaństwo w rękach niemieckich  w czasie
niszczenia  przez  Niemców  szczepów
zachodniosłowiańskich  oraz Prusów i  Litwinów'.  Byłaby
ona  niemiecką  rezerwą  sil  moralnych  i  materjalnych,
kierowanych przeciwko Czechom, Polakom i Litwinom".

Kiedy  to  pisałem,  wiedziałem  o  tych  sprawach
stosunkowo  bardzo mało. Znałem wtedy jedynie niektóre
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renu  pod  pomysł  daleko  większy,  godny  oczywiście
zakreślonego planu politycznego. Pomysłem tym jest idea
wielkiego państwa pannordycznego, idea godna naprawdę

dwóch  wielkich  idej  politycznych  t.  j.  cesarstwa
rzymskiego narodu niemieckiego i Mit- tel - Europy, które
przecież kosztowały tyle kiwi zarówno Niemcy jak też ich
sąsiadów,  no  i  rządziły  niemiecką  historją  długie  lata.
Mam wrażenie, że właśnie la rzesza pannordyczna jest to
dopiero hitlerowska trzecia rzesza.

Najszerzej  w sprawie tego państwa piszc Gunthcr.43)
Wedle  niego  można  będzie  myśleć  o  zrealizowaniu
państwa nor-  dyczncgo,  kiedy myśl nordyczna przeniknie
dostatecznie wszyst-  kich zdrowych  ludzi  o nordycznyin
wyglądzie wszystkich niemieckich państw  i stanów, oraz
gdy  to  samo  stanie  się  w  innych  nie  niemieckich  lecz
rasowo nordycznych państwach. Specjalnie przylem trzeba
uważać,  aby  nie  dopuścić  między  temi  państwami  do
wojny. W chwili obecnej są to jeszcze rzec można utopijne
marzenia, ale  są już  pewne zaczątki i pewne możliwości.
Na  rozwój  myśli  rasowej  w  Holandji  trzeba  jeszcze
poczekać, gdyż  kraj ten od  osiemnastego  stulecia wogóle
cechuje zastój.  Promotorem myśli  rasowej  na tym terenie
może  być  jedynie  ruch  wielkoniderlandzki,  obejmujący
jako  pewną  całość  kulturalną  Holendrów,  Flamandów  i
Butów. Ruch ten jest nieco niebezpieczny ze względu  na
ciążenie Burów ku Holandji, co może tę ostatnią, poróżnić
z  Anglją.  O  wiele  więcej  poczucia  germańskiego jest  w
ruchu flamandzkim. Jest ono tak silne, że nie pozwoli już
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ludni  cnie.  Wtenczas  Anglja  będzie  miała  interes  w
przynależności do nordycznego państwa. Najciężej jest z n
aj  ważnie  j.-  szem  zagadnieniem  w tej  sprawie  t.  j.  ze

Stanami  Zjednocz/)-  nemi  Ameryki  Północnej.  Tam
walczą dwa centra:  Waszyngton  o  pokroju nordycznym  i
Nowy  Jork  o  pokroju  żydowskim.  Przyszłość  i  wogóle
istnienie  rzeszy  nordycznej  jest  zależne  od  lego,  czy
zwycięży jedno czy drugie centrum.

W’ dwa  lała  potem,  jeden  z  ruchliwszych  rasistów,
Alfred  von  Wrochem44)  traktuje  to  zagadnienie  nie  jak
utopję, ale jako dość realny program polityczny. Wychodzi
on z  założenia,  że na podstawie narodowej nie udało się
zbudować  wielkiej  potęgi.  Państwo  Bismarcka  było
ostatnią  nadludzką  próbą  zbudowania  wielkiej  potęgi
germańskiej.  Ponieważ  to się nie  udało, przeto  trzeba się
oprzeć o moment germańsko - rasowy i stworzyć państwo
nordyczne.  Państwo  to  powstanie  na  skutek  rozkładu
zarówno  Niemiec  jakoteż  państw  ościennych,  a  granice
mieć będzie od bieguna północnego po Adygę, od Flandrji
i Bur- gundji po Austrję, Kongresówkę i Finlandję. Na tery
torjum  tein  będzie  naród  wielko-niemiecko-germański,
spojony przynależnością  do  rasy  nordycznej  a  żyjący  w
związkowem państwie.

To  co  dwaj  poprzedni  autorzy  wypowiedzieli  w
sposób  publicystyczny  stara  się  podać  Ewald  Banse,45)
profesor  gcografji  w  Brunświcku,  w  sposób  naukowy.
Wynajduje on dla państwa  nordycznego von Wrochem‘a
pojęcie  i  termin  geograficzny  w  postaci  t.  zw.
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wiązany  z  krajobrazem.  Pozatem  jest  on  twórcą  nowej
nauki,  mianowicie  ,.Wehrlehiv*  .  Zajmuje  się  ona
zagadnieniem wojny i obrony kraju z . ;>

narodowego bezpieczeństwa. Zbyt
Ryc. 3. ..Germanisches Abendland" E. Bansego.



o  tem  szeroko  rozpisywać.  A  cóż  dopiero  reformator  i
założyciel nowych dyscyplin geograficznych.

Haiser, cytowany już prorok niewolnictwa, pisze w lej

sprawie w następujący sposób (Die Sklaverei, sir. 21—22):
..Niemcy  potrzebują  męża,  któryby  powalił  na  ziemię
wszystkie  ich  uparte  głowy  i  wszystkie  drobne,
wyimaginowane  wielkości,  męża  w  stylu  Colleoniego  z
Yerocchio.  Niezadługo będą na całym zachodzie dzierżyć
władzę tylko  dwie partje: radykał! prawi i radykali  lewi.
Znikną  także  kierunki  nacjonalistyczne,  które  obecnie
zostały ogarnięte przez ruch „swobodnego samookreślenia
,  wyrosły  w ostatnich  stuleciach.  Zachód  nie  będzie  się
więcej  dzielić  według  różnic  językowych,  jeno  wedle
uczuć i różnic rasowych, które się umiędzynarodowią.  Tu
duch  rasy  nordycznej,  charakter  arystokratyczny,
oligarchja, tam duch masy i kundli, filozof ja niewolników.
Ale do tego czasu my Niemcy musimy pozostać jednolici,
gdyż  inaczej  zostaniemy  przez  sąsiadujące  z  nami
państwa, które jeszcze są  bezwzględnie nacjonalistycznie
ustrojone,  rozbici  i  zamienieni  w  niewolników.  Nasz
najbliższy  czyn,  to  czyn  narodowego  uwolnienia.**
Wyraźnie  zatem mówiąc, polityka rasistów już w r. 1923
miała  laki  ordre  dc  ba-  taile:  1)  Dyktatura  Sulli  -
Colleoniego  z  szeregów  rasistów.  2)  zjednoczenie  ziem
niemieckich,  3)  równoczesne  rozstrajanie  ościennych
państw  narodowych,  4)  stworzenie  germańsko-nor-
dycznej  rzeszy.  Jesteśmy tedy  świadkami  2-ego  i  3-ego
punktu  wyżej  zarysowanego  programu.  Haiser  pisze
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jak Anglja będzie tracić swe kolonje oraz zmuszona będzie
opierać się o Europę, rasa nordyczna otrzyma w Europie
prym, przy pomocy wspólpracownictwa krajów germańsko

-  nordycz.-  nych.  Europa,  zorganizowana  w  państwa
narodowe stanic na czele gospodarstwa światowego.

Najbardziej  dziś miarodajny dla polityki zagranicznej
Rosenberg,47)  chce  zmienić  francusko  -  żydowską
Paneuropę na nordyczną Europę z .niemiecką Milteleuropą
na  czele.  Wypowiedzenie  się  proste  ale  zdaje  się
najbardziej szczere i jasne.

Tyle  dowodów na  to, że sprawa rzeszy germańsko -
nor-  dycznej jest traktowana  poważnie. Jestem pewny, że
gdybym  miał  więcej  środków  na  zakupno  odpowiedniej
literatury,  to  znalazłbym  ich  więcej.  Ścisłość  naukowa
badacza i bezstronność publicysty nakazują mi podkreślić,
że  po  objęciu  władzy  przez  Millera  obserwuje  się  w
pismach  nordycznych  zwrot  od  tych  pomysłów
międzynarodowych  ku  niemieckiemu  nacjonalizmom.
Powstała  na  ten temat pewnego rodzaju dyskusja  a nawet
polemika.  Zachodzi  tylko  pytanie  czy  mamy  tu  do
czynienia  ze  zwrotem  istotnym  czy  tylko  z  manewrem
taktycznym. Wiele jest  danych na  to, że to tylko taktyka.
Niepolitycznie  przecie  przed  czasem  uśwńadaihmć
sąsiadów,  że  ma  się  do  nich  zamiary  zaborcze  albo  też
pcnetracyjne. Zwłaszcza, że; na razie gra idzie o narodowe
zjednoczenie  Niemiec,  do  którego  maju  Niemcy  prawo
moralne i chcą je w polni wyzyskać.

Więcej  nas  jednak  obchodzi,  co  Niemcy  dla  idei
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kiom <lla najbliższych niemieckich posunięć. Najogólniej
można  tylko  powiedzieć,  że  pomiędzy  mniejszościami
niemieckiemi  wre  praca  w  kierunku  tworzenia  grup
narodowo-socjalistycznych' oraz organizacyj nordycznych.

Praca  ta  nic  ogranicza  się  jedynie  do  mniejszości
niemieckich.  Organizacje  rasowe  i  narodowo  -
socjalistyczne  przeszczepia  się  także  w rozmaitej  formie
do  krajów  leżących  w  granicach  przyszłej  rzeszy
nordycznej.  Istnieje  zresztą  specjalne  czasopismo
niemieckie, mające na celu zacieśnienie węzłów, łączących
Niemcy  z  krajami  germańsko-  nordycznemi.  Jest  niem
„Deutsch-Nordisches  Jahrbuch**,  ukazujące  się  w
nakładzie  E.  Diedericha  w Jenie.  Praca  ta  może  się  już
poszczycić dość poważnemi rezultatami.

Pierwszy  sukces  odniesiono  w  sąsiedniej  Danji.
Wedle  danych  Yaabena,48)  kierownika  duńskiego  ruchu
nordycznego,  młody  ruch  w  Danji  może  się  poszczycić
wcale poważnemi zdobyczami. Początkowo powstało w r.
1926  kółko,  mające  na  celu  studja  naukowe  nad
zagadnieniami  nordycznemi.  Tematów  dostarczały
przedewszystkiem  dzieła  Gunlhera.  Wnet  jednak
członkowie doszli do przekonania, że „nie  można będzie
dokonać  odrodzenia  rasy  nordycznej  oraz  ponownego
zdobycia  przez  nią  świata  bez  zorganizowania  elity
politycznej, reprezentowanej’  przez narodowy socjalizm.“
Rezultatem  tego przeświadczenia  było powstanie w roku
1928  zakonu  na  podstawie  „nordycznej  i  narodowo-
socjalistycznej“.  Zakon  ten  stworzy!  warunki  do
zorganizowania parlji narodowo - socjalistycznej w Danji,
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państwo to przeprowadzi wielki światowy bój o losy rasy
nor- dycznej oraz ofensywę kolonizacyjną na wschodzie.

