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Anna Maria Sigmund, Kobiety nazistów, Brunatna Seria,
Dom Wydawniczy Bellona, tom I, Warszawa 2002,
ss. 221, tom II, Warszawa 2003, ss. 206.
Od upadku hitlerowskich Niemiec up³ynê³o ju¿ niemal szeœædziesi¹t lat, lecz
mimo to literatura dotycz¹ca tego tematu cieszy siê nies³abn¹cym zainteresowaniem. Nowatorskie spojrzenie na kwestie uchodz¹ce za ca³kowicie wyjaœnione
i zbadane przyczyniæ siê jednak nadal mo¿e do powstania niezmiernie ciekawych
wniosków i spostrze¿eñ uzupe³niaj¹cych wizerunek III Rzeszy. Autorka ksi¹¿ki
Kobiety nazistów zaznacza we wstêpie swej pracy, ¿e jej celem jest ukazanie faszystowskich Niemiec ze szczególnym uwzglêdnieniem kobiet, które wywar³y
wp³yw na obraz i historiê spo³eczno-polityczn¹ tego pañstwa. Zwraca uwagê, ¿e
propaganda i ideologia nazistowska usi³owa³y stworzyæ anachroniczny obraz
kobiety, której oficjalnie próbowano zakazaæ wszelkiej aktywnoœci zawodowej
i politycznej. W praktyce okaza³o siê, ¿e kobiety ¿yj¹ce w sferze narodowosocjalistycznej elity odgrywa³y niejednokrotnie znaczn¹ rolê w ¿yciu Trzeciej Rzeszy.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e propaganda i cenzura w sposób skuteczny mog¹ zatrzeæ rzeczywisty obraz losów cz³owieka i jego wp³ywu na historiê. Istotnie po
pewnym czasie, po dok³adnej analizie Ÿróde³, porównaniu ró¿norodnych, czêsto
subiektywnych opinii, odrzuceniu nie maj¹cych pokrycia w rzeczywistoœci doniesieñ, mo¿na w sposób naukowy odtworzyæ wizerunek danej osoby oraz wydarzeñ
z ni¹ zwi¹zanych. Anna Maria Sigmund postawi³a sobie zatem za cel napisanie
naukowej, obiektywnej biografii pewnej liczby kobiet, które odegra³y znaczniejsz¹ rolê w spo³eczeñstwie narodowosocjalistycznym. Zadaj¹c pytanie, kim
by³y opisywane postacie oraz jakim by³o ich otoczenie, Autorka podjê³a siê wiêc
trudnego zadania polegaj¹cego na umieszczeniu w jednej publikacji zarówno biografii, jak i materia³u historycznego.
Nie sposób streœciæ tu wszystkich w¹tków recenzowanej publikacji, dlatego
zmuszony jestem skupiæ siê jedynie na elementach, które w mojej opinii tworz¹
wizerunek omawianej pracy. W sk³ad dwutomowej ksi¹¿ki wchodzi 15 rozdzia³ów, które opisuj¹ pochodzenie, losy, dzia³alnoœæ i psychikê kobiet pochodz¹cych z otoczenia w³adz nazistowskich. Wyj¹tkiem jest rozdzia³ pierwszy
(zatytu³owany „Hitler i niemiecka kobieta”), bêd¹cy analiz¹ narodowosocjalistycznego wzorca kobiety i jego Ÿróde³. Pogl¹dy te skonkretyzowano g³ównie
w Micie XX wieku Alfreda Rosenberga, Mein Kampf Adolfa Hitlera oraz w publikacjach Walthera Darre. Na tej podstawie ukszta³towa³ siê narodowosocjalistyczny model, bêd¹cy swoistym zespo³em pewnych nakazów i zakazów. Twierdzono,
¿e kobieta w pañstwie hitlerowskim „nie bêdzie nigdy politykiem, prawnikiem
ani ¿o³nierzem”. Jedynie rodzenie dzieci, ich wychowanie i prowadzenie gospodarstwa domowego by³y prawdziwymi zadaniami „wzorowej” obywatelki pañstwa niemieckiego. W 1921 roku podjêto uchwa³ê, w myœl której kobietom raz na
zawsze odmówiono udzia³u w kierownictwie partii hitlerowskiej oraz w jakimkolwiek kierowniczym gremium. Praca zawodowa i naukowa oraz dzia³alnoœæ
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polityczna staæ siê mia³y wy³¹cznie prawem zarezerwowanym dla mê¿czyzn.
