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Zusammenfassung 

Der vorliegende Beitrag bezweckt polnischen Lesern die Figur von Alfred Rosenberg näher zu brin-

gen. A. Rosenberg gehörte zu den führenden Naziideologen. Seine Ansichten und Theorien stellte er 

in dem Buch Der Mythus des 20. Jahrhunderts. Eine Wertung der seelisch-geistigen Gestaltenkämpfe unserer Zeit 
dar, das offenkundig einen antisemitischen und antikatholischen Charakter hatte. Der im heutigen 

Estland geborene Rosenberg machte im Dritten Reich eine steile Karriere. Zuerst löste er 1923 Diet-

rich Eckart beim Steuern des Völkischen Beobachters ab. Dann war er Vorsitzender des Außenpoliti-

schen Amtes der NSDAP. Anschließend bekleidete er die leitende Stellung des Beauftragten des Führers 
für die Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung der NSDAP. 1940 wur-

de der Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg ins Leben gerufen. 1941 bekam Rosenberg die Ernennung 

zum Reichsminister für die besetzten Ostgebiete. Während des Nürnberger Prozesses gegen die Hauptkriegs-

verbrecher (20. November 1945 – 1. Oktober 1946) wurde Rosenberg nach allen vier Anklagepunkten 

(gemeinsamer Plan oder Verschwörung, Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und Ver-

brechen gegen die Menschlichkeit) für schuldig erklärt und zur Todesstrafe verurteilt.  

W a nie tym mianem (Der geistige Priester der »Herrenrasse«) okre li  prokurator 

Robert Jackson – g ówny oskar yciel ze strony Stanów Zjednoczonych w procesie 

norymberskim – Alfreda Rosenberga. Mimo tak znacz cych s ów posta  tego pro-

minentnego dzia acza NSDAP znajdowa a si  przez szereg lat poza zainteresowa-

niem historyków. Badacze losów III Rzeszy sw  uwag  skoncentrowali – co natu-

ralnie nie mo e dziwi  – na pierwszoplanowym aktorze theatrum mundi, jakim bez 

w tpienia by  Adolf Hitler. Zaowocowa o to licznymi biografiami Führera, jak m.in. 

                                                 

* Cz  przygotowywanej do druku dysertacji: Religia i ko cio y chrze cija skie w polityce i propa-

gandzie narodowosocjalistycznej w Kraju Warty 1939–1945. Represje wobec Polaków i ducho-

wie stwa polskiego. 
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te autorstwa A. Bullock’a1, W. Masera2, J. C. Festa3, I. Kershaw’a4 oraz polskiego hi-
storyka – K. Grünberga5. Odr bnie analizowano antyslawizm Hitlera6 czy te  jego 
wiatopogl d7. W nast pnych latach brano pod lup  kolejnych dygnitarzy III Rze-

szy, e wymieni  – najciekawsze z punktu widzenia polskiego czytelnika, bo poru-
szaj ce temat okupowanej Polski – ksi ki po wi cone Albertowi Forsterowi8, Han-
sowi Frankowi9 czy te  Arthurowi Greiserowi10. Nadal jednak wyra nie odczuwalny 
by  brak analogicznej pracy odnosz cej si  do Alfreda Rosenberga. Prze omem 
okaza a si  dopiero obszerna, bo licz ca ponad osiemset stron, ksi ka Ernsta Pipera11. 

Alfred Rosenberg przyszed  na wiat 12 stycznia 1893 roku (wed ug rosyjskiego 
kalendarza 31 grudnia 1892 roku) w Rewlu (obecnie Tallinie), w nale cej wówczas 
do Imperium Rosyjskiego Estonii12. Jego ojcem by  Woldemar Wilhelm Rosenberg 
maj cy niemieckie korzenie, a matk  Elfriede Caroline Siré, z pochodzenia francu-
ska hugenotka. W Estonii odsetek tzw. Niemców ba tyckich wynosi  3,5%, lecz w 
samym Rewlu ponad 15%. Alfred szybko zosta  sierot , gdy  jego matka zmar a 
dwa miesi ce po porodzie, a ojciec jedena cie lat pó niej. W nast pstwie tych zda-
rze  Alfred Rosenberg wychowywany by  przez siostry swego ojca – Cecyli  Roza-
li  oraz Lidi  Henriett 13. Po uko czeniu szko y redniej (z dobrym wynikiem) roz-
pocz  studia na wydziale architektury Politechniki Ryskiej, która w 1915 roku –  
w wyniku zbli ania si  oddzia ów niemieckich – zosta a ewakuowana do Moskwy. 
Tam te  otrzyma  dyplom architekta. Jest to bardzo wa ny epizod w yciu Alfreda 
Rosenberga, bo – jak s usznie zauwa a E. Piper – w a nie w tym czasie, a wi c 
podczas Rewolucji Pa dziernikowej, utrwali  si  w nim pogl d o zwi zku marksi-
zmu i ydostwa14. Po uko czeniu studiów Rosenberg powróci  do rodzinnego Rew-
la, lecz wkrótce wyjecha  do Berlina, aby stamt d z kolei uda  si  do matecznika ru-
chu narodowosocjalistycznego – Monachium.  

W swoim tragicznie zako czonym yciu Alfred Rosenberg piastowa  wiele 
prominentnych funkcji. Pierwsz  z nich by o stanowisko redaktora naczelnego 
Völkischer Beobachter – tuby propagandowej NSDAP – które obj  w marcu 1923 ro-

                                                 

1 Bullock, Alan: Hitler. Studium tyranii. Warszawa: Iskry 2004.  
2 Maser, Werner: Adolf Hitler. Legenda, mit, rzeczywisto . Warszawa: Bellona 1998. 
3 Fest, Joachim Clemens: Hitler. Eine Biographie. Frankfurt/M. – Berlin: Propyläen 1973. 
4 Kershaw, Ian: Hitler 1889–1936. Hybris. Pozna : Rebis 2001; Hitler 1936–1941. Nemezis cz. 1. 

