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„Lebensraum”, czyli geopolityczne rozdroża 
narodowego socjalizmu*

„W lecie 1918” – czytamy u Sebastiana Haff nera w jego pracy Od Bismarcka do Hitlera 
– „stanęli Niemcy na linii, która ciągnęła się od Narwy na północy poprzez Dniepr do 
Rostowa nad Donem. To znaczy: doszli prawie tak samo daleko jak Hitler w Drugiej 
Wojnie Światowej, podporządkowali swojej władzy olbrzymie obszary Rosji, i zaczę-
li się zastanawiać, czy na ruinach bolszewickiego władztwa nie mogliby z właściwej 
Rosji uczynić niemieckiego imperium. W pewnym sensie było więc owo wschodnie 
imperium, do którego zmierzał potem Hitler, już raz w zasięgu niemieckim, i to wryło 
się w pamięć wielu Niemców – także Hitlera”1.

To krótkotrwałe Wilhelmińskie „Ostimperium” nie było jednak, jak chce tego 
Haff ner, ideowym poprzednikiem hitlerowskich zamierzeń. O ile bowiem zajęcie 
podczas pierwszej wojny światowej Ukrainy, Białorusi i krajów bałtyckich stanowiło 
przypadkowy politycznie rezultat wybuchu w Rosji rewolucji bolszewickiej, a w ko-
lejności wojny domowej, o tyle plany w tym względzie Trzeciej Rzeszy kształtowała 
ideologicznie motywowana, celowościowa polityka zdobycia dla narodu niemieckie-
go możliwie największej przestrzeni życiowej (Lebensraum). Co więcej, plany Hitlera 
wzięły się nie, jak pisze dalej Haff ner z przekonania, że „Rosję da się zwyciężyć, że 
pomimo swojej wielkości, pomimo swojej masy ludności jest słabym krajem, który 
można pokonać, zdobyć i podporządkować”2, ale z przekonania, że rozwój państw 
podlega tym samym prawidłom Darwinowskiej selekcji naturalnej, co rozwój gatun-
ków w przyrodzie. I to, w jej najbardziej bezwzględnej odsłonie jako „walce o byt”.

Tymczasem obdarzony głębszą wiedzą entuzjasta biologii i geografi i, który wyob-
raża sobie, że nauki te mogą dostarczyć prostych wyjaśnień podstawowych problemów 
historii i polityki, musi nabrać wątpliwości. Atrakcyjność socjaldarwinizmu i oddzie-
lonej odeń cienkim przepierzeniem geopolityki, jakoby nie tylko warunki biologicz-
ne, ale nadto geografi czne determinowały taki a nie inny rozwój danego państwa, nie 

* Niniejszy tekst był już publikowany w „Politei” („Politeja” nr 2 (8), 2007).
1 Sebastian Haff ner, Von Bismarck zu Hitler, München 1987, s. 141. „Im Sommer 1918, standen die 

Deutschen auf einer Linie, die von Narva im Norden über den Dnjepr bis Rostow am Don reichte. Das heißt: 

Sie waren fast so weit gekommen wie Hitler im Zweiten Weltkrieg, sie hatten riesige Gebiete Rußlands in ihre 

Gewalt gebracht, und sie begannen zu überlegen, ob sie auf den Trümmern der bolschewistischen Herrschaft  

auch das eigentliche Rußland zu einem deutschen Imperium machen könnten. In gewissem Sinne war also jenes 

Ostimperium, das später Hitler erstrebte, schon einmal in deutscher Reichweite gewesen, und das hat sich vielen 

Deutschen tief eingeprägt – Hitler eben auch”. [Tłumaczenie z języka niemieckiego, o ile nie zaznaczono inaczej: 

Jan Wiktor Tkaczyński].
2 Ibidem: „(...) daß Rußland besiegbar sei, daß es trotz seiner Größe, trotz seiner Bevölkerungsmassen ein 

schwaches Land war, das man überwinden, erobern und unterwerfen konnte”.
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znajduje bowiem potwierdzenia w wynikach szczegółowych badań. Wyodrębniwszy 
z tych pierwszych czynniki składowe, bardzo łatwo jest udawać, że są one składni-
kami sumy arytmetycznej. Tak jednak nie jest. To zmienne elementy składowe życia 
społecznego i gospodarczego, które z kolei samo w sobie nie jest niczym innym, jak 
tylko tworzywem dla ludzkiej woli oraz punktem wyjścia przy podejmowaniu arbi-
tralnych decyzji. A ponieważ sprawami politycznymi zawiadują ludzie, jest ich sposób 
widzenia obiektywnych realiów, w których się znajdują, rzadko godny zaufania, nigdy 
zaś dokładny. Mają oni przeto pełną swobodę ich niedostrzegania lub lekceważenia.

Nie obawiając się tedy popełnienia omyłki, można powiedzieć, że wykoślawie-
nie widzenia i biologii, i geografi i u Hitlera stanowi taki właśnie przykład. Nie bo-
wiem geopolityka interesów, ale socjaldarwinowska ideologia geopolitycznych po-
trzeb stanowiła archimedesowy punkt oparcia dla Trzeciej Rzeszy w jej „walce o byt” 
(Kampf ums Dasein). Czyli, mówiąc wprost, w walce o przestrzeń życiową (Kampf 
um Lebensraum) dla „wartościowszej” aniżeli Żydzi i Słowianie rasy germańskiej. To 
postawienie znaku równania między ideologią a polityką daje dopiero sposobność 
zrozumienia fenomenu Trzeciej Rzeszy. Jej koncepcja działania zasadzała się bowiem 
na tym, że stanowiąca jej kościec ideologia narodowego socjalizmu z jego celami – 
wyłożonymi jak najdokładniej przez Hitlera w Mein Kampf, a przyjmowanymi przez 
społeczność tak niemiecką, jak i międzynarodową przez dłuższy czas z niedowierza-
niem – stanowiła do samego końca nazistowskiego państwa podstawę, uzasadnienie, 
a wreszcie cel jego każdego działania politycznego3.

1. Odwrót od pozytywistycznej koncepcji państwa – osoby 
prawnej

Jakkolwiek klęska wojenna cesarskich Niemiec, kapitulacja, jak i rewolucyjna fala 
1918 i 1919 były poważnym wstrząsem, to można jednak o kontynuatorce monarchii 
Hohenzollernów, Republice Weimarskiej, powiedzieć za Wernerem Näfem, że była 
ona „monarchistycznym państwem z demokratycznym dodatkiem”4. I klęska, i upo-
korzenie kapitulacją, chociaż niezawinione przez republikę, stanowiły brzemię trud-

3 Warto w tym miejscu przywołać datowaną na 21 III 1940 r. jedną z pierwszych ówcześnie ocen pióra 

Georga Orwella, nad podziw trafnie ujmującego istotę zagadnienia: „(...) mając przed oczyma jedynie tekst Mein 

Kampf, trudno przyznać, iż cele i przekonania Hitlera uległy jakiejś zasadniczej zmianie. Jeśli porównać jego wy-

powiedzi sprzed mniej więcej roku z tymi sprzed piętnastu lat, uderza sztywność umysłu tego człowieka, również 

to, w jaki sposób jego pogląd na świat nie rozwija się. Pozostał on niewzruszoną wizją monomaniaka, na którą 

obecnie manewry siły nie będą miały zapewne większego wpływu. Prawdopodobnie dla samego Hitlera pakt 

rosyjsko-niemiecki nie jest niczym więcej jak tylko zmianą w kalendarium zamierzeń. Plan wyłożony w Mein 

Kampf zakładał zniszczenie najpierw Rosji, zaś w następnej kolejności – jak to zeń wynika – Anglii. Jak się 

obecnie okazało, najpierw należało się rozprawić z Anglią, albowiem Rosję dało się łatwiej przekupić. Przyjdzie 

jednak kolej i na Rosję, gdy tylko Anglia zostanie wyłączona z gry – nie ulega wątpliwości, iż Hitler tak właśnie 

widzi przyszłość. Czy tak istotnie będzie, to już inne pytanie”. G. Orwell, Recenzja „Mein Kampf” Adolfa Hitlera 

(w pełnym tłumaczeniu), „New English Weekly” z 21 III 1940, w: idem, I ślepy by dostrzegł. Wybór esejów i fe-

lietonów, Kraków 1990, s. 117–118.
4 W. Näf, Die Epochen der neueren Geschichte, t. 2, München 1970, s. 296: „Der monarchistische Staat mit 

demokratischem Zusatz”. 
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ne do udźwignięcia przez młodą demokrację. Nie ono jednak, podobnie jak kryzys 
gospodarczy z jego objawami w postaci hiperinfl acji czy masowego bezrobocia, ale 
kryzys demokracji i liberalizmu są obiektem naszego tutaj zainteresowania.