A. M. Sigmund zauwa¿a, ¿e pogl¹dy te kszta³towa³y siê przede wszystkim w odpowiedzi na bie¿¹c¹ sytuacjê spo³eczno-polityczn¹. Odsuwanie od pracy zawodowej
by³o przecie¿ jednym z elementów walki z bezrobociem. Istotnym mankamentem
ksi¹¿ki Kobiety nazistów jest fakt, ¿e A. M. Sigmund próbuje tu na zaledwie dziesiêciu stronach pracy opisaæ obraz œwiatopogl¹du oraz zwi¹zane z tym postêpowanie Hitlera. Z tego wzglêdu czytelnik uzyskuje tu niepe³ne, a nawet nieco
chaotyczne odzwierciedlenie opisywanego tematu. Przyda³y by siê tu zatem dwa
rozdzia³y, w których jeden by³by analiz¹ nazistowskiej ideologii, natomiast drugi
stanowi³by wierniejsz¹ ilustracjê dzia³añ Hitlera i kierowanego przez niego pañstwa. Kolejnych czternaœcie rozdzia³ów stanowi¹ biografie w kolejnoœci: Carin
Goering, Emmy Goering, Magdy Goebbels, Leni Riefenstahl, Gertrud Scholz-Klink,
Geli Raubal, Ewy Braun, Henrietty von Schirach, Gerdy Bormann, Liny Heydrich, Unity Valkyrie Mitford, Hanny Reitsch, Winifried Wagner oraz Karoline
Rascher. Nazwiska osób opisywanych przez Autorkê s¹ jednoczeœnie tytu³ami
rozdzia³ów, które uzupe³nione s¹ skrótowymi komentarzami ilustruj¹cymi w pewien sposób ich losy, osobowoœæ i warunki ¿ycia. I tak Carin Goering jest okreœlona jako „nordycki idea³ i postaæ kultowa”, Emmy Goering jako „Jaœnie Pani”,
Magda Goebbels – „Pierwsza dama Trzeciej Rzeszy”, Leni Riefenstahl jest „Królow¹ amazonek”, G. Scholtz-Klink jest „towarzyszk¹”. Geli Raubal ukazuje siê
jako „Siostrzenica wuja Adolfa”, Ewa Braun „Skrywana kochanka”, Henriette
von Schirach jako „uczennica Fuehrera”. Gerda Bormann uznaje „poligamiê zamiast monogamii”, Lina Heydrich egzystuje „u boku zbrodniarza wojennego”,
a Unity Mitford jest „angielsk¹ walkiri¹ Hitlera”. Nazwisko Hanny Reitsch
zwi¹zane jest z ide¹ „samobójczych lotów dla Trzeciej Rzeszy”. Karoline Rascher
wychowuje obce dzieci „ukradzione dla Fuehrera”. Tytu³ rozdzia³u dotycz¹cy
Winifred Wagner uzupe³niony jest komentarzem „Wolf i Winni”, który wskazuje
na jej bli¿sz¹ znajomoœæ z Adolfem Hitlerem. Czêœæ z przytoczonych tu komentarzy wymaga szerszego wyjaœnienia. Przedwczeœnie zmar³a pierwsza ¿ona Hermanna Goeringa, Carin Goering okreœlana jest tu jako postaæ kultowa z tego
wzglêdu, ¿e wraz ze swym mê¿em poœwiêca³a siê bezgranicznie politycznej
dzia³alnoœci w NSDAP. Leni Riefenstahl, „królowa amazonek” rozpoczê³a sw¹
karierê jako tancerka i aktorka. „Towarzyszka” Gertrud Scholtz-Klink nawo³ywa³a niemieckie kobiety do ca³kowitego wycofania siê z ¿ycia publicznego
i nieanga¿owania siê w politykê. Poœwiêcony jej rozdzia³ jest udan¹ ilustracj¹ propagandowych wyobra¿eñ rozpowszechnianych w pañstwie nazistowskim. Bezkrytycznie twierdzi³a, ¿e w przeciwieñstwie do mê¿czyzn „robotników”, którzy
przygotowani s¹ do pracy fizycznej, „dziewczêta robotnice” maj¹ przygotowywaæ siê do roli gospodyñ domowych i matek. G³osi³a, ¿e nauka jest zajêciem typowo mêskim, a praca parlamentarna jest „przekroczeniem granicy p³ci”.