Pozna : Rebis 2002; Hitler 1941–1945 Nemezis cz. 2. Pozna : Rebis 2003.  
5 Grünberg, Karol: Adolf Hitler. Biografia Führera. Warszawa: Ksi ka i Wiedza 1989.  
6 Borejsza, Jerzy W.: Antyslawizm Adolfa Hitlera. Warszawa: Czytelnik 1988.  
7 Jäckel, Eberhard: Hitlera pogl d na wiat. Warszawa: Pa stwowy Instytut Wydawniczy 1973.  
8 Schenk, Dieter: Albert Forster – gda ski namiestnik Hitlera. Gda sk: Polnord 2002.  
9 Ten e: Hans Frank. Biografia generalnego gubernatora. Kraków: Znak 2009.  
10 uczak, Czes aw: Arthur Greiser: hitlerowski w adca w Wolnym Mie cie Gda sku i w Kraju War-

ty. Pozna : PSO 1997.  
11 Piper, Ernst: Alfred Rosenberg. Hitlers Chefideologe. München: Pantheon Verlag 2007.  
12 Tam e, s. 19.  
13 Tam e, s. 21.  
14 Tam e, s. 29.  
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ku, po ust pieniu Dietricha Eckarta. W tym samym roku dosz o do nieudanej próby 

zbrojnego przej cia w adzy w Niemczech przez narodowych socjalistów (przy 

wsparciu genera a Ericha Ludendorffa), czyli tzw. puczu monachijskiego. Na skutek 

tych wydarze  przebywaj cy w wi zieniu Adolf Hitler powierzy  obowi zek kiero-

wania ju  zdelegalizowan  parti  Alfredowi Rosenbergowi, którego „pe na lojalno  

[wobec Führera – K.S.] by a bezsporna [...]”15. Jednak 29 lipca 1924 roku zosta  wy-

brany nowy zarz d partii z Juliusem Streicherem – pó niejszym redaktorem, a na-

st pnie wydawc  skrajnie antysemickiego tygodnika Der Stürmer – jako przewodni-

cz cym. Nale y zaznaczy , i  w tym okresie NSDAP przekszta cono w „Wielko-

niemieck  Wspólnot  Narodow ” (Großdeutsche Volksgemeinschaft; GVG), aby za-

pewni  jej legalne funkcjonowanie.  

1 kwietnia 1933 roku, a wi c dwa miesi ce po przej ciu w adzy w Niemczech 

przez nazistów, powo any zosta  do ycia Urz d Polityki Zagranicznej NSDAP 

(Außenpolitisches Amt der NSDAP; w skrócie APA), którego kierownictwo obj  Al-

fred Rosenberg. Nowo powsta a instytucja by a konkurencyjna wobec Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych. Nie jest to jednak niczym dziwnym, poniewa  w III Rzeszy 

cz sto kompetencje urz dów partyjnych pokrywa y si  z zakresem uprawnie  ad-

ministracji pa stwowej. W 1935 roku Urz d Polityki Zagranicznej NSDAP przeka-

za  cz  swych kompetencji, a mówi c precyzyjniej sprawy handlowo-polityczne, 

tzw. „Towarzystwu Nordyckiemu” (Nordische Gesellschaft), a sam skupiaj c si  na 

kwestiach kulturalno-politycznych. 29 stycznia 1940 roku zosta  utworzony sztab 

operacyjny nazwany imieniem Alfreda Rosenberga (Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg), 
który zajmowa  si  de facto rabunkiem dzie  sztuki z terenów okupowanej Europy16. 

Ukoronowaniem kariery Rosenberga by  17 lipca 1941 roku, kiedy otrzyma  nomi-

nacj  na „Ministra Rzeszy do spraw Okupowanych Terytoriów Wschodnich”. Naj-

wa niejszym jednak jego stanowiskiem by  urz d „Pe nomocnika Führera do spraw 

duchowego i wiatopogl dowego wychowania i szkolenia NSDAP”, który sprawo-

wa  od 24 stycznia 1934 roku.  

Funkcje te umo liwi y Rosenbergowi spe nienie dawnego marzenia – zast pie-

nie wyuczonego zawodu architekta na profesj  domoros ego filozofa. Swoje pogl -

dy na wiat zebra  w ksi ce: Der Mythus des 20. Jahrhunderts. Eine Wertung der seelisch-
geistigen Gestaltenkämpfe unserer Zeit, któr  uko czy  ju  w po owie lat dwudziestych 

XX wieku. Mimo to ukaza a si  ona drukiem dopiero w 1930 roku z powodu trud-

no ci w znalezieniu wydawcy. Kolejno odmawiali: Oldenbourg, Diederichs, Bruck-

mann i Lehmann. Zainteresowanie wyrazi o jedynie Hoheneichen Verlag (za o one 

w 1915 roku przez Dietricha Eckarta), które od 1929 roku nale a o do Eher Verlag 
– centralnego wydawnictwa NSDAP, kierowanego przez Maxa Amanna. Ipso facto 
przeci tny czytelnik – niezorientowany w statusie w asno ciowym poszczególnych 

oficyn wydawniczych – odnosi  wra enie, i  ksi ka Rosenberga zosta a wydana 

                                                 

15 Tam e, s. 97.  
16 Tam e, s. 487.  
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w niezale nym wydawnictwie, niezwi zanym z ruchem narodowosocjalistycznym. 