Również  w  Norwegji49)  nastąpiło  zorganizowanie

wszech-  nordycznego  ośrodka.  Jest  to  sukces  tem
większy, że kraj ten był do niedawna domeną poważnych
wpływów angielskich, a w jego opinji  panowały nastroje
antyniemieckie.  Aby  te  nastroje  przełamać,  niemieckie
sfery  nordyczne  zorganizowały  jcsienią  roku  1927
niemiecko  -  norweskie  towarzystwo,  mające  na  celu
zbliżenie kulturalne obu narodów. Widocznie zdołało ono
przełamać  pierwsze  lody  i  utorować  drogę  wpływom
niemieckim  w  Norwegji.  Oto  w  roku  1931  w  marcu
powstało tam specjalne nordyczne towarzystwo (Nordiske
Folkereisnmg  i  Norge).  Ma  ono  na  celu  stworzenie
politycznego  ruchu  nor-  dyczncgo  w  tym  kraju.  W
deklaracji  statutowo  -  ideowej  towarzystwa  czytamy:
„naród musi  sobie uświadomić swe znaczenie,  zadanie i
odpowiedzialność,  ciążącą  na  nim(  z  tej  racji,  że  jest
jednym  z głównych  przedstawicieli  doborowej i wielkiej
rasy  nordycznej,  która  była  i  jest  przedstawicielką
światowej  kul-  lury.“  Towarzystwo  dąży  pozatem  do
duchowej, naukowej i politycznej współpracy wszystkich
nordycznych narodów na całej  kuli  ziemskiej,  deklarując
solidarność  i  współpracę  z  ruchem  nordycznym  innych
krajów, w  celu ugruntowania ruchu pannor-  dycznego i
zorganizowania  pannordycznego  związku  państw’.  Oba
zrzeszeni) stały nielylko dzięki staraniu niemieckich rasi-
stów.  Jest  lo  także  częściowy  rezultat  działalności
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kraju do pokonania ruch rasowy, jest fakt, że Szwecja jest
pod  względem  rasowym krajem najbardziej  nordycznym.
Hasia  tedy  obrony  rasy  nordycznej  tak  Szwedów  nie
animują,  jak to widzimy u Niemców. Ostatecznie jednak
znalazła się grupa ludzi z inżynierem K. E. Carlbergiem na
czele, która  przejęła  się myślą  nordyczną. Carlbcrg  zaczął
od  organizowania  młodzieży  w  tak  zwane.  „Gymn  -
Clubbs”.  Celem  icli  było  oddawani)  się  ćwiczeniom
cielesnym,  ideałem  zaś  wyrobienie  charakteru,  zdrowia i
piękności  u  członków  klubów.  W  ostatnich  czasach
związek owych klubów przejął  się ideologją  nordyczną  i
lak  powstał  ruch  gymniczno  -  nordyczny.  Określenie
„gymniczny44  wprowadzono  przy  tein  nie  tylko  zc
względów  tradycyjnych,  uzewnętrzniających  to,  że
szwedzki  ruch  nordyczny  wyszedł  ze  wspomnianych
klubów  gyinnicznych,  ale  też  i  dlatego,  że  przymiotnik
„nordisk44 stal  się  ulubionym  składnikiem  nazwy
rozmaitych firm żydowskich  w Szwecji.  Ruch  nordyczny
w  Szwecji  dysponuje  ładnie  wydawań  em  czasopismem
„Gymn”.  Tak  powstały  ruch  rasowy,  nie  zaniedbując
dawniejszej  pracy  na  polu  wychowania  fizycznego
wysunął  pozatem  następujące  cele:  propagować  w
najszerszych  warstwach  wiadomości  o  szwedzkiej
nordycznej kulturze, nordycznej  rasie i nordycznej  religji,
popierać  pracę  w  duchu  nordycznym  w  kulturze  ciała,
sztuce,  muzyce,  literaturze,  wiedzy,  filozofji  i  religji,
organizować zdolną do walki młodzież szwedzką, tworzyć
z niej elitę, opartą o hasła gymniczno i nordyczno- rasowe.
W  czasopiśmie  „Gymn”  cele  te  i  zadania  dążące  do
nordycznego odrodzenia zarówno w zakresie rasowym jak



socjalistyczny  związek  wolnościowy).  Związek  wydaje
tygodnik  „National-Socialisten".  Program  tej  grupy  jest
zupełnie  analogiczny  do  programu  hitlerowców.  Hitlera

szwedzcy  narodowi  socjaliści  uważają  za  ideał  i
drogowskaz swej  pracy.  O ile  mogę sądzić  na podstawie
odgłosów w prasie europejskiej par- tja natrafia na pewne
przeszkody  ze  strony  państwowych  władz
administracyjnych.

W  Holandji62)  jest  pewna  grupa  sympatyków  ruchu
rasowego. Jest ona jednak nieliczna i niezdecydowana. W r.
1932  założono  w  Utrechcie  „Nederlandsch  Ario  -
Germansch Gcnot- schap". Celem jego jest studjum aryjsko
-  germańskiej  starożytności  oraz  nawiązanie  tej
starożytności  do  współczesnego  życia  holenderskiego.
Kiedy jednakże  zaczęto  z  tego towarzystwa  pokpiwać w
prasie,  to  większość  członków'  zeń  wystąpiła.  Sfery
nordyczne  nie  tracą  jednak  nadziei,  że  Holandję  zdołają
nawrócić  na swą  wiarę.  Tymczasem  zaś wedle doniesień
dzienników  organizują  Niemcy  w  Holandji  obóz
zwolenników Hitlera, na co mają podobno płynąć poważne
fundusze niemieckie.

Bardzo oporną względem ruchu rasowego i narodowo-
socjalistycznego  jest  dotychczas  Anglja.  Nie  brak  tam
jednak  momentów,  które  przy  sprzyjających
okolicznościach mogłyby  kraj  ICH usposobić  przychylniej
na  niemieckie  wpływy.  Najważniejszym  7. nich  to
rzeczywiście  ciężkie  położenie  imperjum brytyjskiego.  ie
przypuszczam  jednak, aby Niemcom poszło  w  Anglji lak
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wszelka  praca  pójdzie  na  marne.  Gdyby  moje
przypuszczenie  było  nawet prawdziwe i działacze z Lille
nie mieli nic wspólnego z niemieckiemi kolami rasowcmi,
to i tak  stanowią  oni  pewną  sferę  niemieckich wpływów.

Boć przecie Gobineau sam był przejawem tych wpływów.
Niedawno  temu  powstała  jednak  we  Francji  całkiem
wyraźnie proniemiecka i prohitlerowska grupa rasistów'.54)
Jest nią „Alliance  rasiste europeenne“.  Przewodniczącym
tego  związku  jest  baron  R.  Fabre-Lucc.  Członkowie  tej
grupy chcą prowadzić akcję  wyjaśniającą  całemu światu
niebezpieczeństwo,  jakiem  grozi  izolacja  Niemiec
hitlerowskich,  propagowana  obecnie  przez
międzynarodówkę  i inne tajemne  siły.  Grupa la stara  się
zorganizować  międzynarodówkę  rasi-  stów,  co  już
przepowiadał Haiser. Na razie posiada ona zdajc się pewne
wpływy  w  rosyjskim,  emigranckim  narodowym
socjalizmie, cieszącym się poparciem hitlerowców.

Rasiści  nie  zawahali  się.  organizować  swych
placówek  we  W  łoszech,  które  powinnyby  jako
sprzymierzeniec  pozostać  poza  tą  siecią.  Oto  nakład
„Armanen4* wydał tłumaczoną z włoskiego książkę barona
J. Evoli p. I. „Heidnischer Imperialismus*4. Pan ten wedle
ogłoszenia,  propagującego  książkę  w  siódmym  numerze
rocznika  1933 czasopisma  „Die  Sonne“,  jest  przywódcą
działającego  we  Włoszech  ruchu  nordycznego,
nastrojonego „normańsko".

Jak  konsekwentnie  wykorzystują  Niemcy  w polityce
ruch  rasowy,  pokazało  się  ostatnio  w  Stanach
Zjednoczonych  A. P.  Oto między innemi ugrupowaniami,
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łalności  okupacyjnej  w  czasie  wielkiej  wojny.  Ruchowi
flamandzkiemu  udziela się i nadal w Niemczech poparcia,
ale równocześnie  wynajduje się etniczne pokrewieństwa i

podobieństwa niemiecko - flamandzkie, aby Flamandczycy
hez  większego  oporu  zamienili  zwierzchność  polityczną
Wallonów na hegemonję niemiecką.  A trzeba wiedzieć, że
ruch  flamandzki  ogarnął  także  odlani  tego  szczepu  we
Francji,  zamieszkujący  w liczbie około stu tysięcy pewną
część  departamentu  Pas  de  Calais.  Opinja  francuska  jest
pozatem przekonana, że rozwijający się od pewnego czasu
separatystyczny  ruch  breloński  ma  kontakty  z  Berlinem.
Jeśli  to  byłoby  prawdą,  to  Niemcy  miałyby  we  Francji
wcale  poważno  siły  do  dyspozycji  w  postaci  żywiołów
separatystycznych  alzacko-lotaryńskich,  bretońskich  i
flamandzkich oraz grupek rasislów.

W  stosunku  do  Słowiańszczyzny  posługuje  się
niemiecki  ruch  rasowy  zupełnie  inną  taktyką.  Najpierw
piszc  się  zupełnie  wyraźnie  i  niedwuznacznie  i  to  we
wszystkich  publikacjach  lego  kierunku,  że  wschód  t.  j.
państwa  zachodnio  -  słowiańskie  i  Rosja  są  terenem
ekspansywnym,  terenem,  który  ma  dostarczyć  Niemcom
przestrzeni,  potrzebnej na nowe  gospodarstwa chłopskie i
szlacheckie.  Niemcy  nie  mogą  przecie  stać  się  zachod-
niemi Chinami, gdzie posiadłość chłopska ogranicza się do
grządki ogrodu. Niemiecki chłop musi mieć swój „Hof“. W
związku  zapewne  z  temi  tendencjami  i  na  ich  niejako
naukowo  poparcie  szerzy  się  o  Słowianach  specjalną
„Rassen-  lehre“.  Najpierw  uszczupla  się  u  nich  ilość
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on do twierdzenia, że wszystko co w Polsce należy do rasy
nor-  dycznej,  to  są  zeslawizowani  Germanie.  Nawet
wołyński  zasiąg  nordyczny  przypisuje  tym  Germanom,

wzmocnionym  przez  niemi  oclach  kolonistów.  A  już
pozostanie zagadką nie do rozwiązania, skąd Recko nabrał
na Wołyniu tylu Niemców,  aby można  ich było  umieścić
na  etnicznej  mapie  Polski.  Może  to  być  tylko  przejaw
niemieckich  zamysłów  co  do  ruskich  ziem  w  Polsce,
zmierzających do ich germanizacji na wypadek ponownego
rozbioru Polski.  A  mapa Rechego jest mapą  propagującą
ten rozbiór czy też  zabór. Widać to z rozgraniczenia  tery
torj ów poszczególnych szczepów i narodowości w Polsce.
Bardziej  okroić  polskiego  terylorjum  etnicznego  już  nie
było  można. Mapę p.  Rechego,  profesora uniwersytetu  w
Lipsku,  publikujemy  jako  dokument  niemieckiej
„bezstronności** naukowej.

