Ludobójczy
antyslawizm
nazlstow

. ,

lech M. Nijakowski

Ksiazka Jerzego Borejszy to powaznie rozszerzona wersja rozprawy tego autora Ant yslawizm Adolfa Hitlera (1988). Jest to zarazem interesujace studium rasistowskiego
swiatopogladu Adolfa Hitlera oraz (w mniejszym stopniu) ludobójczej polityki Niemiec
wymierzonej w Slowian. Borejsza stara sie
pokazac, ze antyslawizm - obok antysemityzmu - byl kluczowa ideologia Trzeciej
Rzeszy, która w wypadku dalszych zwyciestw nazistów prowadzilaby do totalnego
ludobójstwa narodów slowianskich.
Autor przede wszystkim prezentuje
swiatopoglad samego Hitlera, który - choc
chaotyczny i plynny - zawieral kilka niezmiennych skladników. Byly to glównie rasizm i antysemityzm. Ale równie wazny byl
czesto zapoznawanyantyslawizm,
majacy
jak najbardziej rasistowski charakter. Slowia-

nie nie stanowili dla Hitlera jednorodnej
masy; narody slowianskie widzial on w pewnej gradacji, przy czym hierarchia ich zmieniala sie w czasie. Wyrózniona kategoria
negatywna byly narody Zwiazku Radzieckiego - amalgamat Zydów, bolszewików, komisarzy, Rosjan i Azjatów, a zatem najgorszych elementów, zagrazajacych Niemcom
i czystosci rasowej swiata. Pojec tych Hitler
uzywal nieprecyzyjnie i wymiennie, bez watpienia jednak Zydzi laczyli w jego wizji tak
przeciwstawne kategorie, jak rewolucja bolszewicka oraz plutokracja kapitalistyczna.
Borejsza precyzyjnie pokazuje, ze w
wizji swiata Hitlera rasizm dopelniony byl
projektem zawlaszczenia Lebensraum (przestrzeni zyciowej) na wschodzie. Mial zatem
swoja wyrazna polityczna implikacje. Wymordowanie ras nizej stojacych w socjaldarwinowskiej hierarchii mialo na celu zasiedlenie ich terytorium przez Niemców. Slowianie
bowiem nie sa w stanie efektywnie wykorzystac posiadanej ziemi, gdy tymczasem
biegli w gospodarowaniu Niemcy musza
dusic sie w malym panstwie. Hitler nie uznawal dopuszczalnosci
asymilacji Slowian
(np. latwo asymilujacych sie w jego opinii
Czechów), gdyz grozilo to czystosci rasy
aryjskiej. Jako narzedzia polityki pozostawaly zatem tylko ogien i zelazo, co zarazem ~
wbrew licznym sugestiom, np. Rosenberga
- blokowalo szanse na wykorzystanie jako
miesa armatniego narodów tlamszonych
wczesniej przez Rosjan. O skali rasizmu Hitlera w praktyce moze swiadczyc fakt, ze
choc w celu walki ze Zwiazkiem Radzieckim Niemcy wchodzily w róznorodne sojusze, to poczucie wyzszosci rasowo-narodowej uniemozliwialo narodowym socjalistom
nawiazanie bliskiego dialogu nawet z ruchami tak pokrewnymi, jak Zelazna Gwardia w
Rumunii.
Szczególnie interesujace jest ukazanie
genezy swiatopogladu Hitlera. Czesto zapomina sie bowiem, ze poglady przyszlego
Flihrera Rzeszy ksztaltowaly sie juz w Wiedniu, w przestrzeni symbolicznej zupelnie
odmiennej od pruskiej, pelnej uprzedzen i
mitów odziedziczonych
po Austro-Wegrzech. Hitler spotykal sie za mlodu przede
wszystkim z Czechami. To oni m.in. ogniskowali jego niechec do Slowian. Obawa
przed naplywem ludnosci z terenu Czech i
Moraw byla w nim bardzo wyrazna (co piaty mieszkaniec Wiednia byl wówczas czeskiego pochodzenia). Do Polaków natomiast
nie czul tak negatywnych emocji, co wyraznie odróznialo go od pruskiego stylu myslenia, nastawionego wyraznie antypolsko (Hitler nie uwazal sie zreszta za kontynuatora
Bismarcka). Poglady Hitlera w istocie jawia
sie jako kalka tez nacjonalistycznej prasy
austriackiej z poczatków naszego stulecia.
Dopiero na tych podwalinach wzrastaly wy-