Piper wskazuje, e by  to celowy zabieg ze strony nazistów, aby ta wyra nie antyre-

ligijna publikacja nie by a identyfikowana ze wschodz c  na niemieckiej scenie poli-

tycznej NSDAP17.  

Rosenbergowski Der Mythus des 20. Jahrhunderts pocz tkowo nie znalaz  du ej 

rzeszy odbiorców ze wzgl du na „pseudonaukowy argon, nies ychanie zawi y 

i bardzo trudno zrozumia y”,18 jakim by  napisany. Lecz w nast pnych latach ob-

serwujemy wzrost liczby sprzedawanych egzemplarzy: w 1933 roku by o to 73 000 

egzemplarzy, w 1935 roku ju  293 000, a w 1938 roku 500 000; liczb  miliona eg-

zemplarzy przekroczono w 1942 roku19. Zwi kszone zainteresowanie t  ksi k  jest 

t umaczone przez badaczy w ró ny sposób: Gerhard Besier upatruje przyczyn  w – 

wspomnianej ju  wcze niej – nominacji Rosenberga na „Pe nomocnika Führera do 

spraw duchowego i wiatopogl dowego wychowania i szkolenia NSDAP”, ponie-

wa  „na szkoleniach, kursach i egzaminach Rosenbergowska ‚ceg a’ by a lektur  

obowi zkow ”20. Natomiast Franciszek Ryszka wyja nia t  sytuacj , cytuj c s owa 

samego Hitlera (spisane przez H. Pickera): „[...] dopiero anatema rzucona przez 

monachijskiego arcybiskupa Faulhabera zdoby a jej [tzn. ksi ce Rosenberga – K.S.] 
czytelników”21. W tym miejscu nale y zaznaczy , i  Der Mythus des 20. Jahrhunderts. 
Eine Wertung der seelisch-geistigen Gestaltenkämpfe unserer Zeit zosta  wpisany przez wi -

te Oficjum 7 lutego 1934 roku na Indeks Ksi g Zakazanych22. Rozpowszechnianie 

tej e ksi ki by o równie  zabronione w Polsce (od 1933 roku), obok Mein Kampf 
Hitlera, Das ewige Reich Moellera van der Brucka i innych. Jednak zakaz nie obowi -

zywa  d ugo. W lutym 1934 roku – a wi c po podpisaniu poufnego porozumienia 

prasowego mi dzy Polsk  a III Rzesz  (a dok adniej mi dzy Polsk  Agencj  Tele-

graficzn  a Deutsches Nachrichtenbüro) – sprzeda  niemieckoj zycznych ksi ek 

odbywa a si  bez wi kszych przeszkód. Bogus aw Drewniak wymienia w ród naj-

ch tniej kupowanych niemieckich tytu ów w Polsce (w j zyku orygina u) podczas 

Bo ego Narodzenia 1937 roku m.in. nast puj ce ksi ki: Mein Kampf Hitlera, Vom 
Kaiserhof zur Reichskanzlei Goebbelsa, Deutschland ist schöner geworden Roberta Leya 

oraz biografi  Hermann Göring pióra Ericha Gritzbacha23. Czytelnikami tego rodzaju 

literatury by a w przewa aj cej mierze mniejszo  niemiecka. Tym bardziej znacz -

                                                 

17 Tam e, s. 184.  
18 Ryszka, Franciszek: Noc i mg a. Niemcy w okresie hitlerowskim. Wroc aw – Warszawa – Kraków: 

Ossolineum1962. S. 37.  
19 Dane cyt. za: Piper, E.: Alfred Rosenberg. S. 184.  
20 Besier, Gerhard: Stolica Apostolska i Niemcy Hitlera. Warszawa: PWN 2010. S. 184.  
21 Cyt. za Ryszka, Franciszek: Pa stwo stanu wyj tkowego. Rzecz o systemie pa stwa i prawa Trze-

ciej Rzeszy, Wroc aw – Warszawa – Kraków – Gda sk – ód : Ossolineum 1985. S. 105.  
22 Wi cej na ten temat: Burkard, Dominik: Häresie und Mythus des 20. Jahrhunderts. Rosenbergs 

nationalsozialistische Weltanschauung vor dem Tribunal der Römischen Inquisition. Paderborn-

München-Wien-Zürich: Schöningh 2005. S. 41 nn.  
23 Drewniak, Bogus aw: Polsko-niemieckie zbli enia w kr gu kultury 1919–1939. Studia – szkice – 

sylwetki. Gda sk: Polnord 2005. S. 98 n.  



 Kap an »rasy panów« – rzecz o Alfredzie Rosenbergu 95 

cym wydaje si  by  fakt, i  na wy ej wymienionej li cie nie znajduje si  opus vitae Al-

freda Rosenberga. Co za  dotyczy przek adów Der Mythus des 20. Jahrhunderts na inne 

j zyki, to Rosenberg stanowczo ich odmawia . Jako ciekawostk  mo na poda , e 

jedynym t umaczeniem tego tytu u by  przek ad na j zyk japo ski, który odby  si  

bez porozumienia z Rosenbergiem24. Wydaje si  by  wielce prawdopodobnym, i  

nie dochodzi  on swoich praw autorskich, aby nie zadra nia  sytuacji z bratnim 

pa stwem Osi. 