Wszystkie  te  suggestje  mają  na  celu  wytworzenie
dystansu  między  Niemcami  a  Słowianami,  potrzebnego
Niemcom  do  zamierzonego  rabunku  ziem  słowiańskich.
Jest to  poprostu przygotowywanie tego rabunku. Pozatem
chodzi  o  wbicie  niemieckiemu  narodom przekonania,  że
Słowianie  nic  nie  mogą  sami  jako  tacy  zdziałać.  Sól
bomem Słowiańszczyzny  to także  rasa  nordyczna,  ale  ta
przecież to potomkowie Germanów.

Niemcy nie ograniczają swoicli zapędów  zaborczych
jedynie do Słowiańszczyzny.  Niesposób tu zaznaczyć,  że
Rzesza  nordyczna  i  rozbicie  oraz  podbicie  świata
słowiańskiego  to  są  tylko  szczegóły  wielkiego  planu
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ulegli hypnozie klasycznej doktryny Gobineau‘a, który jak
wiadomo był  entuzjastą  zarówno Persów jak Hindusów,
ich  hi-  storji,  kultury a  przedewszystkiem ich  systemów

religijnych. Szkoła la jest jednak dość zagadkowa choćby
z  tego  względu,  że  sam  projektodawca  w  tym  samym
artykule pisze: ..Naród niemiecki nie potrzebuje „gelehrter
Vielwisser“. Kiedy jednak przypatrzyłem się tej szkole od
strony  najdalszych  konsckwen-  cyj  politycznych  rzeszy
pannordycznej,  stanąłem  przed  pytaniem,  czy  to
przypadkowo nie będzie poproslu przygotowawcza szkoła
dla  urzędników  i  oficerów  niemieckich  w  Indjach  i  w
Persji.  Przecie  po  ewentualnem  wciągnięciu  Anglji  do
rzeszy  nor-  dycznej  i  po  niemiecldem  urządzeniu
słowiańskiego  wschodu  nicby  nie  stało  na  przeszkodzie
zrealizowania linji politycznej Berlin—Bagdad.

Dalszym  dowodem  na  istnienie  w  Niemczech
zamysłów  i  pomysłów opanowania  świata jesl częściowo
niemiecka akcja  przeciwżydowska.  Jednem z jej założeń
jesl  suggestja,  że obecnie walczą  między  sobą o władzę
nad światem rasa nordyczna  i  rasa  przednio -  azjatycka,
zwana  także  armenoidalną.  Rasa  ta,  występująca  u
narodów  południowo-zachodniej  Azji  (średnio-  rośli.
ciemno  pigmentowani,  krótkogłowcy,  o
charakterystycznym.  ..żydowskim**  nosie)  i  stosunkowo
dość  częsta  u  Żydów,  reprezentuje  element  wyjątkowo
aktywny,  uzdolniony  do handlu  i  w ogóle  do  wymiany
wszelkiego rodzaju dóbr. Giinther dość  słusznie twierdzi,
że rasa  ta ma tendencję do czerpania swych  środków do
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rewolucji francuskiej.  Te jednakże światowe nadzieje nie
wyczerpują  powodów  akcji  przeciwżydowskiej.  Ważną,
może  nawet  ważniejszą  rolę  odgrywa  w  niej  moment
obcości  rasowej  Żydów,  reprezentujących  azjatycko  -

afrykańskie  elementy  rasowe.  Ruch  rasowy  propaguje
całkowite  odosobnienie  Żydów,  zwalcza  wszelką
asymilację, poprostu broni się od wlewu żydowskiej krwi.
Gunther  np.  twierdzi,  że  gdyby  się  Żydzi  niemieccy
zasymilowali,  to  Niemcy  nigdyby  nie  urzeczywistnili
najwaźniej-  szego  zdaniem  rasistów  zadania  t.  j.
„Aufnordung".

Jeśli teorje rasowe wpłynęły na powstanie rozmaitych,
dotychczas poruszonych zamysłów i pomysłów społeczno -
politycznych,  to  oczywiście  nie  mogły  pominąć  prawra,
jego  ducha  i  fi-  lozofji.  Dążenia  bowiem  niemieckich
rasistów'  są  tak  rewolucyjne,  że  nie  możnaby  ich
zrealizować w obecnym porządku prawnym, wywodzącym
się od prawa rzymskiego.  Stąd kola rasowe59) i narodowo-
socjalistyczne  wydały  walkę  prawu  rzymskiemu.
Skompromitować  i  podważyć  zaś  to  prawo  może  przy
dzisiejszej niemieckiej mentalności  zarzut, że nie  jest ono
wytworem  rasy*  nordycznęj.  Gdybyż  jeszcze  było
wytworem  rasy,  śródziemnomorskiej,  tak  jak  logicznie
należałoby  sądzić  po danych an topograficznych.  Mc nic
tam z tego. Prawo rzymskie stworzyła spółka rasowa: rasa
przednioazjatycka  i  orjenlalna,  ta  sama  spółka,  która
stanowi o odrębności rasowej Żydów. Stworzyli je bowiem
Rzymianie  wtedy,  kiedy przestali  być  nor-  dycznym pod
względem rasowym narodem.
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Niemiec.  Czyż  żydowski  goj  nie  jest  synonimem  niemieckiego
,,Untermenscha“  a  cytowane  słowa  Nicolaia  jakby  oddźwiękiem  talmudu.

Żydzi  chcieli  tylko  podbić  świat  złotem  a  Niemcy  zamierzają  go  podbić
mieczem.

Nicolai podkreśla, że duch prawa nordycznego niesie za sobą wartościowy
rozdział praw i swobód rozmaitym regjonom. Autonomje i państwa związkowe
są  właściwe  temu  porządkowi  prawnemu.  Jako  przykład  podaje  Stany
Zjednoczone,  Szwaj-  carję,  Niemcy  oraz  impcrjum  brytyjskie.  Mimowoli
przychodzi  na  myśl,  że  wódz narodowego  socjalizmu,  tej  awangardy ruchu
rasowego  zaraz  w  pierwszych  dniach  rewolucji  narodowej  zniszczył
związkowy charakter  Rzeszy  niemieckiej  i  wprowadził  silne  centralistyczne
rządy,  jakkolwiek  są  one  cechą  azjatycką.  Fakt  ten  nie  był  przypadkowym
wybrykiem  rewolucji  narodowej,  gdyż  przewidywał  go  program  narodowo
socjalistyczny  w  punkcie 25-tym („fordem wir: Die  Schaffung  einer starken
Zentralgewalt  des  Reiches4*).  Mimo  to  jednak  entuzjazm  autora  dla
związkowości państw nordycznych jest szczery, nie wykazujący sprzeczności a
przedewszystkiem  potrzebny.  Potrzebny on  jest na eksport, a użyje się go w
odpowiedniej  chwili  przy  budowie  rzeszy'  germańsko-nordycznej.  Nakoniec
muszę  zaznaczyć znowu, że nie sposób streścić  wszystkiego co się  na temat
prawa nordycznego w Niemczech pisze.  Zwrócę tu  tylko  uwagę  na pomysł
Tischera,61)  propagujący  stworzenie  sądów  rasowych.  Składałyby  się  one  z
ludzi  rasy  nordycznej,  którzy  wychowali  dla  narodu  liczne  i  zdrowe
potomstwo. Sądy  rasowe  byłyby powołane do regulowania przyrostu narodu.
W  ich  zakresie  leżałoby  niszczenie  elementów  niepożądanych  a  popieranie
pożądanych.
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Religja nordyczno - germańska.

Już  sama  bezgraniczna, a często i bezkrytyczna wiara  w
wartość  rasy  nordycznej  ma  w  sobie  coś  z  wierzenia
religijnego. W wierze tej tkwi moment irracjonalny, podstawa
wszystkich wierzeń religijnych. Rasa jest dla rasistów jeśli nie
wszędzie  i  zawsze  bogiem,  to  w  każdym  razie  małym
bożkiem.  Stąd  w zespołach  rasistów,  w ich  wystąpieniach  i
pismach  obserwujemy  zapał,  a  nawet  fanatyzm  w  myśli  i
działaniu, cechujący młode i świeże  ruchy religijne. A trzeba
podkreślić, że z irracjonalnego charakteru  ruchu nordycznego

zdają sobie jego kierownicy sprawę zupełnie jasno. Nadają mu
oni ten charakter zupełnie celowo. Wiedzą bowiem, że dopiero
irracjonalizm tego ruchu, przeniesienie go z dziedziny wiedzy
do dziedziny udary  da mu pożądany  rozmach  reformatorski i
siłę pokonania wszystkich przeszkód.

Oprócz  tego  jednak  ruch rasowy przygotowuje  całkiem
poważnie utworzenie  nowej  religji  nordyczno  -  germańskiej,
opartej  o myśl  rasową.  Bodaj najwyraźniej  i najplastyczniej,
przygotowania  te.  ich  naukowe  uzasadnienie  i  naświetlenie
przedstawił  skromn;  i  szary,  choć  zdaje  się  bardzo
wtajemniczony,  twórca  ruchu  rasowego  w  Niemczech,
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przez  Kościół  katolicki  i  wogóle  przez  chrystjanizm,
panowało ogólne przekonanie, że religja ma potężny wpływ na
charakter  narodów,  ich losy  i życie. Skutki tego  przekonania

były  w  życiu  narodów  europejskich  bardzo  poważne.
Zapewniały  one  religji  opiekę  państwa  w  przeszłości  a
poparcie  ruchów  narodowych w  teraźniejszości.  Przekonanie
to decydowało  leż zawsze o zwalczaniu  religji, bądź to przez
ruchy  liberalizujące,  bądź  też  przez  państwo.  Rosyjscy
komunistyczni  bezbożnicy,  dlatego  tak  namiętnie  zwalczają
wszelką religję, że wierzą w jej wpływ na charakter narodów.
Schemann idąc w tom zresztą za Gobi-  neau‘em twierdzi, że
charakter  narodu  jest  wrodzony  a  religja  nie  może  go  w
najmniejszym  stopniu  zmienić.  Religja  jest  wytworem rasy,
dostosowanym do duszy rasy  tworzącej ją. Na  skutek jednak
wymieszania  się  ras  charakterystycznego  dla  obecnych
czasów,  obserwujemy  odpowiednią  mieszaninę  i  chaos
religijny.  Religja uniwersalislyczna  jest  zupełnie  niemożliwą
do  pomyślenia.  Sprzeciwia  się  ona  faktowi  rasowego
zróżnicowania  ludzkości.  W  zasadzie  też  żadna  religja  nie
zrealizowała  dotychczas  ideału  uniwersalności.  Z  wyjątkiem
islamu, który jest reli- gją wielorasową, wszystkie inne były w
zasadzie  szczepowemi  albo  narodowemu.  Chrześcijaństwo
wbrew panegirycznym wynurzeniom pisarzy chrześcijańskich
załamało  się  w  rzeczywi-  O  stości  na  próbie  zrealizowania
kościoła  powszechnego.  W  rezultacie  tyle  jest  odrębnych
odłamów’ chrześcijaństwa, ile wielkich narodów.

