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o nazistowskiej religii politycznej
lech M. Nijakowski
Zaledwie w trzy lata po ukazaniu sie w Barcelonie trafia na nasz rynek tlumaczenie dziela zaslugujacego na miano wyjatkowego.
Urodzona w 1969 r. katalonska romanistka i
germanistka podjela sie zadania, które byloby ambitnym wyzwaniem dla zespolu historyków i kulturoznawców: slownika mitów i
symboli nazizmu. Mimo pewnych potkniec
wywiazala sie z tego zadania znakomicie.
Slownik przybliza nam mityczny kosciec nazizmu. Temat ten, czesto podejmowany w Niemczech, w Polsce znajdowal sie
na marginesie zainteresowania historyków
czy - w mniejszym stopniu - kulturoznawców. Tymczasem nie sposób zrozumiec fenomenu nazizmu bez rekonstrukcji jego symboli, bez ukazania mitów, które rozsadnym i
oczywistym czynily cos, co dzis jawi sie jako
umyslowa aberracja. Mozna powiedziec, ze
poczucie "normalnosci" jest funkcja dominujacej kultury symbolicznej - rekonstruujac
wyobrazenia spoleczne Niemców, Rosa Sala
Rose pokazuje, jak mozliwy byl nazizm z
jego projektami rasistowskimi, eugenicznymi i ludobójczymi.
Slownik - poprzedzony wstepem autorki, a zakonczony biogramami najwazniejszych osób wymienionych w ksiazce zawiera 70 hasel. Dotycza one zarówno mitycznych nacji, kast i krain (np. Armanowie),
kategorii rasowych (np. Alyjczyk), mitów

politycznych (np. "cios w plecy"), postaci i
dziel sztuki (np. Nibelungowie), symboli (np.
dab), ruchów spolecznych (np. nudyzm), pojec politycznych (np. rewolucja), znaków
graficznych (np. runy) itd. Symboliczne uniwersum nazizmu jest zatem z etnograficzna
pieczolowitoscia rekonstruowane nie tylko
dzieki oczywistym
mitom politycznym
(chocby przestrzeli zyciowa), ale i funkcjonujacym w obiegu masowym wyrazistym
symbolom (np. asfalt - symbol wielkomiejskiego zycia i modernizacji).
Slownik mozna z pelnym powodzeniem czytac jako zajmujacy esej. Zarazem
hasla zawieraja potrzebne (choc nie wszystkie) odnosniki i powtórzenia, co zapewnia
zrozumialosc dla czytelnika siegajacego do
wybranych pojec. Czytana jako esej, ksiazka ma wiele zalet. Oprócz podstawowej: szerokiej, erudycyjnej panoramy niemieckiego
uniwersum symbolicznego, dostarcza sporo
informacji na temat okultystycznych zródel
nazizmu, i to nie tylko ze wzgledu na zainteresowania wybranych funkcjonariuszy
(z Himmlerem na czele), ale i z uwagi na tresci krazace "na salonach".
Niepodwazalnym walorem publikacji
jest ukazanie fundamentalnej sprzecznosci
nazizmu, laczacego postawy rewolucyjne z
konserwatywnymi, modernizm z tradycjonalizmem, uwielbienie "krwi i ziemi" z rozwo-