Wracaj c do samego tytu u ksi ki Rosenberga, czyli Der Mythus des 20. Jahrhun-
derts, nie sposób nie zauwa y  podobie stwa do znanej publikacji Houstona Stewar-

ta Chamberlaina – zgermanizowanego Anglika, zi cia Ryszarda Wagnera – pt. 

Grundlagen des 19. Jahrhunderts. Ta ksi ka wywar a tak silny wp yw na m odego Al-

freda Rosenberga, e opublikowa  on w 1927 roku biografi  H. S. Chamberlaina, 

którego enuncjacje nale  do jednych z pierwszych antysemickich prac wpisuj cych 

si  w nurt tzw. socjaldarwinizmu. Zwolennicy tej teorii – jak sama nazwa wskazuje 

– obierali za podstaw  swych rozwa a  teori  ewolucji Darwina, lecz w zwulgary-

zowanej formie. Uwa ali oni bowiem, i  prawa rz dz ce wiatem fauny i flory 

mo na, bez przeszkód, przenie  na wiat ludzi. Ipso facto cz owiek s aby, chory fi-

zycznie czy psychicznie – jednym s owem u omny – musi zgin , aby utorowa  

drog  dla silnych i zdrowych osobników. Analogiczne pogl dy s , niestety, wci  

ywe. Edmund Osma czyk pisa  na ten temat:  

To prawo, rz dz ce w przyrodzie, ka ce gin  s abym, aby tym mocniej rozwijali si  silni, 

drzemie w duszach ludzkich od czasów pierwotnych po dzi  dzie , mimo spowszechnienia 

Chrystusowych objawie 25.  

Inni natomiast uwa ali, i  tego typu literatura nie mia a wi kszego wp ywu na pó -

niejsz , zbrodnicz  polityk  III Rzeszy. Jerzy W. Borejsza jest zdania, e  

róde  rasizmu niemieckiego nie nale y szuka  w odgórnie narzucanych narodowi przeko-

naniach elity, których wyrazicielem by  na przyk ad Chamberlain. Rasizm ten wi za  si  

z uformowan  przez d ugie dziesi ciolecia, a nawet stulecia, mentalno ci  mas, kszta towa y 

go w XIX i XX wieku poczytne gazety oraz literatura straganowa26.  

Nie sposób jednak przyj  to stanowisko w pe ni za s uszne, skoro – jak sam 

przyznaje J. W. Borejsza – elita czyta a, identyfikowa a si , a co najwa niejsze na-

rzuca a innym przekonania antysemicko-socjaldarwinistyczne. Przecie  to nikt inny 

jak elita spo eczna, do której zalicza si  warstw  rz dz c , mia a przemo ny wp yw 

na antysemickie zabarwienie tekstów prasowych czy te  audycji radiowych, a przede 

wszystkim na szkolny program nauczania.  

W tym miejscu mo na parafrazowa  s owa Ryszki, który trafnie zauwa y , e 

„kryzys [ekonomiczny – K.S.] zachwia  poczucie wszelkiej stabilizacji, zburzy  za-

ufanie do pa stwa jako konkretnego tworu polityczno-ustrojowego, natomiast 

                                                 

24 Piper, E.: Alfred Rosenberg. S. 185.  
25 Osma czyk, Edmund: Sprawy Polaków. Katowice: Awir 1946. S. 72.  
26 Borejsza, J. W.: Antyslawizm Adolfa Hitlera. S. 18.  
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otworzy  drog  mitom”27. Do tego rodzaju „mitów” mo emy zaliczy , zarówno ze 

wzgl du na sam tytu , jak i przede wszystkim tre , Der Mythus des 20. Jahrhunderts 
Alfreda Rosenberga.  

W przedmowie do tej e ksi ki, datowanej w lutym 1930 roku, autor z ca  sta-

nowczo ci  podkre la, i  zawarte w niej pogl dy s  li tylko jego prywatnymi zapa-

trywaniami, a nie programem politycznym narodowych socjalistów, do których na-

le y. Stwierdza on równie , e NSDAP musi stroni  od sporów religijnych czy te  

ko cielno - politycznych:  

Sie [Rosenbergs Gedanken und Schlussfolgerungen – K.S.] sind durchaus persönliche Be-

kenntnisse, nicht Programmpunkte der politischen Bewegung, welcher ich angehöre. Diese 

hat ihre große Sonderaufgabe und muß sich als Organisation fernhalten von Auseinander-

setzungen religiöser, kirchenpolitischer Art ebenso wie von der Verpflichtung auf eine be-

stimmte Kunstphilosophie oder einen bestimmten Baukunststil28.  

Nast pnie znów asekuracyjnie zaznacza, e kieruje publikacj  nie do osób, które 

znajduj  spe nienie w swojej wspólnocie wyznaniowej, lecz dla osób poszukuj cych 

nowych dróg29. Te wszystkie zabiegi maj  naturalnie na celu zapobie enie ewentu-

alnej krytyce ze strony ko cielnej, a gdyby jednak do niej dosz o, zdj cie odpowie-

dzialno ci z NSDAP kosztem osoby autora.  

Rosenberg – jak ka dy „pisarz” – wyja nia czytelnikowi, co sk oni o go do na-

pisania tej ksi ki. Jako powód podaje za amanie si  warto ci spo ecznych, ko ciel-

nych i wiatopogl dowych, które mia o wed ug niego nast pi  po 1914 roku30. Upa-

truje on zadanie przysz o ci, nie jak to bywa o dawniej, w walce jednej grupy prze-

ciwko drugiej, lecz w walce krwi przeciwko krwi, rasie przeciwko rasie. Pojawia si  

tutaj element mistyczny, poniewa  w tym wynaturzonym „zadaniu przysz o ci” ma 

dopomóc krew poleg ych niemieckich o nierzy z czasów I Wojny wiatowej, która 

w bli ej nieokre lony sposób ma wnikn  do niemieckiej „duszy narodu”31. Pod po-

j ciem „duszy” kryje si  dla Rosenberga „wewn trzna strona rasy”, a wi c „rasa” 

jest uzewn trznieniem „duszy”.  