Z  istoty swrej  jest  chrześcijaństwo religją  obcą rasie
nor- dycznej i światu indogermańskiemu. Jest ono na ogół
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w  święcie  aryjskim  jest  przejawem  poniewolenia  ducha
aryjskiego przez duch semicki względnie żydowski. Duch
żydowski  w  formie  chrystjanizmu  podbił  jednak  sporą

część  świata  aryjskiego  dzięki  pomyślnemu  splotowi
przyczyn  natury  historycznej.  Pomógł  mu
przedewszystkiem  upadek  i  rozstrój  rasowy  państwa
rzymskiego  oraz  okręgu,  objętego  przez  kulturę  hele-
nistyczną.  Cały  ten  starożytny  świat  był  kulturalnie  i
rasowo  wybitnie  zsemilyzowany.  Rzymsko-helenistyczna
jedność  polityczno-kulturalna  oraz  krew  semicka  w  tym
kompleksie  oto  momenty,  które ułatwiły chrześcijaństwu
podbój świata aryjskiego.
Narody  aryjskie  jednakże  ciągle  przeciwdziałały  na

wewnątrz chrześcijaństwa żydowskiemu duchowi religijnemu.
Walka  la  przybierała  formę  sekt  i  rozłamów kościelnych,  z
których  największym  był  protestantyzm.  Niektóre  z  tych
ruchów  jak  gnostycyzm,  katharyzm,  ruch  Albigensów,
messalianizm, satanizm odpowiadały bardziej aryjskiej duszy’
aniżeli chrześcijaństwo. Tragicznym  natomiast  ze stanowiska
aryjskiego,  nor-  dyczncgo  i  niemieckiego  była  rola
protestantyzmu  i  Lutra.  Wprawdzie  było  to  największe
powstanie świata germańskiego  ale nie doprowadzono  go  do
końca. Protestantyzm zwróciwszy się do starego testamentu, a
odrzuciwszy  inne  źródła  katolicyzmu.  stał  się  w  istocie
największą ostoją i ośrodkiem żydowskiego wpływu na świat
germański. Clirześcijaństwu z katolicyzmem na czele zarzuca
Schemann  oprócz  szerzenia  semicko-  żydowskich  wpływów
także zniszczenie rasowego, biologicznego poglądu na świat i
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On  pochodzenia  aryjskiego.  Schemann  rozpisuje  się  w  tej
spranie  bardzo  szeroko,  przytaczając  rozmaito  tcorjc  i
pomysły,  z  których  ma  wynikać  aryjskie  pochodzenie

Chrystusa.  Na koniec  jednak  nie  jest  pewny czy  tak  jest  w
istocie.  Rozważanie  tego  pytania  jest  wedle  zdania  rasistów
bardzo  ważne.  W  razie  bowiem  gdyby  stwierdzono,  że
Chrystus  był  Aryjczykiem,  to  byłby  to  jeden  jedyny  węzeł
wiążący chrześcijaństwo ze światem aryjskim i rasiści mogliby
bez wyrzutów sumienia  pogodzić się z  religją chrześcijańską.
Gunther63)  w  malej  notatce  omawia  rasową  przynależność
biustu Chrystusa, pochodzącego podobno z czasów jego życia
i dochodzi do przekonania, że wedle  kształtu  głowy biust len
reprezentuje człowieka przeważnie nor- dycznego. Wogóle zaś
literatura  dotycząca  płomienno-rasowej  przynależności Jezusa
jest stosunkowo liczna.

Myśl  reformatorska  w  kierunku  odnowienia  religji
aryjskiej  rozwija  się,  wedle Schemanna,  w kilku  linjach,
zależnie od podziału świata aryjskiego.  Najaktywniejszym
jest  prąd  germańsko  -  nordyczny,  reprezentowany
przedewszyslkiem  w Niemczech.  Zwraca się on do  starej
religji nordycznej,  odgrzebując z sag  germańskich, podań,
z badań prehistorycznych i etnologicznych ducha tej religji,
jej  urządzenia  i  działalność.  Największymi
przedstawicielami  i  przewodnikami  tego  ruchu  są  R.
Wagner  i  F.  Dahn.  W  grupie  tej  zwalczają  się  dwa
odcienie. Bardziej radykalny, reprezentowany przez Dahna,
przeciwstawia się wogóle chrześcijaństwu, kompromisowy
zaś  kierunek  Lagarde*a  pragnie  tylko  chrześcijaństwo
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kowitc odrzucenie chrześcijaństwa, jeno o wytworzenie ze
wszystkich  tych  trzech  kierunków  i  z  chrześcijaństwa
pewnej syntez)’, odpowiadającej duchowi aryjskiemu.

W  związku  z  projektowaną  syntezą  religijną
Schemanna, chcę tu nawiasowo zwrócić uwagę na ciekawą
zbieżność  jego  postulatów  z  postulatami
przeorganizowanych  po  przewrocie  hitlerowskim
staropruskich  lóż  masońskich.  Zawiera  je  wedle  relacji
Drobnikacl)  nowy  statut  „Narodowego  Chrześcijańskiego
Zakonu  Fryderyk  Wielki  “  (dawniej  Wielka  Narodowra
Loża-  Matka  zu  den  drei  Kugcln).  Wedle  statutu:  „1)
Zakon opowiada się za niemieckim chrześcijaństwem, z k
torem wiele  wspólnego  posiada  staroaryjski  kult  światła
naszych praojców.  Symbolami zakonu są  światło i krzyż.
2)  Zakon  opowiada  się  za  ideałem  czysto  niemiecko  -
rasowego narodu. Jako główne  symbole wybrane zostały
młot  Thora  i  miecz  bojowy.'‘  Zachodzi  pytanie,  jak  te
zgodności  należy  tłumaczyć.  Czy  jest  to  tylko  zmiana
szyldu  przez  lożę  i  dostosowanie  się  do  zwycięstwa
rewolucji narodowej w zakresie rasowo-religijnym, czy też
cały  ruch rasowy był  przez  staropruskie  loże  masońskie
prowadzony  dotychczas.  W  każdym  jednak  razie
konsekwencje ideologji  rasowej w zakresie  rcligji  mogły
się, jak widzimy, zupełnie dobrze zmieścić w  masońskim
statucie.

Do szeregu apostołów' aryjskiej czy nordycznej religji,
wy-  mienioirch  przez  Schemanna,  przybył  w  ostatnich
latach nie byle jaki autorytet w postaci Hermana Wirtha.65)
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i  rozwiniętą,  że  dzisiejsze  chrześcijaństwo  dużo  z  niej
zapożyczyło.  Głównym  rysem  tej  rcligji  to  kult  słońca.
Książki  Wirtha  narobiły niesłychanie  dużo hałasu.  Stały się

one  przedmiotem  ostrej  dyskusji,  zarówno  naukowej jak też
publicystycznej.  Powstało  specjalne  „Hermann  Wirlh
Gesellschaft“,  które  wydawało  specjalne  czasopismo,
zatytułowane  „Nordische  Welt“.  Obie  te  placówki  mają  na
celu obronę i pogłębianie odkrycia Wirtha. Znając zawodność
i  subjektywizm  wszelkich  spekula-  cyj,  opartych  o
symbolistykę, przypuszczam, że prareligja nor- dyczna będzie
miała poważne trudności w wywalczeniu sobie uznania nauki.
Mimo to jednak wystąpienie Wirtha oddziała bardzo poważnie
na  wzmożenie  się  w  Niemczech  ruchu  refor-  macyjnego,
opartego o przesłanki rasowe.

A rucn teiPw ’iucniareu/łcldemx SD01eczeńshvie stale i
systematycznie  wzrasta.  Posiada  on  już  dużą  literaturę,
zarówno specjalną jak też szereg rozdziałów i wzmianek w
książkach,  traktujących  o  zagadnieniach  rasowych.  Mniej
więcej  podobny  lok  myśli  i  rozumowania  o  sprawach
religijnych, jak to widzieliśmy u Schemanna, charakteryzuje
książkę  tale  wpływowego  człowieka  jak  Rosenberg,
traktującą o rasie jako micie dwudziestego stulecia. Chce on
w  dodatku,  aby  na  czele  nowej  rcligji  stała  cześć  dla
żołnierzy,  walczących  w  obronie  honoru  swego  narodu.
Najbardziej  aktywnym  w  propagandzie  nowej  rcligji  jest
przytem  kierunek  reprezentujący  dawne  germańskie
pogaństwo.  Na  czele  jego  propagandy  działa  firma
wydawnicza A. Klein w Lipsku, wydająca oprócz książek i
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spiracyj,  mających  na  celu  stworzenie  nowej  religji.
Sytuacja obecna ma w tym względzie dużo podobieństwa
do sytuacji  czasów przedre  formacyjnych,  kiedy Niemcy

były  pokryte  analo-  gicznemi  zrzeszeniami,  które  w
ostateczności  wywołały  reformację  niemiecką.  Odbywają
się ciągłe odczyty, zjazdy, konferencje. W roku 1932 odbył
się  w  nordycznem  osiedlu  szkolnem  w  Yo-  gelhof
tygodniowy  zjazd  religijny,  na  którym  wygłoszno  10
referatów. Referenci  pochodzili  z całych Niemiec a jeden
nawet  z  Wiednia.  Reprezentowane  były  sfery  naukowe i
uniwersyteckie. Większość uczestników zjazdu zgodziła się
na  to,  że  nową  religję  należy  tworzyć  jako  organiczne
rozbudowywanie  chrześcijaństwa.  Była  jednak  poważna
mniejszość,  propagująca  natychmiastowy  powrót  do
starogermańsldego pogaństwa.

Propaganda nowej religji w niemieckich kolach rasowych
wzmogła się bardzo poważnip "

w swoich wydawnictwach piszą ciągle, że po rewolucji 
politycznej musi nastąpić religijna, jako jej konsekwentny 
dalszy ciąg. Marzy się o wielldem religijnem powstaniu 
północy przeciw „żydowskiej okupacji religijnej". Hitler 
zaczął co prawda swoje rządy od konkordatu z Rzymem, 
oraz od opanowania przez swą ekspozyturę w postaci 
„Deutsche Christen" kościoła ewangelickiego w 
Niemczech. Podkreśla on na równi z innymi narodowo-
socjalistycznymi działaczami tolerancję dla wszelkich 
wyznań religijnych, byle one nie przeciwstawiały się 
państwu i narodowi niemieckiemu. Pozatem trochę 
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•)  Żeby się przekonać, że przewidywania moje były
realne,  nie  musiałem długo czekać.  Po napisaniu  tych
zdań otrzymałem październikowy numer „Die Sonne‘: z
r. 1933, w którym w notatce p. t. „Ein kleiner /\nfang“
donoszą, że prezydent prowincji Szlezwik nakazał, aby
w planach nauki religji wykreślić rozdział o ofiarowaniu
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dycznej krwi i duszy na świecie, ogłasza wyznanie wiary i
żąda z nimi nordyczno-rasowej religji.