Chcąc możliwie najlepiej opisać stan niechcianego, atakowanego tak z „prawa”, jak 
i z „lewa” weimarskiego państwa, przyjdzie nam skonstatować, że nie było komu w za-
sadzie bronić republiki – było natomiast komu atakować5. Pozostawiając na uboczu 
naszych rozważań walki polityczne tego okresu, skoncentrować pragniemy naszą uwa-
gę na erozji dotychczasowego postrzegania istoty państwa, jego funkcji, a wreszcie jego 
zadań. Zmian, które charakteryzując się odwrotem od pozytywistycznej idei państwa 
prawa, przynieść miały już w niedalekiej przyszłości złowrogie konsekwencje.

Mające charakter, ale tylko na pozór, nieszkodliwych akademickich dywagacji nad 
istotą państwa prawa, stawały się bowiem dociekania niektórych uczonych prawni-
ków znakomitym tworzywem do fabrykowania politycznych argumentów przeciw-
ko istocie i konstrukcji państwa prawa, więcej, przeciwko państwu demokratyczne-
mu. W swojej książce Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik, Kurt 
Sontheimer, pisząc o znaczeniu temu podobnych dociekań naukowych, tak przed-
stawia szczególnie „zasłużonego” na tym polu uczonego – jurystę, Carla Schmitta. 
„Jego opis duchowo-historycznego położenia współczesnego parlamentaryzmu był 
wzorowym przykładem owej metody socjologicznej i doktrynalnej, która dotychcza-
sowy pozytywizm prawniczy, jakby to powiedzieć, od dołu, od [strony] rzeczywistości 
stawiała pod znakiem zapytania”6.

Parlamentaryzm według Schmitta stał się bowiem mistyfi kacją, będącą konse-
kwencją nadania pojęciom tak parlamentaryzmu, jak i demokracji wartości iden-
tyczności. Ponieważ jednak, jak zauważał Schmitt, „demokracja może być military-
styczną albo pacyfi styczną, postępową albo reakcyjną, absolutystyczną albo liberalną, 
centralistyczną albo zdecentralizowaną, i wszystkim po trochu, [a] nie przestając być 
demokracją”7, przeto snucie analogii musi być nieadekwatne. Wspólny mianownik dla 
tego wachlarza „wariantów demokratycznych” stanowi w rozumieniu Schmitta jedynie 
wyobrażenie demokracji jako woli większości. Atoli ten jednak wyznacznik „demokra-
cji ilościowej” wywołuje jego najbardziej gorącą krytykę. Co dzieje się bowiem z mniej-
szością przegłosowaną przez większość, pytał retorycznie? Co wyraża wola większości? 
I najważniejsze, czy kreowany przy pomocy woli większości parlamentarnej legalizm 
ma miejsce także wtedy, gdy do władzy dochodzi – w jej wyniku – tyran8?

5 Por. interesujące uwagi u Ernesta Niekischa: Die Republik ohne Republikaner, w: H.-A. Jacobsen, 

H. Dollinger, Hundert Jahre Deutschland 1870–1970, München 1969, s. 108–112.
6 K. Sontheimer, Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik, München 1978, s. 78–79: „Seine 

Beschreibung der `geistesgeschichtlichen Lage des heutigen Parlamentarismus` war ein Musterbeispiel für jene 

soziologische und ideengeschichtliche Methode, die den bisherigen Rechtspositivismus sozusagen von unten, 

von der Wirklichkeit her, in Frage stellte”.
7 C. Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, München–Leipzig 1923, s. 13: 

„Eine Demokratie kann militaristisch oder pazifi stisch sein, fortschrittlich oder reaktionär, absolutistisch oder 

liberal, zentralistisch oder dezentralisierend, und alles wieder zu verschiedenen Zeiten verschieden, ohne auf-

zuhören, Demokratie zu sein”.
8 Ibidem, s. 14–17.
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Dochodząc w ten sposób do zaprzeczenia legitymizmu demokratycznego pań-
stwa prawa, pozostał Schmitt nieświadom, że, jak w pracy mu poświęconej pisze 
Jürgen Fijalkowski: „Nastręczał stan parlamentarno-partyjnego systemu demokracji 
w Republice Weimarskiej bez wątpienia wiele okazji do krytyki, to ofi arował ten zróż-
nicowany system polityczny w swojej różnorodności jednakże ciągle nadal większe 
gwarancje i lepsze szanse na urzeczywistnienie rozsądku i zasadniczych praw aniżeli 
wykoncypowany przez Carla Schmitta totalitarny system. Ponieważ w nim każde po-
lityczne urządzenie było zbudowane wyłącznie na zaufaniu do naczelnej politycznej 
instancji przywódczej. Wszystkie gwarancje prawa i rozsądku zostały przeniesione na 
zaufanie do niekontrolowanego kierownictwa, [a] wszystkie przedsięwzięcia przeciw-
ko możliwemu nadużyciu nawet usunięte”9.

Jeśli przypomnimy przy tym ówczesną niechęć do partyjnictwa, by nie powiedzieć, 
wręcz zajadłe ataki przeciwko niemu, jaśniejsze staną się słowa Th omasa Manna: 
„Jeżeli na kolejnych stronach reprezentowałem stanowisko, że demokracja, że poli-
tyka obca jest niemieckiej naturze i trująca; jeżeli powątpiewałem bądź przeczyłem 
powołaniu Niemiec do polityki, to działo się tak nie – osobiście i rzeczowo biorąc 
– w śmiesznym zamiarze obrzydzenia mojemu narodowi pociągu do rzeczywistości, 
[czy] zachwiania go w wierze w zasadność jego dążeń do światowego przywództwa. 
Wyznaję głęboko przekonany, że naród niemiecki nigdy nie będzie mógł pokochać 
politycznej demokracji z tego prostego powodu, gdyż on sam nie potrafi  kochać po-
lityki, i że okrzyczana zwierzchność państwowa jest i pozostaje dla narodu niemie-
ckiego stosowną, właściwą i przez niego w gruncie rzeczy chcianą formą państwa”10.