Kolejnym zadaniem, lecz tym razem „zadaniem XX wieku” jest wed ug niego 

stworzenie nowego typu cz owieka z nowego „mitu ycia”. We wst pie Rosenberg 

nie przybli a nam, czym mia by si  ten „nowy typ cz owieka” charakteryzowa . 

Prezentuje natomiast bardzo wymown  uwag : „Wer vorwärts will, muß deshalb 

auch Brücken hinter sich verbrennen”32. Konsekwencje tej i podobnych koncepcji 

mo na by o zobaczy  ju  za kilka lat, podczas II Wojny wiatowej. Decyduj c si  

na – jak to uj  Joseph Goebbels – „wojn  totaln ”, która odznacza a si  niespoty-

                                                 

27 Ryszka, F.: Pa stwo stanu wyj tkowego. S. 129.  
28 Rosenberg, Alfred: Der Mythus des 20. Jahrhunderts. Eine Wertung der seelisch-geistigen Gestal-

tenkämpfe unserer Zeit. München: Hoheneichen 1933. S. 2 n.  
29 Tam e, s. 3.  
30 Tam e, s. 1.  
31 Tam e.  
32 Tam e, s. 3.  



 Kap an »rasy panów« – rzecz o Alfredzie Rosenbergu 97 

kan  dot d bezwzgl dno ci  i okrucie stwem wobec ludno ci cywilnej oraz pe n  

dehumanizacj , Niemcy spalili za sob  przys owiowy „ostatni most”.  

Wst p do zasadniczych rozdzia ów Der Mythus des 20. Jahrhunderts uzupe niony 

jest swego rodzaju pos owiem do wydania trzeciego, w którym autor odpiera kryty-

k  swojej pracy. Rosenberg skar y si , i  kr gi katolickie zarzucaj  mu: blu nierstwo 

wobec Boga, ateizm, antychrze cija stwo oraz kult poga skiego boga Wotana. Po-

twierdzeniem tych s ów maj  by  jakoby wyrwane z kontekstu i zestawione ze sob  

fragmenty rosenbergowskiej publikacji. Reichsleiter nie pozostaje jednak d u ny. Po-

s dza „rzymskiego pra ata”, kieruj cego parti  „Centrum” (chodzi tu oczywi cie 

o pra ata Ludwika Kaasa) o systematyczne wspieranie marksizmu33.  

Poza tym obwinia Watykan o prowadzenie wyniszczaj cej walki z Niemcami, 

przy jednoczesnym wsparciu ateistycznego marksizmu: 

Die Prälaten und Kardinäle mobilisierten die ‚gläubigen Massen’, und Rom, welches mit dem 

atheistischen Marxismus, d.h. mit machtpolitischer Unterstützung des Untermenschentums 

einen Vernichtungskampf gegen Deutschland, auch unter Opferung der deutschen katholi-

schen Massen selbst führt [...]34.  

Przyczyn  takiego zachowania Ko cio a katolickiego t umaczy faktem, i  ruch 

narodowosocjalistyczny – w przeciwie stwie do darwinizmu czy te  liberalizmu – 

nie jest tylko pr dem intelektualnym, lecz mobilizuje spo ecze stwo do „narodowe-

go przebudzenia”35. Dlatego te  Watykan stara si  zapobiec stworzeniu niemieckie-

go pa stwa narodowego: „[...] die Schrittmacher Roms ihre religiöse Aufgabe in der 

Verhinderung der Bildung eines deutschen Nationalstaates erblickten“36. 

Najwi ksze zagro enie upatruje Rosenberg w – za o onym w 1534 roku przez 

w. Ignacego Loyol  – Towarzystwie Jezusowym (Societas Jesu), powszechnie zna-

nym jako Zakon Jezuitów. Przypisuje on mianowicie tej organizacji ch  zniszcze-

nia niemieckiej duszy: „Die Zerstörung der deutschen Seele ist stets das Ziel sowohl 

der Hetzapostel als auch der händereibenden Biedermänner der Societas Jesu und 

ihrer Kampfgenossen“37. 

Nale y nadmieni , i  Zakon Jezuitów zosta  za o ony z my l  o walce z refor-

macj , co naturalnie nie przysporzy o mu sympatii w ojczy nie Lutra. 

Ksi ka Rosenberga odbi a si  równie  szerokim echem w kr gach ewangelic-

kich. Reakcj  luteran na t  publikacj  najlepiej wyrazi  jej autor. Porówna  on sto-

sunek ewangelików do jego enuncjacji z zachowaniem Ko cio a katolickiego wobec 

reformacji. Ponadto Alfred Rosenberg by  zdania, i  wspó cze ni teolodzy ewange-

liccy odchodz  od pierwotnej nauki ich patrona: „Es ist betrübend, wenn die heuti-

gen Vertreter der evangelischen Theologie so unlutherisch sind [...]”38. 

                                                 

33 Tam e, s. 7.  
34 Tam e, s. 6.  
35 Tam e, s. 7.  
36 Tam e, s. 8.  
37 Tam e, s. 10.  
38 Tam e, s. 12.  
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Kwestionuje on równie  podstawy protestantyzmu, nazywaj c cze , jak  jest 

darzony w. Pawe  w ród luteran, „grzechem pierworodnym protestantyzmu”39, za  

samego aposto a nazywa „materialistycznym rabinem”40. 