Pierwiastek boski. 1) Wierzymy we wieczną walkę sił

kształtujących przeciwko silom niszczącym  na ziemi i  we
wszechświacie.  2)  Wierzymy  w  stale  objawianie  się
boskiego pierwiastka we wiecznych prawach rasy, we krwi
i ziemi.
3) Wierzymy w jedność krwi i duszy u wszystkich istot.
4) Wierzymy  i wyznajemy,  że rasy ludzkie przedstawiają
siły o różnej wartości i celu. 5) Wierzymy i wyznajemy, że
walka o ukształtowanie tej ziemi jest częścią wielkiej walki.
6) Wierzymy,  że wola nordycznego  człowieka jest wolna
wedle prawideł  jego  rasy.  7) Wierzymy i  wyznajemy,  że
istotą  naszego  życia  jest  kształtowanie  boskich  sił
nordycznej  rasy,  które  w  nas'  tkwią.  8)  Wierzymy  i
wyznajemy,  że  śmierć  jest  konieczną  zmianą
nieskończonego  życia,  mającą  na  celu  ciągle
przekształcanie na nowo. 9) Wierzymy w  nieśmiertelność
nordycznego  człowieka  w  potomkach  swej  rasy  i  we
wieczności  nordycznej  duszy,  będącej  siłą-bóskiego
pierwiastka na ziemi i we wszech- ś wiecie.

Pierwiastek moralny.  10) Prawo  moralne w nas żąda
walki  o  zachowranie,  rozmnożenie  i  zjednoczenie
nordycznej  rasy  na  ziemi.  11)  Prawo  moralne  w  nas
nakazuje  mieć  bohaterską  postawę  dla  celów nordycznej
potęgi  oraz  prawo nordyczne  w wojnie  i  w  pokoju.  12)
Prawo moralne w nas nakazuje pracę dla utrzymania rodu i
rasy. 13) Prawo moralne w nas żąda działalności jednostki,
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Z przytoczonego wyznania wiary widzimy,  że nowa
religja  opiera  się  przedewszystkiem  na  momencie
rasowym.  Możnaby  ją  nazwać terminem „genoteizm“  od

greckiego  słowa  "[EYOS,  oddającego  częściowo pojęcie
rasy,  oraz  nawiązującego  do  eugc-  niki  i  do  haseł
populacyjnych,  zawartych w omawianem wyznaniu wiary
nordycznej.  Poza  momentami  genoleistycznemi,  przebija
w  wyznaniu  lekka  nuta  panteistyczna  oraz  napierwszem
miejscu  postawione,  stare,  irańskie  wierzenie,  dotyczące
walki dobra ze ziem. Bardzo silnie jest też reprezentowany
moment walki i wręcz wojny o pannordyczne cele. W tym
punkcie  nasuwają  się  pewnie  analogje  z  islamem.
Prawdopodobnie  też  autorom  wyznania  chodzi  o
analogiczne  rezultaty  powstającej  religji.  to  jest  o
wytworzenie  psychicznych  walorów',  potrzebnych  do
podbojów  militarnych.  Wyraźnie  też  wynurza  się  teza
rzeszy  pannordycznej,  której  nowa  religja  ma  być
spoiwem.  Ano,  zobaczymy,  jak  się  do  tej  nowej  religji
ustosunkuje Hitler.

W świetle nadziei i rachub zewnętrzne - politycznych
jakie  Niemcy  przywiązują  do  religji  nordycznej  bardzo
niepokojąco  wyglądają sporadyczne i nieznaczne  jeszcze
objawy'  poganizmu,  wyłaniające  się  tu  i  ówdzie  u
niemieckich  sąsiadów.  Nasuwa się  bowiem uzasadnione
podejrzenie,  że  jest  to  także  przygotowanie  do
pannordycznej  rzeszy,  organizowane  w celu  rozsadzania
sąsiadów  i  szerzenia  niemieckich  wpływów.  Oto  na
Litwie, wedle doniesień prasy polskiej i pism nordycznych
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Obosieczność rasizmu.

W  rozdziałach  poprzednich  przedstawiłem  w
najogólniejszych  zarysach  niemieckie  teorje  rasowe,
będące ideową podbudową  hitleryzmu. W jednym z nich
mówiłem  też  o  naukowej  wartości  przesłanek  ruchu
rasowego. Obecnie chciałbym bodaj krótko zastanowić się
nad  polityczną  wartością  rasizmu.  Jest  to  tern  bardziej
konieczne,  że  polityczne  suggeslje  rasowo  znalazły
zupełnie  konsekwentne  zastosowanie  w  życiu  państwa

narodowo-socjalistycznego. Z chwilą ujęcia rządów przez
Hitlera  wprowadzono  w  Niemczech  paragraf  aryjski
nietylko w obsadzaniu urzędów, obsyłaniu szkół, ale nawet
w  dziedzinie  pojęcia  obywatelstwa.  Wzięło  się  w  myśl
wskazań  doktryny  rasowej  do  reformy  włościaństwa,
szkoły  i  prawodawstwa.  Pierwszy  ogólno-partyjny  zjazd
narodowych socjalistów po rewolucji  narodowej, odbytej
w  Norymberdze,  zamienił  się  jakby  na  se-  mina  jum
uniwersyteckie  w  zakresie  anlropologji  społeczno-
politycznej. Potworzono szereg komisy j państwowych dla
polityki  rasowej  w  państwie,  akademję  dla  badań  nad
czystością  rasy  w  Mon  ach  jum;  zamyśla  się  podobną
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rzystanym  do  obrony  przed  niemieckim  imperjalizmem.
Jako doktryna, mająca na celu spełnienie roli niemieckiego
miecza,  jest  rasizm,  tak  jak  każdy  miecz,  obosiecznym.

Zrozumiemy jego obosieczność, jeśli sobie uświadomimy,
że  rasizm  zmienia  bardzo  głęboko  i  poważnie  zakres
pojęcia narodu. Dotychczas, jakkolwiek naogól w definicji
narodu dość  często mówiło  się  i  to  nawet  na  pierwszem
miejscu  o  rasie  i  krwi,  to  jednak  w  praktyce  miało  to
stosunkowo  małe  znaczenie.  Jeśli  ktoś  przyjmował
zewnętrzne  cechy  innego  narodu  jak  mowa,  zwyczaj  i
kultura,  to  był  uważany  i  uważał  się  za  członka  nowej
grupy narodowej. To było podstawą asymilacji narodowej.
Niemcy przez trzymanie się takiego pojęcia narodu stali się
narodem  wielkim  i  licznym.  Na  silne  podkreślanie
czystości rasowej faktycznej  masy narodowej, może  sobie
pozwolić  bez  zbytnich  niebezpieczeństw  jedynie  naród
jednolity,  a  nie  „Volk  im Wer-  den“,  jak siebie  obecnie
Niemcy  nazywają.  W  doktrynę  zaś  rasową  włożono  w
Niemczech  tyle  zapału  i  tyle  pracy,  że  za-  wTÓcić  już
będzie dość trudno.  Ona już  musi  w życiu niemi eckiem
działać.

Pierwszem  przepowiadanem  i  może  nawet  zbytnio
przez  przeciwników  rasizmu  wyolbrzymianem
niebezpieczeństwem  jest  możliwość  walki  rasowej  w
narodzie  niemieckim,  możliwość  rasowej  opozycji  czy
nawet  rewolucji.  Teoretycznie  jest  taka  walka  zupełnie
możliwa  na  podstawie  prawa  najzwyczajniejszej  reakcji.
Miałoby to wtedy miejsce,  gdyby w praktyce  politycznej
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Humanistyczne zatem pojęcie rasy, robiące w antropologji
takie  zamieszanie,  okazuje  się  w  wewnętrznej  polityce
niemieckiej bardzo dobrem. W doktrynie bowiem rasowej

otrzymuje naród  niemiecki  nową więź, co w tak ciężkiej
sytuacji,  w jakiej  się  Niemcy  dziś znajdują,  nie  jest  bez
wielkiego  znaczenia.  Czy  jednakże  w  przyszłości  nic
zacznie  się  zanadto  zacieśniać  rasowych  pojęć  i  w  ten
sposób  nie  dojdzie  na  tom  tle  do  politycznych
komplikacyj, trudno dziś przesądzać.

Dalszem,  związanem  z  poprzednio  omówionem
niebezpieczeństwem  jest  możliwość  obudzenia  się  i
powstania  starych  atawizmów  etniczno-  rasowych.
Atawizmy  te  mogą  nawet  przybrać  formę  ruchów
politycznych, których ukrytą sprężyną będzie  krew i rasa,
aTe  zewnętrznie  będą  się  te  rucny  legitymować  i
maskować całkiem innemi hasłami i ideami. Kiedy myślę
o  tych  możliwościach  w  Niemczech  dzisiejszych  czy
jutrzejszych,  to  przypominam  sobie  ciekawy  wypadek,
którego byłem  świadkiem  i przyczyną.  Przeprowadzałem
mianowicie  przed  kilku  laty  w  jednem  z  gimnazjów
badania antropologiczne.  W czasie  tych  badań zdarzył mi
się  po  raz  pierwszy  zupełnie  nieoczekiwany  wypadek
protestu przeciwko pomiarom. Młodzież oświadczyła,  że
badania  obrażają  jej  poczucie  wstydu  i  moralności  z
powodu  rozbierania  się  do  naga.  Zdziwienie  moje  nie
miało  granic.  Dotychczasowe doświadczenie mówiło  mi,
że młodzież  nasza  poddaje się badaniom z wielką chęcią,
jako że ludzie wogóle lubią się czegoś o sobie dowiedzieć.
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rakterystyczny.  Wskazuje  on  z  jednej  strony  jak
niebezpiecznie jest poruszać kompleks niższości rasowej u
ludzi,  z  drugiej  zaś  tłumaczy  najzupełniej  niemiecki

radykalizm w zagadnieniu ży- dowskiem, sięgający daleko
poza granicę żydowskiej religji.

