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Podkreślmy od razu, że te „naukowe” i ideologiczne założenia, jakie przedstawił w swych pracach R. Walter Darré1, przeprowadzający jako minister reformę
struktury rolnej Niemiec, są czystą mitologią. Stanowią one jeszcze jeden przekonywujący przykład, jak daleko mit sięga swoim wypływem w bieg życia społecznego i gospodarczego, potwierdzając tezy Malinowskiego2 o roli mitu w życiu
społeczeństw pierwotnych. Tylko mit może tak nastawić ludzi, że uwierzą oni
w nawrót do pierwszego tysiąclecia historii niemieckiej, ponad drugim tysiącleciem, zatrutym przez chrześcijaństwo, które zniszczyło podstawy moralności
rasowej narodu nordycznego. Nigdy naukowiec, operujący konkretnymi faktami
według dyrektyw logicznej poprawności, nie będzie twierdził, że jest to możliwe.
Tylko wiara w tajemnicze siły krwi, krwi determinującej los jednostek i narodów,
może się zdobyć na tak ryzykowny krok.
Reforma rolna w Niemczech ma za zadanie stworzyć taki ustrój, który by powstrzymał denordyzację narodu niemieckiego i który by dał podstawy racjonalnej
hodowli nordyków pełnej krwi. Musi więc odrzucić za jednym zamachem niegermańskie i nienordyczne naleciałości 2-go tysiąclecia, a nawiązać do starożytnej germańszczyzny, jej ustroju rolnego, społecznego, jej moralności i tężyzny
fizycznej. I Darré w swoich dziełach stwarza mityczny obraz starożytnej i nawet
1

R.W. Darré, Das Bauerntum als Lebensquell der Nordischen Rasse, München 1928; idem,
Neuadel aus Blut und Boden, München 1930; Das Schwein als Kriterium für Nordische Völker und
Semiten; Zur Widergeburt des Bauerntums (trzy rozprawy). Darré jest obecnie Reichsbauernführer
i Reichsernährungsminister III Rzeszy.
2 B. Malinowski, Myth in Primitive Psychology, London 1926, s. 21 i 23 [wyd. pol.: Mit
w psychice człowieka pierwotnego, przeł. B. Leś, [w:] B. Malinowski, Mit, magia, religia, Warszawa 1990. To siódmy tom Dzieł Malinowskiego — przyp. red.].

Prace Kulturoznawcze 14/1, 2012
© for this edition by CNS

PraKul_XIV.indd 225

2012-10-19 09:47:56

226

Jan Szczepański

przedhistorycznej rasy nordycznej. Wskazuje, że jest rasa chłopska i rolnicza.
Że chłopskość i rolnictwo są jej cechami rasowymi, że ustrój jej i sposób życia,
to było powiązanie ziemi i krwi, ogniska rodziny i „podstawy wyżywienia” w organiczną całość. Moralnością jej była ochrona czystości rasy. I tylko w takim
ustroju naród niemiecki może być silny.
Celem zasadniczym polityki agrarnej III Rzeszy jest zrealizowanie mitu nordycznego chłopa, wprowadzenie w życie rasistowskiego mitu chłopskiego. […]
Zadanie moje jest czysto informacyjne. Nigdzie nie prostuję, nie komentuję, ani
nie polemizuję z wywodami Darrégo. Mit bowiem jest kwestią wiary i zawsze
należy go ujmować tak, jak ujmują go ludzie, którzy weń wierzą.
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