Obraz kryzysu wartości demokratycznych, a torowania drogi trendom autorytar-
nym w nauce prawa państwowego, nie będzie jednak dość jasny, jeśli nie przywołamy 
tutaj nazwiska Hansa Kelsena, błyskotliwego, ale i przenikliwego przy tym demistyfi -
katora ideowych założeń demokracji parlamentarnej. Niechaj przy tym nie zmyli nas, 
gdy pisze: „Tylko dlatego że demokracja bezpośrednia jest dla nowoczesnego państwa 
praktycznie niemożliwa, nie wolno nam poważnie w to wątpić, że parlamentaryzm 
jest jedyną realną formą, w której idea demokracji w ramach dzisiejszej rzeczywistości 
społecznej może zostać spełniona. Dlatego rozstrzygnięcie na rzecz parlamentaryzmu 

9 J. Fijalkowski, Die Wendung zum Führerstaat. Ideologische Komponenten in der politischen Philosophie Carl 

Schmitts, Köln–Opladen 1958, s. 212: „Bot der Zustand des parlamentarisch-parteienstaatlichen Systems der 

Demokratie in der Weimarer Republik zweifellos viele Gelegenheiten für Kritik, so bot dieses diff erenzierte 

politische System in seiner Vielfältigkeit doch immer noch größere Garantien und bessere Chancen für die 

Verwirklichung von Vernunft  und substanziellem Recht als das von Carl Schmitt konzipierte totalitäre System. 

Denn in diesem war jede politische Einrichtung ausschließlich auf der Vertrauenswürdigkeit der obersten po-

litischen Führungsinstanz aufgebaut. Alle Garantien von Recht und Vernunft  wurden in das Vertrauen auf die 

unkontrollierbare Führung verlegt, alle Vorkehrungen gegen möglichen Mißbrauch sogar beseitigt”.
10 T. Mann, Betrachtungen eines Unpolitischen, w: Th omas Mann, Gesammelte Werke, Stuttgart-Frankfurt 

am Main 1960, t. 12, s. 30: „Wenn ich auf den folgenden Blättern die Meinung vertrat, daß Demokratie, daß 

Politik selbst dem deutschen Wesen fremd und gift ig sei; wenn ich Deutschlands Berufenheit zur Politik be-

zweifelte oder bestritt, so geschah es nicht in der – persönlich und sachlich genommen – lächerlichen Absicht, 

meinem Volk den Willen zur Realität zu verleiden, es im Glauben an die Gerechtigkeit seiner Weltansprüche 

wankend zu machen. Ich bekenne mich tief überzeugt, daß das deutsche Volk die politische Demokratie niemals 

wird lieben können, aus dem einfachen Grunde, weil es die Politik selbst nicht lieben kann, und daß der viel-

verschriene «Obrigkeitsstaat» die dem deutschen Volke angemessene, zukömmliche und von ihm im Grunde 

gewollte Staatsform ist und bleibt”.
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jest równocześnie rozstrzygnięciem na rzecz demokracji”11. Co bowiem wkrótce za-
skoczy, to wniosek z analizy obydwu tych pojęć, iż w rzeczywistości „idei demokracji 
odpowiada brak przywództwa [podkreślenie w tekście – H.K.]”12.

Więcej, podparte autorytetem Rousseau twierdzenie: „[Podług] swojej własnej 
ideologii demokratycznej chcą być wybory przeniesieniem woli [podkreślenie w tek-
ście – H.K.] z wyborcy na wybranego. A [zatem] ze [strony] tej ideologii wybory, i tym 
samym opierająca się na nich demokracja, oznaczałyby, jak powiedziano, «wewnętrz-
ną niemożliwość logiczną»; ponieważ woli nie sposób przenieść w rzeczywistości. (...) 
Nie można się w woli zastąpić”13, z czego Kelsen wyprowadza rozumowanie uznające 
parlamentaryzm jako fi kcję wynikającą z fi kcji reprezentacji14. Lub, w podobnym du-
chu, gdy stwierdza, że parlamentaryzmu nie sposób legitymować za pośrednictwem 
zasady zwierzchnictwa narodu15.

Uderzając w same podstawy demokratycznego ładu, opowiada się jednak Kelsen 
po jego stronie, uznając go – nie jednak z pobudek politycznych, ale fi lozofi cznych – za 
najbliższy ideału. Wartość bowiem demokracji w jego rozumieniu polega na tym, że 
odrzucając absolutyzację jakiegokolwiek ustroju politycznego, relatywizuje ona różne 
wartości. Niestety, ale i tym samym – czego nie dodawał – podważa uświęcony przez 
pozytywizm prawniczy fundamentalny pogląd o prawach jednostki. I tych w stosun-
ku do innych jednostek, i tych w stosunku do państwa. Pogląd o sprawiedliwości wy-
miennej wreszcie, której sens da się opisać jako rezygnację z części własnej wolności 
wobec drugiego człowieka, tak aby i on mógł zrezygnować z części swojej wolności 
w imię wspólnej korzyści, wspólnego dobra, jakim jest pokój społeczny. Trudno więc 
nie nazwać rozważań Kelsena przekroczeniem granic, poza którymi rozciągała się już 
tylko przestrzeń, w której z łatwością mogli zacząć dochodzić do głosu ci, o poziomie 
których Th omas Mann wypowiedział się, że reprezentują „żałosny poziom masowo-
ści, poziom jakiegoś Hitlera”16.

2. Ideokracja na przykładzie Trzeciej Rzeszy

Na tle kryzysu liberalizmu wyraźniejsze stają się sukcesy narodowego socjalizmu. 
Nie przyczyny sukcesu tego ruchu w Niemczech, przebadane już w wystarczającym 

11 H. Kelsen, Vom Wesen und Wert der Demokratie, Tübingen 1929, s. 27: „Allein da für den moder-

nen Staat die unmittelbare Demokratie praktisch unmöglich ist, darf man wohl nicht ernstlich daran zwei-

feln, daß Parlamentarismus die einzige reale Form ist, in der die Idee der Demokratie innerhalb der sozialen 

Wirklichkeit von heute erfüllt werden kann. Darum ist die Entscheidung über den Parlamentarismus zugleich 

die Entscheidung über die Demokratie”.
12 Ibidem, s. 79: „Der Idee der Demokratie entspricht Führerlosigkeit” [podkreślenie w tekście – H.K.].
13 Ibidem, s. 84: „In ihrer eigenen demokratischen Ideologie will die Wahl Willensübertragung [podkreślenie 

w tekście – H.K.] von dem Wähler auf den Gewählten sein. Und von dieser Ideologie aus gedeutet wäre die Wahl 

und sohin die auf ihr beruhende Demokratie, wie man gesagt hat, «innere logische Unmöglichkeit»; denn der 

Wille ist in Wirklichkeit nicht übertragbar (...) Man kann sich im Willen nicht vertreten lassen”.
14 Ibidem, s. 30: „Diesem Zwecke dient die Fiktion der Repräsentation, der Gedanke, daß das Parlament nur 

Stellvertreter des Volkes sei (...)” [podkreślenie w tekście – H.K.].
15 Ibidem, s. 31–32.
16 T. Mann, Deutschland und die Deutschen, w: idem, Gesammelte Werke, Stuttgart–Frankfurt am Main 

1960, t. 11, s. 1146: „(...) ein klägliches Massenniveau, das Niveau eines Hitlers”.
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stopniu przez innych17, ale podjęta w Trzeciej Rzeszy próba pełnego, chciałoby się po-
wiedzieć totalnego urzeczywistnienia przedstawionego przez Hitlera w Mein Kampf 
świata idei jest powodem naszego tutaj szczególnego zainteresowania. Jako implika-
cja przyjęcia socjaldarwinistycznej wizji życia społecznego, operującej odwzorowaną 
z przyrody walką gatunków o przetrwanie, pozostawała ta właśnie bowiem doktryna 
przez cały okres istnienia nazistowskiego państwa punktem odniesienia jego prak-
tycznych działań politycznych. Głównym z nich było zapewnienie, przyjętemu za do-
bro najwyższe narodowi niemieckiemu, jako ideologicznie zdefi niowanej zbiorowo-
ści ludzi tej samej „rasy i krwi”, najlepszych warunków rozwoju.