Jednak najbardziej oburza Rosenberga lutera ska krytyka rasizmu. Ewangeliccy 

teolodzy okre lili t  pseudonauk  mianem „niechrze cija skiego ba wochwalstwa 

wspólnoty narodowo ciowej” (unchristliche »Vergötzung« des Volkstums)41. Reichsleiter 
odpiera ten zarzut, konstatuj c, i  Ko ció  ewangelicki staje si  tym samym „czci-

cielem ydostwa”.  

W poszczególnych rozdzia ach Der Mythus des 20. Jahrhunderts znajduj  si  enun-

cjacje jawnie antychrze cija skie, a w szczególno ci antykatolickie. Rosenberg pod-

daje krytyce hierarchi  Ko cio a rzymskokatolickiego z papie em i kolegium kardy-

nalskim jako jego zwierzchnikami. To ostanie okre la mianem „mieszanki kap a -

stwa etrusko-syryjsko-pó nocnoaziatyckiego i ydów”42. Za  papie owi odmawia 

miana Bo ego Namiestnika, uwa aj c to za mit podtrzymywany przez Watykan, 

który nie mo e by  uznany za najwy sz  warto  przez adn  ras  ani narodowo . 

Ponadto postrzega obietnic  zbawienia jako swoistego rodzaju nagrod  dla po-

pleczników papie a43. 

Nast pca w. Piotra jawi si  Rosenbergowi – jak wy ej wspomniano – nie jako 

ziemski namiestnik chrze cija skiego Boga, lecz jako namiestnik syryjskiego Jahwe: 

„An dessen Stelle aber trat zum Unglück Europas der syrische Jahwe in der Gestalt 

seines ‚Stellvertreters’, des etruskisch - römischen Papstes“44.  

Za  chrze cija stwo deprecjonuje do roli „proletariacko-nihilistycznego, poli-

tycznego nurtu”45, które wypieraj c Chrystusa samo zajmuje jego miejsce. Reichsleiter 
ma tu na my li po rednictwo duchowie stwa mi dzy wiernymi a Stwórc : 

Bezeichnend ist für das römische Christentum, daß es die Persönlichkeit des Stifters nach 

Möglichkeit ausschaltet, um den kirchlichen Aufbau einer Priesterherrschaft an ihre Stelle zu 

setzen. […] Denn zwischen Jesus und den Menschen schieben sich die Kirche und ihre Ver-

treter ein, mit der Behauptung, daß der Weg zu Jesus nur durch die Kirche führe46.  

Nast pnie Rosenberg intensyfikuje ton swojej wypowiedzi, by stwierdzi , i  Je-

zus nie tyle zosta  zast piony, co wr cz odwo any przez szamana. Tym pejoratyw-

nym okre leniem nazywa on papie a, podkre laj c przy tym, e b dem by  og o-

szony w Rzymie 18 lipca 1870 roku przez Sobór Watyka ski I dekret papieski za-

wieraj cy dogmat o nieomylno ci Ojca wi tego47. Nawet odwieczne symbole 

                                                 

39 Tam e. 
40 Tam e, s. 13. 
41 Tam e, s. 12.  
42 Tam e, s. 67.  
43 Tam e, s. 466.  
44 Tam e, s. 219.  
45 Tam e, s. 71.  
46 Tam e, s. 160.  
47 Tam e, s. 175. 
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chrze cija stwa zostaj  poddane przez Rosenberga krytyce. Dowodzi on, i  krucy-

fiks – podobnie jak swastyka – jest poga skim symbolem s o ca oraz powstaj cego 

ycia, który zaw drowa  m.in. do Rzymu dzi ki ludom nordyckim48. Lecz najwi k-

szym problemem dla doktryny narodowosocjalistycznej by a posta  yda – Jezusa 

Chrystusa. W adze III Rzeszy musia y liczy  si  z reakcj  niemieckiego spo ecze -

stwa, zdominowanego przez dwa najwi ksze wyznania chrze cija skie. Dlatego te  

zdecydowano si  na – jak to trafnie uj  Bryan Mark Rigg – „aryzacj ” Jezusa49. 
Równie  w tym aspekcie „niezast pionym” okaza  si  by  Alfred Rosenberg. Negu-
je on ydowskie pochodzenie Jezusa powo uj c si  na wyniki bada  E. Junga, opu-
blikowane w Monachium w 1924 roku, oraz na enuncjacje w. Efrema (zwanego 
równie  Efremem Syryjczykiem; wi tego Ko cio a rzymskokatolickiego, jak i pra-
wos awnego, og oszonego doktorem Ko cio a przez Benedykta XV). Wed ug tych-
e pseudonaukowych bada  matka Chrystusa by a Syryjk , a ojciec – Rzymianinem 

[sic!]50. Po tych zabiegach „od ydzenia” Jezusa ju  nic nie sta o na przeszkodzie, aby 
nazwa  go mianem „sedna naszej historii” oraz „bogiem Europejczyków”51. 