Rasizm  stworzył  w  Niemczech  nową  kwestję,
pierwszą zresztą w szeregu nowych kwestyj tego typu, t. j.
sprawę  półży-  dów.  Wedle  dotychczasowych  danych
departamentu  rasowego  przy  ministerstwie  spraw
wewnętrznych,  jest  w  Niemczech  obecnie
zarejestrowanych  około  póltrzecia  miljona  mieszańców
niemiecko  -  żydowskich  i  Żydów'  wyznań
chrześcijańskich. Przypuszczam, że w miarę prac, które się
prowradzi  obecnie  w  metrykach  niemieckich  liczba  tych
mieszańców  znacznie  się  zwiększy,  zwłaszcza,  że  datą
graniczną dla uznania aryjskości jest rok 1800. A że Żydzi
łączyli  się  swoim  zwyczajem  przedewszyst-  kiem  z
wyższemi  warstwami  niemieckiemi,  więc  kwest  ja
mieszańców  żydowsko  -  niemieckich  nic  jest  łatwą  i
bezpieczną.  Ludzie  ci  mają  w  sobie  przecież  nietylko
niemiecką krew, ale przez swe związki rodzinne posiadają
bardzo poważne stanowisko w zamożnych i wpływowych
kolach niemieckich.  Ludzie ci  mieli do niedawna potężne
wpływy i  stanowiska.  Nie przypuszczam aby się oni dali
zepchnąć  bez  żadnej  walki  do  żydowskiego  ghetta.  Nie
można też zamykać oczu i na to, że pomiędzy wychrztami
jest  sporo ludzi,  którzy z  żydostwem, z  krwią  żydowską
jako  talią  mało  mają  wspólnego.  Pochodzą  oni  bądź  od
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chrztów, bodaj o wiele cięższa aniżeli kwestja żydowska w
ści- słcm tego słowa znaczeniu. Dziś jeszcze nie widzimy
jej skutków w polityce, ale nie ulega wątpliwości, że one

będą.
Rasizm  może  także  spowodować  zmartwychwstanie

innych  kwestyj  etniczno  -  rasowych,  o  tyle
niebezpieczniejszych  dla  niemieckiej  jedności  od kweslji
mieszańców żydowskich, że będą mogły liczyć na poparcie
zainteresowanych  sąsiadów.  Stanic  się  to  wtedy,  o  ile
kierownicze  sfery  niemieckie  nie  poprzestaną  w  swej
wewnętrznej  polityce  rasowej  tylko  na  froncie
antyżydowskim ale  będą tworzyć i  rozbudowy wać front
anty romański i antysłowiański.

Naród  niemiecki  składa  się  jak  wiadomo  z  trzech
różno- plemicnnych ośrodków tery lor j alnych: germańsko
-  niemieckiego  na  północnym  zachodzie,  romańsko  -
celtyckiego  na  południu  i  słowiańskiego  na  całym
wschodzie  Niemiec.  Oczywiście,  że  narodowa  wartość  i
pewność  wyżej  wspomnianych  tery  torjów  nic  jest  dla
Niemców  jednakowa.  Bezwzględnie  pewne narodowo są
jedynie dwa pierwsze terylorja niemieckie. Mimoto jednak
niemiecka  rewolucja  narodowa  zdobywała  południowe
Niemcy  zamachem  i  gwałtem,  wprawdzie  bezkrwawym,
ale  jednak  wiele  mówiącym,  jeśli  się  uwzględni
okoliczność,  że  Hitler  ;  szereg  przywódców  narodowo-
socjalistycznych pochodzi z południowych Niemiec  oraz,
że  Monachjum było  punktem wyjścia  i  główną  kwaterą
hitleryzmu.  A  przecież  nie  zaprzestały  w  południowych
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pewną część oparcia kanclerzowi Dollfussowi w walce o
samodzielność Austrji. Również nie może nas łudzić  fakt
największej  ilości  głosów  zdobywanych  na  wschód  od

Łaby przez  narodowych  socjalistów.  Tam bowiem  także
mieli  swoją  twierdzę  i  podstawę  socjaliści  i  komuniści.
Przecież  narodowi  socjaliści  musieli zdobywać północno-
wschodnie  Niemcy  z  Berlinem  na  czele  w  walce,  która
właśnie  tam kosztowała  dużo krwi.  Hitlerowski  dyktator
Berlina  Góbbels  zostawił  nawet  dokument  tej  walki  w
postaci  książki  „Kainpf  um  Berlin".  Czyż  ten  potężny
rozrost socjalizmu i komunizmu na wschód od Laby byłby
wo-  góle  do  pomyślenia  gdyby  kraje  ongi  lechickie  i
łużyckie były pewne pod względem narodowym.

Germanizacja  /Vustrji  postąpiła  oczywiście  o  wiele
dalej,  aniżeli  terylorjum  ziem  zachodnio-słowiańskich.
Wskutek lego  na terenie dawnej Austrji krew  słowiańska
może  się  odezwać  jedynie  w  pewnego  rodzaju
separatyzmie  dzielnicowym. Niemcy  natomiast północno-
wschodnie  tak są  przepojone elementem  słowiańskim,  że
na wypadek konsekwentnego stosowania doktryny rasowej
może w Niemczech odżyć kwestja zachodnio- słowiańska.
Wprawdzie do dziś dotrwali jedynie niedobitkowie narodu
łużyckiego;  liczba  ich  jest  taka  mała,  że  w  realnych
rachubach  politycznych  nic  nic  znaczą.  Nie  o  nich  toż
myślę.  Reakcja  słowiańska  może  w pewnych  warunkach
ogarnąć  Słowian  całkiem  zgermanizowanych,  zarówno
łużyckiego i czeskiego, jak też przedewszystkiem lechicko
-  polskiego  pochodze-  dzenia.  Ludy  bowiem  tych
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pienianie,  Chyzini,  Morzy  czanie,  Bryżańie,  Linianie,
Hawolanie albo Stodoranie, Sprawianie i prawdopodobnie
Lubuszanie. Większość tych Lechitów zgcrmanizowała się,

przyjąwszy  tylko  język  niemiecki.  Jeszcze  w  XVIII
stuleciu  ostatni  Drzewianie,  o  których  nie  wiadomo  czy
należeli do grupy obodryckiej czy leż do lutyckiej, mówili
swoim słowiańskim językiem.

Nic  jest  wykluczonem,  że  doktryna  rasowa  może
pobudzić  do  życia reakcję biologicznej masy słowiańsko-
lechickiej,  dając  jej  początki  świadomości  plemienno  -
rasowej.  Krew  lubi  robić  nieprzewidziane  i  przykre
niespodzianki, zwłaszcza o ile się jej  niedyskretnie  i zbyt
natarczywie  przygląda.  W  procesie  tym  zawieść  może
nawet  językowe  zgermanizowanie  zachodnich  Lechitów.
Przecież  Irlandczykom  ich  poważne  językowe
wynarodowienie  nie  przeszkodziło  zupełnie  w
irredentystycznej  akcji  politycznej,  zakończonej
zdobyciem  niepodległości.  Zresztą  podobny  fakt,
bezsprzecznie wynikły z podłoża krwi, choć wysuwający
hasła  społeczne,  miał  miejsce  w  roku  145-1.  Wtedy  to
związek pruski porwał za sobą nawet rdzennie niemieckich
mieszczan,  wysiał uroczyste poselstwo do polskiego króla
Kazimierza  Jagiellończyka,  które  poddało  Prusy
krzyżackie Polsce. A stale sympatje francuskie, mówiących
po niemiecku Alzatczyków?

Na to aby proces tego rodzaju w Niemczech powstał,
nie  koniecznie  będzie  potrzebna  polityczna  akcja
opiekuńcza  państw  słowiańskich,  mająca  na  celu

125





- .



9



Doktryna  o  wyższości  rasowej  Niemców  w  każdej
dziedzinie  życia  wytwarza  ogromne  zasoby  mistycznego
entuzjazmu  i  pewnego  rodzaju  romantyzmu  w  masach.

Entuzjazm wytwarza swoisty idealizm. Wszystkie te cechy
przepajają obecnie niemieckie życie, dając mu ów rozmach,
wiarę  w  siebie  i  żywiołową  wiarę  w  przyszłość
niemieckiego  narodu.  Doktryna  rasowa  dajc  Niemcom
najlepsze dotychczas  możliwości  rozwiązania zagadnienia
dziedzicznej  oligarchji.  Będzie  ona  także  poważnem
narzędziem  opanowania  rozkładu  narodu  niemieckiego.
Dzięki  jej suggestjom udało się wytworzyć  w Niemczech
żydowskie  ghetlo  i  zagrodzić  mu  drogę  do  niemieckiej
duszy’.  Jej  także  może  się  uda  zahamować  niemiecką
dcpopulację,  co  byłoby  zasługą  wobec  Niemców
dziejowego wprost znaczenia.

Ważniejszych  jednak  korzyści  spodziewano  się  i
dotychczas  spodziewa  po  doktrynie  rasowej  w  zakresie
niemieckiej  polityki  zagranicznej.  Nadzieje  te  i  plany
przedstawiałem szczegółowo. Streszczają się one najpierw’
do  tego,  aby  zastąpić  rozbitą  siłę  pomocniczą  w  postaci
Auslro-  Węgier  państwowym  związkiem  pannordyczno-
germańskim i  rzucić  go  przeciw  Sło-  wiańszczyźnie.  Te
nadzieje  pozostaną  jednak zdaje się  jedynie  w dziedzinie
utopij.  Przypuszczam,  że geografja i historja  będą  w tym
wypadku  ważniejsze  od  anlropologji.  O polityce  bowiem
zagranicznej zawsze będzie rozstrzygać interes narodowy i
paiH  stwowy,  który  w  dużej  mierze  zależy  od
geograficznego  położenia  państwa.  Myślę  tedy,  że  Stany
Zjednoczone A. P. pod żadnym warunkiem nie mogą wejść

KORZYŚCI Z RASIZMU
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ROZDZIAŁ DZIESIĄTY.

O postawę wobec rasizmu.

Nakoniec  trzeba  się  zastanowić  jaki  powinien  być
nasz  stosunek  <lo  ruchu  rasowego  i  jego  rozmaitych
suggestyj. Zagadnienie to jest o tyle ważne, że z Niemcami
łączą  nas  różnorodne  stosunki.  Zwłaszcza  walka,  jaką  z
Niemcami  musimy,  nie  z  naszej  coprawda  inicjatywy,
prowadzić,  mogłaby  powodować  bezkrytyczne  przyjęcie
rasowej doktryny. Zdając sobie z tych możliwości sprawę,
pisałem69)  jeszcze  w  pierwszem  ujęciu  zagadnienia  co
następuje:  „Jakkolwiek w Polsce posiadamy  co najmniej
tyle  samo, jeśli nie więcej ludności rasy nordycz-  nej jak

Niemcy,  to  nie  uważałbym  za  stosowne  transplantować
nordyczną idcologję na nasz grunt. Przejąwszy myśl i ruch
nordyczny,  moglibyśmy  łatwo  ulec  wszystkim  albo  też
niektórym  suggesljom,  związanym  z niemi.  Uleganie zaś
obcym  sugge-  sljoin  niesie  za  sobą  duże
niebezpieczeiistwa.  Ideologja  niemiecka  jest  wykwitem

i  nagrodzić  rasową  Ukrainkę.  Na  podstawie
dotychczasowych'  studjów  nad  ruchem  rasowym  mam
najgłębsze  przekonanie,  że  jest  to  już  zorganizowany
odzew niemieckiego rasizmu. Tak się wszędzie zaczynały



dyczny  w  Niemczech  może,  poza  załamaniem  się
autorytetu  antropologii,  przynieść  jednakowoż  pewne
korzyści  natury  politycznej  dla  Polski  nietylko  nie

korzystne ale nawet szkodliwe/'
Do uwag powyższych dodać należy,  że nasza sytuacja

polityczna i społeczna  jest tak niepodobną do niemieckiej,
że przeszczepianie w całości ruchu rasowego do nas byłoby
nonsensem.  Posiadamy’  przedewszystkiem  silną  warstwę
chłopską,  a Niemcy obecnie o niej  marzą.  Wagę  jej  i  siłę
powiększyła  reforma  rolna.  Rezultaty’  tej  reformy
uwidocznią  się  już w  niedalekiej  przyszłości.  A  przecież
społeczno  -  polityczna  waga  chłopa  u  nas  już  dziś  jest
nieporównanie  większa.  Przejawem  jej  i  symbolem  jest
premjerowanie  Witosa,  chłopa  od  pługa.  Polska  musi
również  zająć  inne  stanowisko  co  do  urbanizacji  aniżeli
Niemcy.  My  mamy  jeszcze  długi  okres  przed  sobą,  w
którymi  musimy  popierać  wzrost  polskich  miast.
Urbanizacja  naszej  ludności  ma  rozwiązać  przecie  szereg
pierwszorzędnych  dla  naszego  bytu  zagadnień.  Podniesie
ona  cywilizacyjny  poziom  naszego  kraju,  da  ujście
wysokiemu przyrostowi  naturalnemu,  a  co najważniejsze,
spolszczy  miasta  w  Polsce.  Również  nasz  przyrost
naturalny,  nie  jest  jeszcze  tak  zagrożony  jak  niemiecki,
abyśmy  musieli  się  chwytać  rozpaczliwych  i
nieprzemyślanych  środków'  do  jego  zahamowania.  Z
narodem niemieckim łączą nas jednak tak bliskie stosunki,
że ustrzec się od naśladownictwa w zakresie rasizmu będzie
dość  trudno.  Idzie  tylko  o  to,  aby  wybierać  lepsze  jego
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chowi  nordycznemu.  Byłoby  to  także  myślowe
uzależnianie się od niemieckich poczynań.