obrazenia z czasów dzialalnosci

w Mona-

chium. Dodajmy, ze czesto zapoznawanym
zródlem wyobrazen Hitlera byla polityka
kolonialna Niemiec i Wielkiej Brytanii
sprzed pierwszej wojny swiatowej.
Dlaczego tak paranoiczny swiatopoglad mógl zostac zaakceptowany przez
Niemców? Wedle Borejszy, Hitler dokonal
selekcji pojec negatywnych funkcjonujacych
wsród Niemców, organizujac je we wlasny
system. O sile tej wizji decydowaly zatem
fobie, urazy, przesady i tesknoty samych
Niemców.
Studiowanie pogladów Hitlera nie
oznacza, ze Borejsza stosuje staromodny program "historii personalistycznej". Jak podkresla sam autor, nie mozna zapominac o
szczególnej strukturze rzadów Hitlera i jego
niezwyklej charyzmie. W Trzeciej Rzeszy
wola Hitlera byla prawem, a jego nienawisc
- programem panstwa. W koncu utrzymal on
kontrole nad nazistowska rewolucja we
wszystkich stadiach, nawet w czasie kleski.
Zaleta pracy jest pokazanie, ze mgliste nieraz nazistowskie wyobrazenia spoleczne dopelniane byly ludobójcza praktyka. To z
anarchicznej sieci walczacych komórek partyjnych i administracyjnych wylaniala sie
konsekwentna realizacja morderczych fobii
Hitlera. Polityka zagraniczna oraz dzialania
wobec okupowanych narodów byly niezwykle odporne na racje pragmatyczne, które
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wchodzilyby w kolizje z ideologicznymi
pryncypiami myslenia Hitlera i odpowiadajacymi im uprzedzeniami niemieckich dowódców i notabli partyjnych.
Sporo uwagi poswieca Borejsza stosunkowi Hitlera do Polaków. Wydaje sie, ze
nienawisci do nich nie wyniósl z mlodosci
(tak jak nabral uprzedzen do Czechów). Przez
jakis czas Hitler, podziwiajacy przeciez Pilsudskiego (po zajeciu Krakowa zlozono
wience na jego grobie), pozytywnie ocenial
jego antydemokratyczny
zamach majowy,
liczac na to, ze Polacy beda satelickimi sojusznikami Niemiec w wojnie z Rosja (Borejsza analizuje takze, czy prawdziwe sa
twierdzenia o próbie nawiazania zakulisowych rozmów przez Pilsudskiego i dazacego
do wladzy Hitlera). Polacy stali dla Hitlera
ponad Rosjanami. Cenil ich antyrosyjskosc
i niechec do panslawizmu.
Ostatecznie jednak, po niepowodzeniu planu wciagniecia Polski do Paktu Antykominternowskiego, doprowadzil do woj-

ny. k1órej ludobójcze akcenty wzmacnialy sie
w miare. gdy zapoznawal sie ze szczególowym obrazem zycia w Polsce, m.in. duza
liczba tradycyjnie zyjacych tu Zydów. Polacy mieli zostac pozbawieni elity, zniewoleni
i ostatecznie unicestwieni. Antypolonizm w
latach wojny dolaczyl do stalych komponentów swiatopogladu Hitlera.
Ksiazka Borejszy jest pasjonujaca lektura, wazna dla specjalistów, ale godna polecenia wszystkim zainteresowanym historia
Trzeciej Rzeszy. W rozszerzonym wydaniu
autor uwzglednil najnowsze publikacje i badania. Jego glówna teza, ze rasistowsko traktowany, ludobójczyantyslawizm
byl waznym elementem swiatopogladu Hitlera i
programu Trzeciej Rzeszy, ciagle jest przez
niektórych zapoznawana. Praca ta ma jednak
takze wazny wymiar aktualny. W dobie polsko--niemieckich sporów historycznych przypomina, ze w odróznieniu od rasistowskich,
ludobójczych wypedzen, których dopuszczali sie Niemcy w czasie okupacji, powojenne
wysiedlenia Niemców nie byly dyktowane
panstwowa ideologia rasistowska. Ksiazka ta
równiez ostrzega przez przypominanie, ze nie
mozna lekcewazyc charyzmatycznych jednostek, nawet jesli glosza paranoiczna i niezborna intelektualnie wizje swiata. Zbyt wielu
sfrustrowanych obywateli moze ja bowiem
uznac za swoja, a takze za dobry program
O
polityczny na trudne czasy.