Przekładanie socjaldarwinistycznych idei na język prawa przyniosło, w interesu-
jącym nas tutaj przypadku, instytucjonalizację podziału na właściwych – aryjskich 
obywateli oraz niepożądanych – żydowskich mieszkańców Trzeciej Rzeszy. To odrzu-
cenie zasady równości wszystkich obywateli wobec prawa, tutaj niezależnie od naro-
dowości (pochodzenia), oznaczało pierwszy wyłom w pozytywistycznej konstrukcji 
państwa prawa ze składającym się nań systemem praw obywatelskich, a rozumianych 
dotąd jako nienaruszalne. Dwa przykłady ustawowych rozwiązań wystarczą za cały 
komentarz: „Urzędników, którzy nie są aryjskiego pochodzenia, przenosi się w stan 
spoczynku” (§ 3 ust. 1)18, jak również: „Chłopem może być tylko [ten], kto jest nie-
mieckiego pochodzenia” (§ 13 ust. 1), oraz, z tej samej ustawy: „Niemcem lub rów-
nego mu pochodzeniem nie jest [ten], kto ze strony ojca lub matki ma wśród swoich 
przodków żydowskich albo kolorowych” (§ 13 ust. 2)19.

„Rasowe paragrafy”, stanowiące pogwałcenie idei równości wszystkich obywa-
teli wobec prawa, były zarazem zapowiedzią fundamentalnych zmian w widzeniu 
i rozumieniu istoty państwa. Dotychczasowe, pozytywistyczne pojmowanie państwa 
–osoby prawnej, które w świadomości współczesnych wiązało się z wyobrażeniem 
państwa jako kategorii prawnej (u Karla Magnusa Bergbohma), bądź geopolitycznej 
i konkretno-historycznej (u Georga Jellinka), bądź wreszcie jako kategorii, również 
jak u Bergbohma, prawnej, ale rozumianej jako organizacja władzy oraz jako podmiot 

17 Tutaj, w porządku chronologicznym, jedynie garść wybranych przykładów: K.D. Bracher, Die Aufl ösung 

der Weimarer Republik. Eine Studie des Machtverfalls der Demokratie, Stuttgart–Düsseldorf 1955, s. 96–100, 106–

–128, 165–174; E. Nolte, Der Faschismus in seiner Epoche, München–Zürich 1979, s. 413–424; M. Broszat, 

Der Staat Hitlers. Grundlegung und Entwicklung seiner inneren Verfassung, München 1981, s. 33–49; F. Ryszka, 

Państwo stanu wyjątkowego, Wrocław 1985, s. 81–99, 125–217, Die Weimarer Republik 1918–1933, K.D. Bracher, 

M. Funke, H.-A. Jacobsen (Hrsg.), Bonn 1988, s. 467–531; Die Weimarer Republik. Das Ende der Demokratie, 

E. Holtmann (Hrsg.), München 1995.
18 Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933, „Reichsgesetzblatt I. (RGBl.)”, 

s. 175: „Beamte, die nicht arischer Abstammung sind, sind in den Ruhestand zu versetzen”.
19 Reichserbhofgesetz vom 29. September 1933, „Reichsgesetzblatt I. (RGBl.)”, s. 686: „Bauer kann nur sein, wer 

deutschen Blutes ist” (ust. 1) oraz „Deutschen oder stammesgleichen Blutes ist nicht, wer unter seinen Vorfahren 

väterlicher- oder mütterlicherseits jüdisches oder farbiges Blut hat” (ust. 2). W podobnym duchu: Gesetz zum 

Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre vom 15. September 1935, „Reichsgesetzblatt I. (RGBl.)”, 

s. 1146–1147, która głosiła: „Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artver-

wandten Blutes sind verboten” (§ 1 ust. 1); „Außerehelicher Verkehr zwischen Juden und Staatsangehörigen 

deutschen oder artverwandten Blutes ist verboten” (§ 1 ust. 2); „Juden dürfen weibliche Staatsangehörige deut-

schen oder artverwandten Blutes unter 45 Jahren in ihrem Haushalt nicht beschäft igen” (§ 1 ust. 3).
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praw i obowiązków (u Ottona von Gierke), było dla nazistowskiego celowościowego 
widzenia państwa nie do przyjęcia.

W rozumieniu nazistowskim państwo bowiem, w przeciwieństwie do uznawanej 
przez pozytywistyczną naukę prawa triady: terytorium – naród – władza, tworzyło te-
rytorium rozumiane dynamicznie jako Lebensraum, związane jednak nie z państwem, 
ale z narodem. Naturalnie narodem według rozumienia rasowego. Stąd zamiast pozy-
tywistycznego pojęcia Staatsvolk (ludność państwa) wprowadzono nowe, odpowiada-
jące organicznej koncepcji społeczeństwa pojęcie Volksgemeinschaft  (wspólnota na-
rodowa). Przejmując bowiem teorię Herberta Spencera, traktującego społeczeństwo 
jako żywy organizm podlegający prawu ewolucji, na co znajdowano potwierdzenie 
w historii ludzkości, wiodącej od społeczeństw prostych do nader złożonych – zaczęto 
interpretować państwo zgodnie z naukami Rudolfa Kjelléna i Friedricha Ratzla, jako 
„geografi czny organizm albo jako zjawisko w przestrzeni”20, albo jako „polityczną or-
ganizację ziemi”21.

3. Großraum jako nowa kategoria w międzynarodowych 
stosunkach politycznych?

Carla Schmitta, którego rozważania nad istotą parlamentaryzmu mieliśmy okazję 
już przedstawić, musimy także i tym razem przywołać. Jego praca Völkerrechtliche 
Grossraumordnung, ze wskazującym jednoznacznie na zamiary autora podtytułem 
mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte, stanowi bowiem pouczający, acz nie-
specjalnie nowy w historii przykład niebezpiecznego wprzęgnięcia nauki w rydwan 
polityki. Przyjmując za punkt wyjścia własnych rozważań doktrynę amerykańskiego 
prezydenta Monroe z 1823 r. Ameryka dla Amerykanów, uznającą za niedopuszczal-
ne mieszanie się, w duchu zasady legitymizmu, państw europejskich w sprawy kon-
tynentu amerykańskiego, Schmitt pozostawał bowiem pod przemożnym wpływem 
geopolitycznej szkoły Karla Haushofera, przewidującego nowy podział naszej planety 
pomiędzy regionalne mocarstwa kontynentalne. Stąd widział Schmitt w doktrynie 
Monroe „pierwsze objaśnienie w historii nowoczesnego prawa międzynarodowego, 
które mówi o Großraum i ustanawia dla niego zasadę nie mieszania się [w jego spra-
wy] mocarstw ościennych”22.