W dziedzinie naukowej należy u nas możliwie dobrze

uposażyć antropologję, aby ta była w możności dorównać
antropolog  ji  niemieckiej,  tak  obecnie  forytowanej.  To
dopiero bowiem da  polskiej myśli możność samodzielnej
oceny rasizmu.

Jeszcze  w  roku  1931,  kiedy  dyskutowano  projekt
utworzenia  uniwersytetu  na Pomorzu,  zwróciłem uwagę,
że powinien  on  być  placówką przeciwnordyczną.  Wtedy
pisałem:70)  „Uniwersytet  pomorski  nadawałby  się  na  to,
aby  z  niego  zrobić  naukowy  szaniec  przeciwko
nordyzmowi,  tej  namiętnej,  zaborczej  idei  niemieckiej.
Uniwersytet  nordyczny  mógłby  być  bardzo  ważną
placówką  niesfałszowanej  wiedzy o północy i  o świecie
germańskim.  Mogłoby  się  to  stać,  gdyby  na  wydziale
humanistycznym  lego  uniwersytetu  stworzono  szereg
katedr,  dotyczących  his  to  rj  i,  literatury  i  języków
nordycznych,  tak  jak  to  ma  miejsce  we  Lwowie  z
katedrami  orjentalistycznemi.  Miałby  zatem  uniwersytet
pomorski  obok  celów  regjonalnych,  morskich  i
pomorskich.  także  cel  natury  ogólniejszej:  mianowicie
byłby  obser-  watorjum  skicrowanem  na  północ.  W  tej
chwili  mało  jeszcze  zdajemy  sobie  sprawę  z  wagi
nordycznego  obserwatorjum  naukowego.  Potrzeba  jego
stanie się jednak zrozumiała  w  kilku  najbliższych  latach.
Jeśliby  sfery  nordyczne  (organizacje  nor-  dyczne  i
hitlerowcy)  opanowały władzę w Niemczech, to Niemcy
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łymi protektorami naszych dyssydentów. Do wyników tych
sięgać  trzeba  będzie  bardzo  często,  przy  sposobności
rozmaitych  rozpraw  z  Niemcami  na  terenie

międzynarodowym.  Ale  uniwersytet  pomorski
odpowiednio  zorganizowany,  może  oddać  jeszcze  inne
usługi,  może  być  placówką  zarówno  obronną  jak  też
zaczepną. Mógłby on zyskać sporo sympalji u rodowitych
Niemców z Rzeszy niemieckiej. Trzeba przecież pamiętać,
że  nordycy  głoszą  hasła  wyłączności  rasowej  także  w
stosunku do nienor- dycznych współrodaków. Dziś już jest
stosunkowo bardzo poważna i systematyczna przeciwakcja,
przeciwna ruchowi  nor-  dycznemu.  A  cóż dopiero będzie
wtedy,  jeśliby  rzeczywiście  zaczęto  głoszone  hasła
wprowadzać  w czyn  w dziedzinie  organizacji  społeczno-
politycznej  Niemców.  Wtedyby  przeciwnicy  ruchu
nordycznego  w  Niemczech  zaczęli  czerpać  pełnemi
garściami  polskie  naukowo nieś  Fałszowane  oświetlenia,
coby dla nas nie było bez znaczeńia.“

To co jeszcze  parę lat  temu brałem  w Polsce  bodaj
tylko  sam jeden na serjo, to jest utworzenie  w Niemczech
państwa,  kierującego  się  rasową  doktryną,  stało  się
rzeczywistością.  Dlatego,  pomimo  naprawdę,  ciężkiego
położenia  ekonomicznego  naszego państwa, należałoby na
Pomorzu  utworzyć  mały,  dwuwy-  działowy  uniwersytet,
złożony  ze  sludjów  filozoficznych  i  prawnych.  W
najgorszym  zaś  razie,  gdyby  pomorski  uniwersytet  nie
mógł  ze  względów  ekonomicznych  powstać,  należałoby
wprowadzić  nordyczne  studjum  w  uniwersytecie
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i  obrona  przed  agresywnością  tego  zjawiska,  musi  się
organizować nietylko w nauce, ale w pierwszym rzędzie w
zakresie polityki i poglądu na świat. Żeby Polska mogła

sprostać  Niemcom,  musi  przedewszystkiem liczyć  sama
na  siebie;  musi  się  Uczyć  z  'tą  ewentualnością,  że  w
zapasach'  z  Niemcami  może  być  pozostawiona  sama
sobie.  Polska  będzie  mogła  się  oprzeć  naporowi
niemieckiemu, jeżeli stanie się tak jak Niemcy mocno zbu-
dowanem  państwem narodowem, opartem o jakąś wielką
ideę  uniwersalistyczną,  mającem  sympatje  w  bratnim
świecie  słowiańskim  oraz  dysponującem  wartościowemi
sojuszami. Rzućmy okiem na wysunięte powyżej warunki.

Najpierw  zatem  państwo  narodowe.  Ma  ono  w
naszych  warunkach  rozwiązać  sprawy  wcale  nie  łatwe.
Dotyczą  one  przedewszystkiem  stanowiska  prawnego
naszych tak zwanych mniejszości narodowych. Mówię tak
zwane, gdyż w tym przedmiocie  wtłoczono  nam pojęcia
nietylko sprzeczne z naszym państwowym  i narodowym
interesem,  ale  przeciwne  zdrowemu  sensowi  porządku
prawnego  i  politycznego.  Doszło  przecież  do  tego  że
trzecia  część  ludności  Polski,  uważana  za  mniejszości
narodowe,  ma  prawną  i  faktyczną  możność
przeciwstawiać się  konsolidacji  narodowo -  państwow ej
naszego państwa. Pierwszą  zatem sprawą  do  załatwienia
jest  polskie  sprecyzowanie  pojęcia,  mniejszości
narodowych  i  zastosowanie  go  w  życiu  politycznem
państwa.  Jako  mniejszości  można  u nas  uważać  jedynie
Niemców,  Litwinów  i  Czechów,  to  jest  grupy etniczne,
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musu  przebywają  oni  u  nas  czasowo. Z  tej sytuacji płyną
ich uprawnienia.  Mogą oni  u nas  spokojnie i skromnie tyć
do  czasu  emigracji  z  Polski.  Nie  mogą  natomiast  mieć

żadnych  politycznych  praw,  a  przez  nie  możności
wpływania  na  losy  Polski.  Szczepy  wreszcie  ruski  i
białoruski,  należą  organicznie  i  potencjalnie  do  narodu
polskiego.  Ludzie  zatem  mówiący  temi  narzeczami  nie
reprezentują  żadnej  mniejszości  narodowej.  W  Polsce
muszą  oni  mieć  te  same  prawa i  te  same  obowiązki  jak
Polacy  pochodzenia  lechickiego.  To  są  jedynie  istotne
postulaty  narodowego  państwa  polskiego.  Czynnik
ustrojowy  gra  przy  tein  rolę  raczej  drugorzędną.
Oczywiście  musi  on  być  dostosowany  do  istoty  celów
państwa narodowego.

Polsce,  leżącej  między  bolszewicką  Rosją  a
Niemcami, opa- nowanemi doktryną rasową, trudno będzie
się  ostać  bez  jakiejś  wielkiej,  uniwrersalistycznej  idei,
któraby ją spajała i dawała jej  szerszą ostoję w świecie  i
obok nacjonalizmu potęgowała polski patrjotyzm, zwartość,
entuzjazm,  zaufanie w swoje siły i w swoją przyszłość. W
danych warunkach ideą taką może być jedynie katolicyzm.
Zrośnięty jest on z Polską liistorycznie. Winni mu jesteśmy
zarówno  blaski i szczyty naszej  dziejowej  przeszłości, jak
też  obronę i  ochronę w czasie  rozbiorów  i  upadku.  Stąd
pomijając  nawet  nasze  religijne  przywiązanie  do  wiary
katolickiej,  pomijając  korzyści  polityczne  jakie  płyną  dla
nas  ze  związku  z  katolicyzmem,  powinniśmy  iść  z  nim
razem z poczucia  wdzięczności  dla  tej  religji,  która  nam
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jest  chęć  ujarzmienia,  a  nawet  zniszczenia
Słowiańszczyzny.  To  przeciwsłowiańskie  nastawienie
musi  wywołać  odpowiednią  reakcję  w  świacie
słowiańskim. Przedewszystkiem musi się świat słowiański

zdobyć  na międzyslowiańsld pokój polityczny i możliwie
najszerszą  współpracę na polu kulturalnem i ekonomicz-
nem.  Państwa  słowiańskie,  zagrożone  przez  niemieckie
zamysły,  muszą  nietylko  zaprzestać  wzajemnych  walić
politycznych, ale  też nie przeszkadzać,  a nawet pomagać
sobie nawzajem w swej konsolidacji. Jeśli idzie o ten ideał
współpracy,  to  stosunki  pomiędzy  państwami
pólnocnosłowiańskiemi są na jaknajlepszcj drodze. Pewne
rozdźwięki są tu raczej rezultatem starej animozji. Pewne
niebezpieczeństwo tworzy tu jedynie komunistyczna walka
z  preligją,  co  spotyka  się  z  krytyką  rozlicznych  kół  w
Polsce. Może  jednak ten punkt tarcia niezadługo zniknie.
Nie przypuszczam, aby bolszewicy w walce przeciw religji
mogli wytrwać na stałe. W poważnym stopniu powinno tu
oddziałać zrozumienie, że najgroźniejszym przeciwnikiem
Rosji będzie raczej Japonja niż Chiny. A w Japonji przecie
religja  ma  o wiele  silniejsze  stanowisko niż  w Chinach.
Rosja  tedy  będzie  zmuszona  pomyśleć  o  wprowadzeniu
więzi religijnej. Wtedy katolicyzm miałby poważne szanse
w Rosji. W każdym razie religji katolickiej nie zaniosłyby
Rosji  zwycięskie  Niemcy.  Cięższy  spór,  bo  graniczny,
wiodą  pomiędzy  sobą  państwa  słowiańskiego  południa.
Ale  i te  muszą zrozumieć,  że rezultatem ich  sporu może
być  utrata  nietylko  ziem  spornych,  ale  może  nawet  i
niepodległości.  Wszak  ziemie  obu  państw  należały  do
państwa rzymskiego, którego  sukcesorami mienią się być
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grozę nacisku niemieckiego za tak wielką, że nie waham się
wysunąć  myśli  unji  zachodniosłowiańskiej,  zawartej
specjalnie  w  celu  przygotowania  skutecznej  obrony