Podobnych k opotów nie nastr cza a osoba Marcina Lutra. Autor Der Mythus 

des 20. Jahrhunderts wypowiada si  o twórcy reformacji bardzo pochlebnie. Nazywa 

go zwolennikiem my li narodowej, który przeciwstawi  si  papiestwu52 oraz zatrzy-

ma  post p „nie adu z Azji rodkowej”53. Zas uguje on wed ug Reichsleitera na mia-

no „wybawiciela Zachodu” za skuteczne przeciwstawienie si  Rzymowi54. Rosen-

berg nie jest jednak ca kowicie bezkrytyczny w stosunku do luteranizmu, którego 

oficjalnie sam by  wyznawc . Najwi kszy „grzech” protestantyzmu identyfikuje 

z „przysi g  na ydowsk  bibli ”55, jak nazywa Stary Testament. Za  Marcinowi Lu-

trowi wytyka brak poparcia przez niego ruchu ch opskiego56. Mimo to oburzaj  go 

obelgi pod adresem przywódcy reformacji, szczególnie z kr gów katolickich 

(zw aszcza jezuickich). Kolejnym „leitmotivem” rosenbergowskiej publikacji jest 

uto samianie chrze cija skiego Boga z ydowskim Jahwe. Rosenberg czyni to od-

wo uj c si  do opisów stworzenia wiata. Jahwe stworzy  wiat z niczego. Wed ug 

Reichsleitera w katolickiej biblii stykamy si  z analogiczn  koncepcj . Powo uje si  on 

w tym miejscu na najstarsze nordyckie mity (indyjskie), które mówi  o akcie two-

                                                 

48 Tam e, s. 165.  
49 Rigg, Bryan Mark: ydowscy o nierze Hitlera. Nieznana historia nazistowskich ustaw rasowych 

i m czyzn pochodzenia ydowskiego w armii niemieckiej. Warszawa – Kraków: Bellona 2009. 

S. 209 n.  
50 Rosenberg, A.: Der Mythus des 20. Jahrhunderts. S. 76.  
51 Tam e, s. 391.  
52  Tam e, s. 85. 
53  Tam e, s. 184.  
54  Tam e, s. 185. 
55  Tam e, s. 250.  
56  Tam e, s. 569.  
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rzenia wiata z fali chaosu. Ipso facto Bóg nie jest „magicznym stwórc ”, lecz „po-

rz dkowym z zewn trz”57.  

W rosenbergowskiej publikacji poruszany jest nawet w tek mitycznej Atlantydy, 

która – wed ug Rosenberga – by a pierwotnym centrum kultury. Potwierdzeniem 

tego faktu maj  by  badania geologiczne: 

Hinzu ist die Geologie gekommen, die imstande ist, heute die Landkarten von Zehntausen-

den von Jahren vor unserer Zeitrechnung zu zeichnen. Unterseeforschungen hoben aus 

großer Tiefe des Atlantischen Ozeans starre Lavamassen von den Gipfeln einst plötzlich 

versunkener Gebirge, in deren Tälern einst Kulturen entstanden waren [...]58.  

Wed ug niego Atlantyda mog a si  znajdowa  w miejscu dzisiejszej Arktyki, 

poniewa  biegun pó nocny rzekomo przemie ci  si , tak wi c panowa  tam o wiele 

cieplejszy klimat ni  obecnie59. 
Kolejnym dowodem na istnienie zaginionego l du jest – wed ug Rosenberga – 

fakt, i  wi kszo  mitów, form kultu czy te  sztuki jest zbie na w wielu kulturach, 

nawet znacznie od siebie oddalonych. Na przyk ad tzw. „mit solarny”, który rozwi-

n  si  w Staro ytnym Egipcie w kult s o ca, musia  powsta  na dalekiej pó nocy, 

poniewa  tylko tam, gdzie promieni s onecznych w roku jest najmniej, przedstawia-

j  one tak wielk  warto 60. Tak wi c prapocz tkiem kultury i wszelakich wierze  

jest Atlantyda, która mia a znajdowa  si  na pó nocy naszego globu. Nast pnie jej 

mieszka cy zasiedlali inne kontynenty: 

Und diese Ströme der atlantischen Menschen zogen zu Wasser auf ihren Schwan- und Dra-

chenschiffen ins Mittelmeer, nach Afrika; zu Land über Zentralasien nach Kutscha, ja viel-

leicht sogar nach China; über Nordamerika nach dem Süden dieses Erdteils61. 

Teori  t  mia y potwierdza  cechy fizyczne niektórych grup etnicznych: Berbe-

rów oraz semickiego ludu Amorytów – niebieskoocy, o jasnej karnacji. Rosenberg 

powo uje si  równie  na staroegipskie reliefy przedstawiaj ce jasnow ose, niebie-

skookie postacie o jasnej karnacji. Nazywa ich „blondw osymi Libijczykami” i to 

w a nie t  grup  upatruje jako warstw  rz dz c 62.  

Podsumowuj c koncepcja Rosenberga prezentuje si  nast puj co – lud mitycz-

nej Atlantydy stworzy  rozwini t  cywilizacj , która nast pnie zosta a przeniesiona 

na inne obszary globu przez niebieskookich Atlantów o blond w osach. Nast pnie 

Rosenberg opisuje losy staro ytnej Grecji, Rzymu, Indii i Persji, aby skupi  si  na 

jednej z najstarszych religii monoteistycznych – zaratustrianizmie (zwanej równie  

zoroastryzmem). Ta forma kultu powsta a na terenie dzisiejszego pó nocno-wscho- 

dniego Iranu mi dzy XIII a po ow  VI wieku p.n.e.; jej za o ycielem (a w a ciwie 

                                                 