Niedaleka stąd droga do twierdzenia, że „każde supermocarstwo ma swój 
Großraum”23. W rozumieniu Schmitta Großraum ma mieć jednak charakter nie strefy 
wpływów, a więc pojęcia, par excellence, politycznego24, ale normy prawa międzyna-

20 R. Kjellén, Der Staat als Lebensform, Berlin 1924, s. 45: „als geographischer Organismus oder als 

Erscheinung im Raume”.
21 F. Ratzel, Politische Geographie, München 1923, s. 4: „politische Organisierung des Bodens”.
22 C. Schmitt, Völkerrechtliche Grossraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte, Berlin-

Wien 1939, s. 32: „(...) die erste Erklärung in der Geschichte des modernen Völkerrechts, die von einem 

Großraum spricht und für ihn den Grundsatz der Nicht-Intervention raumfremder Mächte aufstellt”.
23 Ibidem, s. 69: „(...) hat jedes Reich seinen Großraum, (...)”.
24 Na taki charakter wskazywałaby – przywołana przez Schmitta na poparcie swojej argumentacji – odpo-

wiedź amerykańskiego sekretarza stanu Hughesa, który na pytanie o wyjaśnienie przesłania doktryny Monroe 
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rodowego. Próba przetworzenia języka pojęć politycznych na kategorie prawa mię-
dzynarodowego, a właściwie zastępowanie prawa ideologią – musimy skonstatować 
– wypada w ujęciu Schmitta groźnie. To, co bowiem pozostaje w całej tej koncepcji 
szczególnie niebezpieczne, to wystawienie państw mniejszych na pastwę państw du-
żych, a więc przeniesienie na grunt prawa międzynarodowego darwinizmu. Jednakże 
nie pojęcia biologiczne, i nawet nie demografi czne25 składają się na język Schmitta, ale 
te z pogranicza fi lozofi i prawa. Stąd m.in. pisze on: „Z prawno-międzynarodowego 
punktu widzenia patrząc, przestrzeń i myśl polityczna nie pozwalają się rozdzielić. 
Dla nas nie ma ani bezprzestrzennych idei politycznych, ani, odwrotnie, bezideowych 
przestrzeni bądź zasad przestrzennych”26.

Przyjęcie przez Schmitta rozumowania politycznego w kategoriach przestrzeni 
prowadzi go w pierwszym rzędzie do takiej interpretacji doktryny Monroe, jaka po-
zwala mu za pośrednictwem połączenia wytyczonych przez siebie trzech elementów 
granicznych, a mianowicie: „politycznie przebudzonego narodu, idei politycznej oraz 
politycznie przez tę ideę opanowanej, wykluczającej obcą interwencję przestrzeni”27 
na konstruowanie nowej kategorii badawczej. Na tym jednak nie koniec. Schmitt 
uznaje bowiem za konieczne wprowadzenie do dyskursu o nauce prawa międzynaro-
dowego jeszcze jednej, specyfi cznej jak pisze, kategorii, którą stanowi dla niego poję-
cie rzeszy (Reich)28. Przekonanie to wypływało bowiem u Schmitta z przeświadczenia, 
że „nośnymi i twórczymi wielkościami nie są dzisiaj dłużej, jak w w. XVIII i XIX, 
państwa, ale rzesze”29. Reiche, które defi niuje jako „wiodące i przewodnie mocarstwa, 
których myśl polityczna oddziałuje w określonej przestrzeni i które dla tej przestrzeni 
wykluczają zasadniczo interwencje mocarstw ościennych”30.

Gdyby zapytać w tym miejscu, jaki właściwie cel przyświecał Schmittowi zajmują-
cemu się tworzeniem nowych konstrukcji prawa międzynarodowego31, to odpowiedź 
nie byłaby nadto złożona. Była nim próba zastąpienia klasycznego prawa narodów, 
dotychczas rozumianego jako zespół norm prawnych regulujących relacje między 

w stulecie jej ogłoszenia odparł, że to „defi niert, interpretiert und sanktioniert nur die Regierung der Vereinigten 

Staaten von Amerika”. Ibidem, s. 32.
25 Ibidem, s. 16.
26 Ibidem, s. 33: „Vom völkerrechtswissenschaft lichen Standpunkt betrachtet, lassen sich Raum und poli-

tische Idee nicht trennen. Für uns gibt es weder raumlose politische Ideen, noch umgekehrt ideenlose Räume 

oder Raumprinzipien”.
27 Ibidem, s. 35: „(...) von politisch erwachtem Volk, politischer Idee und politisch von dieser Idee beherrsch-

tem, fremde Interventionen ausschließendem Großraum”.
28 Ibidem, s. 69.
29 Ibidem, s. 72: „Diese tragenden und gestaltenden Größen sind heute nicht mehr, wie im 18. und 19. 

Jahrhundert, Staaten, sondern Reiche”. W podobnym duchu pisał w innym miejscu: „Der neue Ordnungsbegriff  

eines neuen Völkerrechts ist unser Begriff  des Reiches, der von einer von einem Volk getragenen, volkhaft en 

Großraumordnung ausgeht. In ihm haben wir den Kern einer neuen völkerrechtlichen Denkweise, die vom 

Volksbegriff  ausgeht und die im Staatsbegriff  enthaltenen Ordnungselemente durchaus bestehen läßt, die aber 

zugleich den heutigen Raumvorstellungen und den wirklichen politischen Lebenskräft en gerecht zu werden 

vermag”. Ibidem, s. 87–88.
30 Ibidem, s. 69: „(...) führenden und tragenden Mächte, deren politische Idee in einem bestimmtem Großraum 

ausstrahlt und die für diesen Großraum die Interventionen fremdräumiger Mächte grundsätzlich ausschließen”.
31 Więcej na ten temat w: L. Gruchmann, Nationalsozialistische Großraumordnung. Die Konstruktion einer 

„deutschen Monroe-Doktrin”, Stuttgart 1962, s. 20–27.
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państwami, przez – jedynie – stosunki międzynarodowe mocarstw. Związek bowiem 
pomiędzy defi niowanymi przez niego pojęciami Reich – Großraum, w połączeniu 
z zakazem interwencji, ma dla Schmitta charakter zasadniczy, gdyż jak dowodził: 
„Skoro tylko prawno-międzynarodowe Großräume z zakazem interwencji dla mo-
carstw ościennych zostaną uznane, słońce pojęcia Reich wzejdzie, będzie rozgrani-
czone obok siebie [współżycie] na sensownie przydzielonej ziemi możliwym, a zasada 
nieinterwencji może przejawić swoje porządkujące oddziaływanie w nowym prawie 
międzynarodowym”32.

Niejasne będzie znaczenie tego cytatu, jeśli nie przywołamy i tego wyimka z eluku-
bracji Schmitta: „W prawie międzynarodowym XIX stulecia podawano nazbyt często 
jako naukę, że równowaga państw, jeśli nie jest wręcz właściwą podstawą, to [przy-
najmniej] jednak dodatkową i przypadkową gwarancją prawa międzynarodowego”33. 
Tymczasem Schmitt widział zabezpieczenie prawa międzynarodowego nie w równo-
wadze państw, ale mocarstw kontynentalnych. Łatwość przy tym, z jaką konstruuje ów 
nowy porządek światowy, może zadziwić najbardziej nawet bezstronnego czytelnika 
jego dzieła. Przyjmując oto, że „wojna w tym prawno-międzynarodowym systemie 
jest przejściem od porządku do porządku, a nie od porządku do nieporządku”34, śpie-
szy z następującym wnioskiem: „Niezdolny do posiadania państwa naród nie może 
być podmiotem prawa międzynarodowego. Wiosną 1936 okazało się, że np. Abisynia 
nie była żadnym państwem”35. To, że Abisynia jako jedyne państwo „Czarnej Afryki” 
obroniła sama swoją niezawisłość przed dziewiętnastowiecznym podbojem kolonial-
nym, nie odgrywa dla Schmittta naturalnie żadnej roli. Jak wkrótce zresztą – wolno 
się domyślać – los innych, niezdolnych według jego wynurzeń do posiadania państwa 
narodów Polski, Danii, Norwegii, Belgii, Holandii, Francji...