zachodniej  Słowiańszczyzny  przed  niemieckim  atakiem.
Oczywiście  w  unji  lej  mu-  sialaby  być  wzajemnie
zabezpieczona  niezależność  obu  państw  tworzących
związek. Związek zachodniosłowiański licząc około 50 mil
jonów ludności byłby już taką silą, że mógłby wytrzymać
niemiecki  napór,  mógłby  prowadzić  sam  wojnę  z
Niemcami. Jeżeli Niemcy będą chcicli nadal obalać traktat
wersalski  i  wyciągać  ręce  po  słowiańskie  ziemie,  to
zachodnioslowiań-  ski  związek  będzie  posiadał  moralne
prawa  do  ziem  zachodnio-  slowiańskich,  ongi  braciom
naszym zabranych a następnie zger- manizowanych.

Omawiana  unja  dałaby  przy  dobrej  organizacji
możność  prędszego  dokończenia  konsolidacji  obu
państwom zachodnio- słowiańsldm. Pozatem wytworzyłaby
ona  całość  kulturalną,  opartą  o  zachodnią  cywilizację,
wyrosłą z ducha katolicyzmu, całość, któraby mogła łatwiej
przeciwstawić  się  wpływom  słowiańskiego
komunistycznego  wschodu,  aniżeli  to  mogłoby  zrobić
każde  państwo  z  osobna.  Unja  polsko  -  czcskoslowacka
byłaby dla obu narodów i państw o wiele korzystniejszą od
dawnej unji polsko-litewskiej.  Miałaby ona tylko jednego
nieprzyjaciela  w  postaci  Niemiec,  podczas  gdy  unja
litewsko-polska  m  usiał  a  walczyć  na  dwa  fronty  t.  j.  z
Krzyżakami  i  Rosją.  Nie  dawało  to  spokoju  żadnemu  z
połączonych państw,  wciągnęło Polskę w wojnę z Rosją i
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Książkę  swoją  napisałem  jeszcze  przed  paktem
polsko-niemieckim. Stąd  oczywiście niema w niej o nim
żadnej wzmianki. Zachodzi więc pytanie czy nie jest ona,
po  tym  akcie,  podpisanym  na  lat  dziesięć,
bezprzedmiotową  a  nawet  szkodliwą?  Odpowiedź  może
być tylko jedna. Właśnie po tym traktacie, należałoby tę
albo  podobną książkę napisać, gdyby jej jeszcze nie  było
przed ugodą polsko-niemiecką.

W ciągu historji Polska nigdy nie traciła na wojnie z
Niemcami lecz na pokoju, ugodzie i przyjaźni. Tak i teraz

traktat  polsko-niemiecki,  nie  dając  Polsce  jako  takiej,
żadnej  istotnej  korzyści  politycznej  na  dłuższy  przeciąg
czasu,  stwarzaj  dość  niebezpieczne  możliwości
odbudowania się i rozrostu filo- niemieckich nastrojów7 w
społeczeństwie. Na skutek tego trak- lat ten może się stać
dla  naszego  organizmu  państwowego  groźnym
zastrzykiem usypiającym, którego działanie przypadnie na
najkrytyczniejszą chwilę.

Jakkolwiek  może  się  to  wydawać  paradoksem,  to
jednak  trzeba  stwierdzić,  że do  czasu objęcia  władzy w
Niemczech  przez  Hitlera,  nic  było  miejsca  w
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mieckie. Najpierw nastrojom tym uległy, każdy oczywiście
na swój sposób, oba obozy polityczne, walczące w Polsce o
władzę.

Rewolucja  narodowa  w  Niemczech  oddziałała  dość
silnie  na  polski  ruch narodowy.  Wzmocniła  ona w nim i
ostatecznie  uformowała  przekonanie i wiarę w zwycięstwo
rewolucji narodowej w Polsce. Bardzo silncm echem odbiła
się także hitlerowska akcja przeciwżydowska, wzmacniając
poważnie  rodzimą  i  starą  postawę  antyżydowską.  W
związku z tern, tu i owdzie, zwłaszcza na peryferjach ruchu
zaczęły się pojawiać  pewne nieznaczne  sympalje do ruchu
rasowego.  Zaczęto  utożsamiać  rasizm  z  nacjonalizmem.
Zaczęto  się  na  gwałt  zaznajamiać  z  piśmiennictwem
narodowo-socjalistyczncm.  Niektóre  grupy  młodych
narodowców'  opanował  żal,  że  w  Polsce  stosunki  nie
rozwijają  się.  tak,  jak  w  Niemczech.  Stąd  nawet  pewne
fermenty  oraz  dość  bezkrytyczne  przejęcie  się  hasłami
niemieckicmi.  Wszystko  to  jednak  nie  jest  zbytnio
niebezpieczne.  Przecież obóz narodowy był na zagadnienie
niemieckie obozem najbardziej czułym.

Gorzej  pod  tym  względem  przedstawia  się  obóz
prorzą-  dowy.  Posiada  on  bowiem  w  swoich  szeregach
pewną część ludzi, o przeszłości  zorjentowanej na państwa
centralne,  ulega-  gających  niemieckim  suggesljom.
Wprawdzie  filoniemieckie  nastroje  pod  wpływem
prowokacyjnej  polityki  republiki  weimarskiej  całkowicie
były umilkły,  ale zawsze pozostały nawyki myślowe. Dziś
traktat polsko-niemiecki stwarza warunki dla odrodzenia się
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chadzały luzem. Mam tu na myśli nacjonalizm, socjalizm i
prusko - junkierski imperjalizm.

Pierwsza  postawa  uzewnętrznia  się  w  państwie

narodowem, w walce z Żydami oraz w walce z wszelkiemi
międzynarodówkami,  za  wyjątkiem  międzynarodówki
rasowej, nordycznej.  Tę  właśnie międzynarodówkę usiłuje
się  dopiero  stworzyć  i  w  tych  usiłowaniach  odradza  się
prusko-junkierski  imperjalizm  niemiecki,  oczywiście
przemalowany, pogłębiony i rozszerzony. Pragnie on zrobić
interes,  niejako  spekuluje  na  klęsce  gospodarczo  -
politycznej  Europy,  względnie  białej  rasy.  Działanie  jego
podobne  jest  do  działania  ludzi,  skupujących  dziś  zai
bezcen rozmaite wartości na licytacjach przymusowych.

Rasizm  stosowany  w  obrębie  swego  narodu,  jest
doktryną  wybitnie antynarodową. Czemże się on różni  od
socjalizmu  propagującego  walkę klas,  jeśli sam propaguje
walkę ras. W tern,  że hitlerowcy przyjęli doktrynę rasową,
jest  głęboka  logika  i  prawidłowość.  Wszak  to  są  mimo
wszystko  socjaliści,  chociaż  narodowi.  Ich  postawa
socjalistyczna  walki  z  członkami  swego  narodu,  znalazła
ujście właśnie w doktrynie rasowej. Zamiast kierować swój
front  przeciwko  burżujom  i  kapitalistom,  gotują  się  do
walki z rasą alpejską i wschodu io-bal ty cką.

Rasizm  jest  tym  elementem,  który  te  trzy  postawy
społeczno-polityczne łączy i zaprzęga do współdziałania w
jednej  organizacji.  Każda  z  nich  czuje  się  w  hitleryzmie
dobrze, gdyż posiada możność działania i rozwoju. W tern
powiązaniu leży bodaj najważniejsza tajemnica zwycięstw i
powodzenia  i  to  powodzenia  osiągniętego  bez  rozlewu
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ności, kiedy Hitler oddał Rosenbergowi wychowanie partji 
w wierności dla doktryny. Wybór Rosenberga jest wielce 
charakterystyczny. Jest on zarówno skrajnym imperjalistą, 

propagującym wschodnią ekspansję, jak też on właśnie 
najlepiej operuje doktryną rasową, będąc niejako jej 
tłumaczem na język aktualno - polityczny.

Zjawisko  tedy  odprężenia  politycznego  pomiędzy
Polską a Niemcami byłoby raczej normalnem i pożądanem,
gdyby nie zapędy imperjalistyczne, skierowane na wschód,
a  reprezentowane  właśnie  przez  doktrynę  rasową.  Łudzą
się niektórzy nawet poważni politycy polscy, twierdząc, że
rasizm  to  jedynie  mit,  mit  mało  szkodliwy  i  zwrócony
przedewszystkiem  przeciw  Żydom.  Myślę,  że  malerjał
nagromadzony w książce dostatecznie stwierdza, że to  nie
tylko  mit,  ale  też  nowy’  i  to  dość  realny  czynnik
polityczny.

W ciągu  tedy tych dziesięciu lat,  podczas gdy  u  nas
będą mogły wzrastać nastroje filoniemicckie, Niemcy będą
przygotowywać  podstawy  do  urzeczywistnienia  swego
wschodniego  programu.  Przygotowania  te  pójdą  w
następujących kierunkach:

1. Reorganizacja  i  konsolidacja  narodowo  -
państwowa.

2. Moralne i inaterjalne przygotowanie do wojny.
3. Zwiększenie  przyrostu  naturalnego  i  stworzenie

przez  system  dziedziczenia  ziemi,  sztucznego
przeludnienia.

•1.  Opanowanie  przez  państwo  niemieckie  lub  też
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SPIS ROZDZIAŁÓW.
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Wyręczanie się Niemcami . . .11
Rozdział  drugi.  Wyniki  wojny  światowej. Niemiecka

klęska.  Powojenne  przegrupowanie.  Niemcy  a
Włochy.  Cele  Anschlussu.  Zwrot  przeciwko
Słowianom. Hitleryzm a rasizm...............................19

Rozdział trzeci. Geneza rucha rasowo - cugenicznego.
Monogeniści  i  poligeniści.  Hr.  A.  dc  Gobineau.  L.
Sche-  mann.  Ammon  i  Wollmann.  Prehistorja.
Eugenika  .

28
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67) Chomyszyn  G.,  Problem  ukraiński,  Warszawa
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str.
Rozdział ósmy. Religja nordyczno - germańska. Rasa
a religja. Chrystjanizm to religja niearyjska. Aryjska

reakcja. Slaropruska masonerja. Poszukiwanie religji.
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