jem wielkomiejskiej, megalomanskiej architektury. I choc autorka nie wyjasnia do konca tej sprzecznosci, doskonale ukazuje jej
wymiary i symboliczne reprezentacje. KI)'tyczny slownik ... pozwala zrozumiec, jak refleksja naukowa w nazistowskich Niemczech
wyradza sie w ideologie pod wplywem ludowych uprzedzen i politycznych marzen.
Na tym przykladzie takze widac rozdwojenie nazizmu - z jednej strony kult nauki jako
opozycji religii, co sprawilo, ze Hitler chcial
w kazdym miescie wybudowac obserwatorium astronomiczne, a z drugiej strony
umieszczenie w tym obserwatorium - jako
"najwyzej rozwinietej" - kosmogonii lodowcowej Hansa H6rbigera. Spora wiedza autorki na temat popularnosci róznych quasi-teorii naukowych sprawia, ze nazistowskie
uniwersum polityczne jest pelniejsze, np. ciekawie opisuje mit cudownej broni.
W tym kontekscie szczególnie interesujace jest omówienie nazistowskiej koncepcji Boga (hasla: Bóg i Jezus Chlystus), która
uwiklana byla wantychrzescijanskie
uprzedzenia, neopoganskie nawiazania, a zarazem
objawiala chec przywlaszczenia sobie tego
z Nowego Testamentu, co wpisywalo sie zdaniem nazistowskich ideologów - w wizje swiata Trzeciej Rzeszy. Autorka twierdzi, ze u podstaw nazistowskiej religii lezal
dualizm miedzy tym, co aryjskie a tym, co
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niearyjskie. W takim fundamentalnym rozszczepieniu "lm7cucha bytu" (jak za Arturem Lovejoyem powtarza Rose) nalezy szukac motywów manichejskich i apokaliptycznych, którymi przesycony byl nazizm.
Dlatego "nazistowskq wizje swiata przepelnia lek przed zmieszaniem ras, ktÓ1Y czesto
wyraza sie w symbolicznym leku przed seksualnosciq" .
Oprócz opisu symboli malo znanych
autorka dokonuje rewitalizacji pojec, które
staly sie wytartymi sloganami. Haslo Trzecia Rzesza ukazuje millenarystyczne i nacjonalistyczne zródla i tresci tego pojecia.
Trzecia Rzesza byla rasistowska utopia tysiacletniego panowania rasy aryjskiej. 10 lipca 1939 r. Goebbels wydal prasie instrukcje,
aby w przyszlosci zastepowala Trzecia Rzesze terminem Wielka Rzesza Niemiecka.
Równiez symbole kulturowe ujmowane sa z róznych perspektyw. Tak np. w
hasle Wagner otrzymujemy informacje o
zwiazkach Hitlera z rodzina Wagnerów, religijnym wymiarze Wagnerowskich dramatów muzycznych, okultyzmie inspirowanym
dzielami Wagnera, kulisach festiwalu w Bayreuth itd. Jednoczesnie jednak, wbrew rozpowszechnionym sadom, autorka zaznacza,
ze nazistowska wizja swiata oparta byla na
ufundowaniu "radykalnej religii swieckiej",
tymczasem" wagnerianizm" jest zjawiskiem
z ducha dziewietnastowiecznym, dlatego tez
niewystarczajacym dla nazizmu.
Rose dostarcza nam takze mnóstwa
anegdot i informacji na temat kultury masowej Trzeciej Rzeszy. Mozna sie np. dowiedziec, w jakiej sytuacji Hitler wypozyczyl

filmowcom swoja swite przyboczna; jak
ukladano horoskopy w prasie; dlaczego Hitler wspieral badania onkologiczne takze z
wlasnej kiesy; czemu istnieja setki wariantów nazistowskiego orla; za czyja inkarnacje uwazal sie Himmler; dlaczego szarotka
byla "kwiatem FUhrera" itd. Anegdoty te
ozywiaja narracje i ukazuja, ze przestrzen
symboliczna nie znosi prózni ~ miedzy wielkimi mitami politycznymi a ludzmi pojawia
sie mnóstwo "nizszych" symboli i znaków
odsylajacych do konstytutywnych dla ustroju tresci.
Wybór hasel jest oczywiscie autorski
i kazdy moze miec do niego jakies zastrzezenia. Wydaje sie jednak, ze zabraklo
osobnego hasla Langemarck, oznaczajacego
niezwykle wazny mit polityczny. Autorka za-

ledwie napomyka o bitwie pod Langemarckiem. Tymczasem ta stracencza potyczka stala sie symbolem poswiecenia mlodego zolnierza niemieckiego za ojczyzne i sakralizowala przelana przez niego krew. Byl to, jak
sadze, obok mitu Tannenbergu, zdrady wersalskiej i komunistycznego "ciosu w plecy"
(Dolchstoss) jeden z czterech najwazniejszych mitów politycznych Niemiec miedzywojennych. Ponadto pogrupowanie watków
i symboli mogloby byc niekiedy czytelniejsze: brakuje hasla góra, choc o tym temacie
jest sporo (np. o Montserrat); zarazem sa hasla: ogieli, pochodnia, slOl7ce, które mozna
by polaczyc
Klytyczny slownik ... jest nie tylko fascynujaca lektura, ale i przestroga, ze z pozoru niewinne symbole i mity moga podskórnie przygotowywac grunt pod kolaps
demokracji. Archeologia wyobrazen spolecznych nazizmu pokazuje, jak odhumanizowany i paranoiczny bylby swiat zwycieskich
Niemiec. Stad takze zapewne "krytyczne"
nastawienie autorki, wskazujacej, które symbole przejmowane sa przez wspólczesne ruQ
chy neofaszystowskie.

Rosa Sala Rose
KRYTYCZNY SLOWNIK
MITÓW I SYMBOLI NAZIZMU
/ wprowadzenie Rafael Argullol ; przel. z hiszp.
Zuzanna Jakubowska, Agnieszka Rurarz. ~ Warszawa : "Sic!", 2006. - 365 s. : il. ; 21 cm. Zl 45,90
94(430): :321.64" 1933/1945":003.62](03)