Treœæ ksi¹¿ki ukazuje rzeczywistoœæ, w której oficjalny i ideologiczny obraz
jest irracjonalnym zbiorem mitów, maj¹cym niewiele wspólnego z prawd¹. Losy
i postêpowanie kobiet z krêgu w³adz nazistowskich ukazuj¹ przede wszystkim
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nierealnoœæ i anachronizm oficjalnej doktryny. Zmuszanie do rezygnacji z opisanych wczeœniej form aktywnoœci najczêœciej nie odnosi³o po¿¹danych skutków.
Wprost przeciwnie – Carin Goering by³a polityczn¹ agitatork¹, a Emmy Goering
zawodow¹ aktork¹. Henriette von Schirach – „uczennica Fuehrera” natomiast aktywnie wraz z mê¿em uczestniczy³a w ¿yciu kulturalnym Wiednia. Magda Goebbels (uwa¿ana za pierwsz¹ damê Trzeciej Rzeszy), wprost, w obecnoœci Hitlera
uparcie wypowiada³a siê na temat równoœci oraz praw kobiet. Ciekaw¹ i kontrowersyjn¹ postaci¹ jest Leni Riefenstahl. Jej Triumf Woli nakrêcony w 1934 roku
i ukazuj¹cy ogólnopañstwowy zjazd NSDAP w Norymberdze natychmiast uznano za najlepszy film propagandowy, a Olimpiadê zalicza siê do dziesiêciu najlepszych dzie³ œwiatowej kinematografii. Rozdzia³ poœwiêcony Hannie Reitsch
ukazuje karierê niezwykle utalentowanej kobiety, pilota pierwszych w œwiecie
prototypów œmig³owca oraz samolotu z napêdem odrzutowym. W koñcowej fazie
wojny sk³onna by³a odbyæ nawet samobójczy lot wewn¹trz pocisku V1. Wielodzietnoœæ, tak mile widziana w propagandzie nazistowskiej by³a równie¿ rzadkoœci¹. Wyj¹tkami by³y tu „wzorcowe” rodziny Bormannów i Goebbelsów. Gerda
Bormann urodzi³a dziewiêcioro dzieci akceptuj¹c nawet poligamiê. ¯ona Sigmunda Raschera nie mog¹c urodziæ w³asnych dzieci, maj¹c na uwadze nazistowski kult matki, zdecydowa³a siê na kradzie¿ i adopcjê cudzych dzieci. Tajemnicze
samobójstwo Geli Raubal w 1931 roku sta³o siê pretekstem do licznych mniej lub
bardziej sensacyjnych spekulacji na temat tego wydarzenia i osobowoœci Adolfa
Hitlera. W Kobietach nazistów nie znajdujemy jednak jednoznacznej odpowiedzi
na pytanie o istotê i przyczyny zdarzenia, pomimo tego, ¿e A. M. Sigmund cytuje
tu obszernie z wielu ró¿norodnych Ÿróde³. Œwiadczy to o chêci obiektywnego
i mo¿liwie najwierniejszego ukazania rzeczywistoœci i o unikaniu tworzenia niesprawdzonych teorii. Rozdzia³ dotycz¹cy Ewy Braun jest analiz¹ jej nieskomplikowanej osobowoœci oraz prób¹ ukazania jej ¿ycia codziennego z Adolfem