57  Tam e, s. 249.  
58  Tam e, s. 24.  
59  Tam e. 
60  Tam e, s. 24 n.  
61 Tam e, s. 25.  
62 Tam e, s. 26 n.  
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reformatorem istniej cego ju  wcze niej mazdaizmu) by  Zaratustra. Przyjmuje si , 

i  zaratustrianizm stanowi  podwalin  najwi kszych wspó czesnych religii monote-

istycznych takich jak judaizm, chrze cija stwo oraz islam, poniewa  to w a nie 

w tym staroperskim wierzeniu po raz pierwszy pojawia si  koncepcja S du Osta-

tecznego, piek a i nieba, Boga i szatana oraz nadej cia mesjasza63. Zaratustrianie 

wierzyli w jednego boga – Ahur  Mazd  (w t um. Pan M dro ci) oraz jego nega-

tywne odbicie – Angr  Mainju (Z ego Ducha). Rosenberg nie bez przyczyny wraca 

w swej ksi ce do tej zapomnianej religii, gdy  upatruje w Ahurze Mazdzie „boskie-

go opiekuna aryjsko ci”64. Uwa a on równie , e aryjska krew zobowi zywa a ka -

dego Persa do opowiedzenia si  po stronie dobra, a wi c poparcia Ahury Mazdy65. 

Reasumuj c: Der Mythus des 20. Jahrhunderts. Eine Wertung der seelisch-geistigen Ge-
staltenkämpfe unserer Zeit jest publikacj  zdecydowanie antykatolick . Gros zawartych 

w niej tez – nawet tak absurdalnych jak wynurzenia na temat Atlantydy, czy te  nie-

ydowskim pochodzeniu Jezusa (opisane wy ej w niniejszym artykule) – s  podbu-

dowywane i potwierdzane przez badania „naukowe”, a raczej pseudonaukowe. Do 

tego typu prac charakteryzuj cych si  w tpliw  jako ci  i silnym subiektywizmem 

mo na zaliczy  Erdzeitalter (München, 1930) Edgara Dacqué, który utraci  w 1925 

roku stanowisko profesora paleontologii na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana 

w Monachium z powodu swoich pseudonaukowych bada , Der Aufgang der Mensch- 
heit (Jena, 1928) Hermana Wirtha, który usi owa  udowodni  istnienie mitycznej 

Atlantydy, Menschenformung. Grundzüge der vergleichenden Erziehungswissenschaft (Leipzig, 

1925) czo owego nazistowskiego pedagoga Ernsta Kriecka, Weltgeschichte auf rassi-
scher Grundlage (Frankfurt am Main, 1925) Wilhelma Erbta oraz szereg publikacji na-

le cych do kanonu literatury rasistowskiej reprezentowanych przez Paula de La-

garde i Houstona Stewarta Chamberlaina. Rosenberg cytuje równie  prace uzna-

nych naukowców, lecz cz sto dokonuje manipulacji, wybieraj c odpowiednie frag-

menty, których sens – w wyniku pozbawienia szerszego kontekstu – zostaje wypa-

czony. Taka sytuacja mia a miejsce z Das Wesen des Katholizismus66 (Augsburg, 1925) 

Karla Adama oraz z teologicznymi enuncjacjami Johanna Nepomuka Seppa67. 

Po zako czeniu II Wojny wiatowej Alfred Rosenberg stan  przed Mi dzyna-

rodowym Trybuna em Wojskowym w Norymberdze. W akcie oskar enia zarzucano 

mu udzia  w spisku i przygotowaniach planu przeciwko pokojowi, a tak e pope -

nienie zbrodni przeciw pokojowi, zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciw ludzko-

ci. We wszystkich tych czterech punktach zosta  uznany za winnego zarzucanych 

mu czynów i skazany – 1 pa dziernika 1946 roku – na kar  mierci przez powiesze-

nie, któr  wykonano pi tna cie dni pó niej. W uzasadnieniu wyroku argumentowa-

                                                 

63 Zob. na ten temat m.in. Boyce, Mary: Zaratusztrianie. ód : Wyd. ódzkie 1988.  
64  Rosenberg, A.: Der Mythus des 20. Jahrhunderts. S. 32.  
65 Tam e, s. 33.  
66 Zob. Rosenberg, A.: Der Mythus des 20. Jahrhunderts. S. 161 n.  
67 Zob. tam e, s. 164.  
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no, i  kolejno68: w pierwszym punkcie oskar enia za win  Rosenberga przemawia o 

piastowanie przez niego funkcji „partyjnego filozofa”, w drugim – kierowanie 

Urz dem Polityki Zagranicznej NSDAP (APA), a co za tym idzie uczestnictwo 

w przygotowywaniu ataku na Dani  i Norwegi , za  w trzecim i czwartym punkcie 

– dzia alno  Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg oraz Ministerstwa Rzeszy do spraw Okupo-
wanych Terytoriów Wschodnich, na czele których sta  Rosenberg, a tak e jego wspó -

udzia  przy rekrutacji robotników przymusowych do nazistowskiego przemys u 

i rolnictwa. Mimo e Rosenberg nie posiada  pe nej swobody dzia ania na stanowi-

sku Ministra Rzeszy do spraw Okupowanych Terytoriów Wschodnich, gdy  Hitler w czy  

w poczet swoich prerogatyw prawo mianowania komisarzy Rzeszy oraz komisarzy 

generalnych69, to jednak oficjalnie podlegali oni Rosenbergowi70. Ponosi  on zatem 

odpowiedzialno  prawn  za eksterminacj  ludno ci ydowskiej oraz masowe wy-

siedlenia rdzennych mieszka ców obszarów na wschód od Bugu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

68 Der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof. Nürn-

berg 14. November 1945 – 1. Oktober 1946. Nürnberg 1947. Tom I. S. 331 n.  
69 Zob. Erlass des Führers über die Verwaltung der neu besetzten Ostgebiete. 17 lipca 1941 r., art. 6.  
70 Zob. tam e, art. 7.  