4. Lebensraum w ideologii narodowosocjalistycznej: między 
anachronizmem a zbrodnią

Puszczony do obiegu myśli politycznej przez Friedricha Ratzla termin Lebensraum36 
na oznaczenie przestrzeni niezbędnej do życia zrobił oszałamiającą, o wiele jed-

32 C. Schmitt, Die geistesgeschichtlichen..., s. 70: „Sobald aber völkerrechtliche Großräume mit Inter-

ventionsverbot für raumfremde Mächte anerkannt sind und die Sonne des Reichsbegriff es aufgeht, wird ein 

abgrenzbares Nebeneinander auf einer sinnvoll eingeteilten Erde denkbar und kann der Grundsatz der Nicht-

Intervention seine ordnende Wirkung in einem neuen Völkerrecht entfalten”.
33 Ibidem, s. 13: „Im Völkerrecht des 19. Jahrhunderts wurde noch oft  als völkerrechtliche Lehre vorgetra-

gen, daß Gleichgewicht der Staaten, wenn nicht die eigentliche Grundlage, so doch eine zusätzliche und zufällige 

Garantie des Völkerrechts sei”.
34 Ibidem, s. 78: „Der Krieg ist in diesem völkerrechtlichen System eine Beziehung von Ordnung zu Ordnung 

und nicht etwa von Ordnung zu Unordnung”.
35 Ibidem, s. 83: „Ein zum Staat (...) unfähiges Volk kann gar nicht Völkerrechtssubjekt sein. Im Frühjahr 

1936 z.B. hat sich gezeigt, daß Abessinien kein Staat war”.
36 F. Ratzel, Der Lebensraum, Tübingen 1901; idem, Anthropogeographie. Grundzüge der Anwendung der 

Erdkunde auf die Geschichte, (1. wydanie 1882), 3. wydanie Stuttgart 1909, t. 1, s. 148 nast.; idem, Politische 

Geographie, (1. wydanie 1897), 3. wydanie München 1923, s. 1–33, 249–319. Por. także A. Grabowsky, Staat 

und Raum. Grundlagen räumlichen Denkens in der Weltpolitik, Berlin 1928, s. 35–45; Fr.B. Hein, Der deut-
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nak bardziej aniżeli norymberskie ustawy rasowe, ponurą, acz niezamierzoną przez 
jego autora, karierę. O ile bowiem owe ustawy „regulujące” wewnętrzny porządek 
w Trzeciej Rzeszy stanowiły przede wszystkim pogwałcenie zasad państwa prawa, 
o tyle potrzeba Lebensraum sankcjonując – w przekonaniu jego animatorów – na ze-
wnątrz zdobyczne plany, pchnąć miała narodowosocjalistyczne państwo, na drodze 
wojny, do budowy imperium dymiących krematoriów.

Szukając punktu wyjścia w rozumowaniu Hitlera o niezbędności zapewnienia 
Lebensraum narodowi niemieckiemu, musimy wpierw dokonać tutaj ogólnego spo-
strzeżenia, że punktem tym nie było rozpowszechnione w literaturze przekonanie 
o własnej wyższości budowniczego „Tysiącletniej Rzeszy”. Punkt ten stanowiło prze-
konanie odmienne, przyjmowane a priori, o niższości innych. Zwrócenie uwagi na tę, 
wydawałoby się subtelną, różnicę, przez wielu niedostrzeganą bądź uznawaną za nie-
istotną, pozwala wyjaśnić reprezentowane przez Hitlera przekonanie o autentyczno-
ści Protokołów mędrców Syjonu37. Tej niewątpliwie przecież mieszaniny wynaturzonej 
fantazji i policyjnej prowokacji, o której da się powiedzieć, że stanowi w zwierciadle 
ludzkich lęków idealne odbicie schematu spiskowego, według którego Żydzi zmierzali 
bądź zmierzają w trybie tajnego sprzysiężenia do panowania nad światem38.

W tej sytuacji, gdy więc pojęcie szeroko rozumianego „zdrowego rozsądku” 
zapada się w nicość, a prawidła logiki zawodzą nawet u luminarzy epoki, przesta-
je dziwić rozkwit ideologii opierającej swoje istnienie na nienawiści jako kryterium 
poznawczym świata. Ideologii, w której tle tkwi nie tyle fi lozofi a polegająca na cią-
głym manifestowaniu swojej lepszości, ile na nieustannym dowodzeniu, że to inni 
stanowią zagrożenie, że to inni są bezwartościowi39. Ideologii charakteryzującej się 
w ostatecznym rozrachunku zamiłowaniem do wrzasku uporządkowanego w hasła, 
ustawiania masy ludzkiej w geometrię ruchomego mięsa, a wreszcie zrytmizowania 
dźwięku o bruk. Tylko w wyniku zastąpienia opinii publicznej klaką mogło mieć bo-
wiem miejsce stworzenie sieci obozów koncentracyjnych, w końcu nieznane dotąd na 
taką skalę ludobójstwo40.

sche Raum, Berlin 1935, s. 1–16, 35–40 oraz 97–103; A. Haushofer, Allgemeine politische Geographie und 

Geopolitik, Heidelberg 1951, t. 1, s. 15–56; A. Grabowsky, Raum, Staat und Geschichte, Köln–Berlin 1960, 

s. 27–31, 37–41 oraz 156–163.
37 A. Hitler, Mein Kampf, München 1932, s. 337.
38 T. Nipperdey, R. Rürup, Antisemitismus. Funktion und Geschichte eines Begriff s, w: T. Nipperdey, 

Gesellschaft , Kultur, Th eorie, Göttingen 1976, s. 114 i nast.
39 Znane ataki i inwektywy Hitlera pod adresem demokracji parlamentarnej, przeciwko „dyktatowi wersal-

skiemu”, by nie mówić już o kwestii żydowskiej, nie wymagają tutaj powtórzenia. Mniej znane pozostaje nato-

miast szydzenie z inteligencji. Pisząc o niej, uzupełniał to słowo o sogenannte [tak zwana], lub, jak dla przykładu, 

w dłuższym wywodzie: „Unsere geistigen Schichten sind besonders in Deutschland so in sich abgeschlossen 

und verkalkt, daß ihnen die lebendige Verbindung nach unten fehlt” nie szczędził jej obraźliwych epitetów, 

w: A. Hitler, Mein Kampf…, s. 243. Por. także s. 288, 377, 480 i 727.
40 Interesujące światło na ten mechanizm rzuca, niedostrzeżona w literaturze przedmiotu, ocena Georga 

Orwella, tym bardziej godna naszej uwagi, bo z r. 1940: „Jak jednak doszło do tego, że Hitler mógł zrealizować 

swoje przerażające wizje? Łatwo powiedzieć, iż na pewnym etapie kariery fi nansowali go wielcy przemysłowcy, 

uważając swojego podopiecznego za człowieka, który rozprawi się z socjalistami i komunistami. Nigdy by jednak 

nie udzielili mu poparcia, gdyby już wtedy nie stał on na czele potężnego ruchu. Można tu zauważyć, iż sytuacja 

w ówczesnych Niemczech, gdy liczba bezrobotnych sięgała siedmiu milionów, zdecydowanie sprzyjała dema-

gogom. Zgoda, jednak z drugiej strony Hitler nie mógłby pobić wielu rywali, gdyby nie posiadał magnetycznej 
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Przystępując więc dzisiaj do analizy, ażeby użyć określenia Georga Orwella, „to-
pornej prozy”41 Mein Kampf, prześwietlamy ją pod kątem ontologii myślenia Adolfa 
Hitlera również dlatego, ponieważ nie sposób nie powtórzyć tutaj pewnej oczywisto-
ści. Tej mianowicie, że owa proza pozostaje nadal podstawowym źródłem do bada-
nia doktryny narodowego socjalizmu, ale i dostatecznie konkretnego konceptu pro-
gramu działania. I tak, zatrzymując się tylko przy interesującym nas tutaj programie 
Lebensraum, musimy z powołaniem się na Ernsta Noltego42 stwierdzić, że ten po-
zostający kwintesencją doktryny narodowego socjalizmu program odzwierciedla jak 
najdokładniej anachroniczną teorię socjaldarwinizmu. Hitlerowskie „w odwiecznej 
walce ludzkość stała się wielką – w wiecznym pokoju upada”43 to przecież nic innego 
jak parafraza socjaldarwinistycznego hasła „walki o byt”. I nie inną też, jak właśnie 
socjaldarwinistyczną wymowę ma następujące podkreślenie Hitlera: „Jedynie wystar-
czająco rozległa przestrzeń na tej ziemi zapewnia narodowi wolność bytu”44.

Jeśli zechcieć tedy możliwie najtrafniej określić dukt myślenia Hitlera, przedstawić 
jego sposób widzenia świata – celnym wydaje się nam przywołanie dokonanej przez 
Golo Manna oceny Arthura Schopenhauera, iż „wprawdzie [tenże] wysyłał telegramy, 
jeździł nową koleją, ale, że w tych wynalazkach technicznych było rzeczywiście coś 

osobowości, której wpływ wyczuwa się nawet w topornej prozie Mein Kampf, która, co nie ulega wątpliwości, 

przytłacza nas, gdy słuchamy jego przemówień. (...) Hitler pojął również fałsz hedonistycznego stosunku do ży-

cia. Niemal cała zachodnia myśl fi lozofi czna (...) milcząco zakłada, iż ludzie pragną jedynie wygód, bezpieczeń-

stwa, a także chcą uniknąć bólu. (...) Ponieważ Hitler wyjątkowo silnie wyczuwa te pragnienia swoim ponurym 

umysłem, dobrze wie, iż ludzie pragną nie tylko komfortu, (...) oraz, w ogólnym rozumieniu tego słowa, zdro-

wego rozsądku; pragną oni również, przynajmniej co pewien czas, walki i samopoświęcenia, nie wspominając 

już o werblach, sztandarach i defi ladach odbywających się na znak poparcia. (...) Podczas gdy socjalizm, a nawet 

bardziej półgębkiem – kapitalizm, mówił ludziom: «ofi aruję wam godziwe życie», Hitler rzekł im: «mam dla was 

walkę, niebezpieczeństwo i śmierć» i w efekcie cały naród rzucił się do jego stóp”. Za: G. Orwell, Recenzja „Mein 

Kampf”..., s. 118–121. Z ostatnio wydanych prac zasługują w tej kwestii na uwagę: B. Zehnpfennig, Hitlers Mein 

Kampf. Eine Interpretation, München 2000; F.A. Hayek, Der Weg zur Knechtschaft , München 2003; L. Fritze, 

Verführung und Anpassung. Zur Logik der Weltanschauungsdiktatur, Berlin 2004.
41 G. Orwell, Recenzja „Mein Kampf”…, s. 119.
42 E. Nolte, Der Faschismus in seiner Epoche, München–Zürich 1979, s. 493: „Man darf Hitlers Lehre vom 

Lebensraum nicht als eine bloße Th eorie verstehen, die er von Ratzel, Haushofer oder gar Mackinder hätte über-

nehmen müssen. Wenn man die Kategorien bäuerlichen und soldatischen Denkens nimmt, sie mit deutscher 

Weltscheu verbindet und in die Epoche der tatsächlich schwindenden realen Souveränität der Staaten hinein-

setzt, dann gelangt man notwendig zur Vorstellung des Lebensraumes und des Bodenerwerbs als elementarer 

Notwendigkeit des Lebens selbst. Es ist zwar gewiß, daß Hitler weder ein soldatischer noch gar ein bäuerlicher 

Typus war; das schließt aber keineswegs aus, daß er in den Kategorien des Bauernkriegers dachte. Vor allem je-

doch war er ein Deutscher, der nichts kannte und nichts kennen wollte als Deutschland; und dieses Deutschland 

kam in einigen seiner bedeutendsten Traditionen Hitlers Denken weit entgegen. So konnten in Europas «fortge-

schrittenster» Industrienation Vorstellungen wieder lebendig werden, die aus der Völkerwanderungszeit herzu-

stammen scheinen: «Raumpolitische Nationen sind zu allen Zeiten Bauern- und Soldatenvölker gewesen. Das 

Schwert schützte den Pfl ug, und der Pfl ug ernährte das Schwert»”.
43 A. Hitler, Mein Kampf, s. 149: „Im ewigen Kampfe ist die Menschheit groß geworden – im ewigen Frieden 

geht sie zugrunde”.
44 Ibidem, s. 728: „Nur ein genügend großer Raum auf dieser Erde sichert einem Volke die Freiheit des 

Daseins”. W tym samym duchu, w innym miejscu: „Es kann nicht scharf genug betont werden, daß jede deutsche 

innere Kolonisation in erster Linie nur dazu zu dienen hat, soziale Mißstände zu beseitigen, vor allem den Boden 

der allgemeinen Spekulation zu entziehen, niemals aber genügen kann, etwa die Zukunft  der Nation ohne neuen 

Grund und Boden sicherzustellen” [podkreślenie w tekście – A.H.]. Ibidem, s. 149.



252 Narodowy socjalizm

nowego, zaprzeczał”45. Gdyby więc zechcieć posłużyć się Mannowską charakterystyką 
Schopenhauera, trzeba by powiedzieć, że Hitler poruszał się w dwudziestowiecznych 
realiach z pełnym przekonaniem, że jest to nadal wiek dziewiętnasty. Kiedy bowiem 
pisał: „Polityka zagraniczna narodowego państwa ma na tej planecie zapewniać obej-
mowanej przez państwo rasie byt [w taki sposób], aby tworzyła ona między liczbą 
a wzrostem narodu z jednej strony, z drugiej natomiast wielkością i jakością zaso-
bów i ziemi zdrowy, żywotny i naturalny stosunek” [podkreślenie w tekście – A.H.]46. 
Kiedy bowiem powtarzał i podkreślał: „Przyjmujemy, w przeciwieństwie do stano-
wiska przedstawicieli naszych czasów, ponownie za najistotniejszy punkt widzenia 
każdej polityki zagranicznej reprezentowanie poglądu, [tego] mianowicie, [aby ilość] 
ziemi zharmonizować z liczbą ludności” [podkreślenie w tekście – A.H.]47, to zdradzał 
tym samym nie tylko dziewiętnastowieczne Maltuzjańskie przekonania, ale i wyzna-
czał, podążając konsekwentnie obraną drogą socjaldarwinistycznych zapatrywań, 
dziewiętnastowieczny w swej istocie cel dwudziestowiecznemu narodowi i państwu.

Tym, który teorię Lebensraum związał z rasistowską koncepcją państwa i narodu, 
nie był jednak Hitler, ale jego doradca w zagadnieniach polityki agrarnej, od 1931 r. 
szef Głównego Urzędu Rasowego i Osiedleńczego SS (Rassen- und Siedlungshauptamt 
der SS, RuSHA) – Richard Walther Darré48. Poświęcając większość swej propagando-
wej działalności na „wykazanie” nierozdzielności dwóch fi larów doktryny narodo-
wosocjalistycznej, mianowicie Blut und Boden (krwi i ziemi), odwoływał się do jej 
ideologicznego zielnika w przekonaniu, że pozwoli mu to naukowo uzasadnić nie-
zbędność odpowiedniego Lebensraum dla rozwoju rasy nordyckiej. Rozumiejąc walkę 
o Lebensraum jako nieustanną walkę narodów o byt, posuwał się przy tym przetartym 
przez geopolitykę szlakiem rozumowania, przeciwstawiającego dynamikę rozwoju 

45 G. Mann, Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Frankfurt am Main 1968, s. 283: „Er schickte 

wohl Telegramme, fuhr in der neuen Eisenbahn; aber daß in solchen technischen Erfi ndungen etwas wirklich 

Neues liege, bestritt er”.
46 A. Hitler, Mein Kampf, s. 728: „Die Außenpolitik des völkischen Staates hat die Existenz der durch den Staat 

zusammen gefaßten Rasse auf diesem Planeten sicherzustellen, in dem sie zwischen der Zahl und dem Wachstum 

des Volkes einerseits und der Größe und Güte des Grund und Bodens anderseits ein gesundes, lebensfähiges, na-

türliches Verhältnis schafft  ” [podkreślenie w tekście – A.H.]. Także i ten wyimek z Mein Kampf poświadcza ten 

sposób myślenia: „Schon die Möglichkeit der Erhaltung eines gesunden Bauernstandes als Fundament der ge-

samten Nation kann niemals hoch genug eingeschätzt werden. Viele unserer heutigen Leiden sind nur die Folge 

des ungesunden Verhältnisses zwischen Land- und Stadtvolk. Ein fester Stock kleiner und mittlerer Bauern war 

noch zu allen Zeiten der beste Schutz gegen soziale Erkrankungen, wie wir sie heute besitzen. Dies ist aber auch 

die einzige Lösung, die eine Nation das tägliche Brot im inneren Kreislauf einer Wirtschaft  fi nden läßt. Industrie 

und Handel treten von ihrer ungesunden führenden Stellung zurück und gliedern sich in den allgemeinen 

Rahmen einer nationalen Bedarfs- und Ausgleichswirtschaft  ein. Beide sind damit nicht mehr die Grundlage 

der Ernährung der Nation, sondern ein Hilfsmittel”. Ibidem, s. 151–152.
47 Ibidem, s. 735. „Wir haben uns, im Gegensatz zum Verhalten der Repräsentanten dieser Zeit, wieder zur 

Vertretung des obersten Gesichtspunktes jeder Außenpolitik zu bekennen, nämlich: Den Boden in Einklang zu 

bringen mit der Volkszahl” [podkreślenie w tekście – A.H.]. Na temat „politycznej religii” narodowego socjalizmu 

patrz: C.-E. Bärsch, Die politische Religion des Nationalsozialismus, München 1998, s. 267–324, oraz, całościowo, 

F.-L. Kroll, Utopie als Ideologie. Geschichtsdenken und politisches Handeln im Dritten Reich, Paderborn–München 

1998.
48 J. Ackermann, Heinrich Himmler als Ideologe, Göttingen–Zürich–Frankfurt am Main 1970, s. 200.
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narodu – niezmienności i ograniczoności obszaru ziemi – i przyjmował za oczywiste, 
że ziemia należy do tego, kto ją zdobędzie49.

I chociaż Hitler nie napisał w Mein Kampf wprost, że realizacja wyznaczonych 
celów może nastąpić jedynie poprzez zmianę istniejącego terytorialnego status quo 
na drodze wojny, to nie ulegało wątpliwości, że nie mogło być przecież inaczej. 
Konstruując politykę Niemiec według socjaldarwinistycznie widzianego życia społe-
czeństw, pisał: „Jeśli chce się w Europie zasoby i ziemię, to może się to stać w zasadzie 
tylko kosztem Rosji, wówczas musi nowa Rzesza podążyć ponownie szlakiem rycerzy 
zakonnych, ażeby dać niemieckim mieczem niemieckiemu pługowi rolę, a narodo-
wi codzienny chleb”50. Potem przyszły dni ostatecznej próby, podczas której okazało 
się, że podbito większą przestrzeń aniżeli można było ją własnymi siłami zasiedlić. 
W konsekwencji doszło do paradoksu, zaprzeczającego założeniom doktryny naro-
dowosocjalistycznej: nie (rzekomo) brakującą przestrzeń do narodu, lecz (za małą) 
liczbę ludności trzeba było za pomocą przesiedleń i wysiedleń dopasowywać do oku-
powanego terytorium.

Że w Niemczech napisano najwięcej na świecie traktatów z pogranicza fi lozofi i po-
lityki, jest to sprawa znana. Badającego jednak problematykę uzależnienia polityki od 
ideologii w Trzeciej Rzeszy uderza pomimo to natężenie idei fałszywych, jakie wystą-
piły w narodowym socjalizmie. Jeszcze bardziej daje do myślenia sukces fi lozofi i to-
talnego zniewolenia. Powodzenie ideokracji, która w przeciwieństwie do demokracji 
imponowała nie tylko sprawnie reżyserowanym rozmachem, ale i przemawiała języ-
kiem, pozornie jednak, tłumaczącym skomplikowany mechanizm świata51. Językiem 
tez efektownych, co nic nie mówiących. Błyskotliwie niekiedy stwierdzającym objawy 
i niczego nie uczącym zarazem o powodach. Językiem, o którym da się powiedzieć, 
że był nie tylko prostą kontynuacją podjętego przez dziewiętnastowiecznych wizjo-
nerów demontażu prawd elementarnych, ale przede wszystkim otwarciem śluz dla 
relatywizmu znaczeniowego, polegającego na podstawianiu pod ogólnie przyjęty kod 
uznawanych społecznie wartości, systemu wartości pozornych, otrzymanych drogą 
dewaluacji i relatywizacji principium verum.

Bezsprzecznie przykładem takiej dewaluacji i relatywizacji pozostaje hasło 
Lebensraum, słowo wytrych narodowego socjalizmu, by użyć określenia Th eodora 
Heussa52. To, co bowiem zostało już tutaj wielokrotnie powiedziane, zawłaszczenie 
polityki przez ideologiczne urojenia przyniosło w rezultacie próbę zamiany polityki 
w mechanizm słów wytrychów, przy pomocy których narodowy socjalizm usiłował 
włamać się do świata istniejącej rzeczywistości, by w jej miejsce zbudować zbrod-
niczą utopię. Utopię, która w przypadku wojennego zwycięstwa Hitlera oznaczałaby 

49 R.W. Darré, Um Blut und Boden. Reden und Aufsätze, München 1940, s. 17–30, 55–60 oraz 295–313.
50 A. Hitler, Mein Kampf, s. 154: „Wollte man in Europa Grund und Boden, dann konnte dies im großen und 

ganzen nur auf Kosten Rußlands geschehen, dann musste sich das neue Reich wieder auf der Straße der einstigen 

Ordensritter in Marsch setzen, um mit dem deutschen Schwert dem deutschen Pfl ug die Scholle, der Nation aber 

das tägliche Brot zu geben”.
51 J.C. Fest, Das Gesicht des Dritten Reiches. Profi le einer totalitären Herrschaft , München 1980, 

s. 119–120.
52 T. Heuss, Die deutsche Nationalidee im Wandel der Geschichte, Stuttgart b.d.w., [1946], s. 27. „Worttrick” 

w dosłownym tłumaczeniu oznacza „słowo trik”.
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zakończenie podjętej eksterminacji Żydów, wysiedlenie milionów Słowian na Syberię, 
zasiedlenie przez aryjską Herrenrasse zdobytych przez niemiecki oręż rozległych i ży-
znych ziem na wschodzie, a których obrabianie byłoby – wzorem minionych stuleci 
– zadaniem słowiańskich chłopów neopańszczyźnianych.

Klęska Trzeciej Rzeszy musi więc zatem zostać odczytana nie tylko jako koniec 
zbrodniczego szaleństwa, ale także zwycięstwo nad ideologią uznającą za nieodzowne 
dla rozwoju własnego narodu posiadanie możliwie największej „przestrzeni życiowej”. 
Pozostaje przy tym nadzwyczaj interesującym zbiegiem okoliczności, że dowodów 
przeciwko nazistowskiej sofi styce dostarcza współczesna konstatacja, podług której 
nigdy dotąd w swej historii tak wielu Niemców nie mieszkało na tak małym obszarze! 
I nigdy dotąd nie powodziło się im tak dobrze!