Hitlerem. Okazuje siê, ¿e liczne pog³oski na ten temat nie znajduj¹ pokrycia
w rzeczywistoœci. Faktem jest jedynie to, ¿e z wielu wzglêdów zwi¹zek ten by³
starannie ukrywany. Hitler g³osi³, ¿e bezgraniczne poœwiêcenie dla ojczyzny
uniemo¿liwia mu prowadzenie ¿ycia domowego. Brak wiedzy i zainteresowania
polityk¹ ze strony Ewy Braun by³ w oczach dyktatora istotn¹ zalet¹ kochanki nie
bior¹cej udzia³u w jego decyzjach. W Kobietach nazistów zabrak³o niestety rozdzia³u poœwiêconego rodzinie Himmlerów. Jedynie w czêœci poœwiêconej Henriecie von Schirach dowiadujemy siê, ¿e niezbyt towarzyski Heinrich Himmler
(bêd¹cy przecie¿ w³adc¹ obozów koncentracyjnych ), traktowany by³ niezbyt dobrze przez sw¹ ¿onê Margarete, która otwarcie pogardza³a jego przekonaniami.
Nasuwa siê wniosek, ¿e ksi¹¿ka Kobiety nazistów jest dowodem tego, ¿e hitlerowski wizerunek kobiety najmniej przemawiaæ musia³ w³aœnie do towarzyszek ¿ycia, przyjació³ek i ¿on nazistowskich przywódców.
Bior¹c pod uwagê niewielk¹ objêtoœæ rozdzia³ów, pokaŸna liczba odsy³aczy
umieszczona bezpoœrednio po ka¿dym z nich znacznie zwiêksza wartoœæ publikacji. Na koñcu obu tomów znajduj¹ siê bibliografie, które wskazuj¹, ¿e Autorka ko-
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rzysta³a z licznych wywiadów, dokumentów, publikacji z okresu Trzeciej Rzeszy,
a tak¿e z dorobku miêdzy innymi: Joachima Festa, Lwa Bezymienskiego, Davida
Irvinga, Wernera Masera, Hugh Trevora-Ropera, Alana Bullocka. W bibliografii
znajdujemy szereg publikacji o charakterze pamiêtnikarskim, np. pamiêtniki i listy Goebbelsa, Emmy Goering, Liny Heydrich, Hanny Reitsch, Leni Riefenstahl,
Ernsta Hanfstaengla, Alberta Speera, Martina Bormanna, Karla Doenitza, Franza
Haldera. Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e recenzowana praca posiada solidn¹ bazê
Ÿród³ow¹. Czytaj¹c Kobiety nazistów odnosi siê wra¿enie, ¿e publikacja ta jest nie
tylko zespo³em biografii pewnej grupy osób, lecz tak¿e wyrywkowym, lecz mimo
to wartoœciowym materia³em historycznym. Decyduje o tym fakt, ¿e losy opisywanych postaci osadzone s¹ w kontekœcie wielu znacz¹cych procesów i wydarzeñ
maj¹cych miejsce w pañstwie niemieckim nie tylko w dobie Hitlera, lecz równie¿
po zakoñczeniu wojny. Przyk³adowo rozdzia³y dotycz¹ce Carin Goering, Magdy
Goebbels, Angeli Raubal, Ewy Braun, Gerdy Bormann oraz Winifried Wagner s¹
po czêœci opisem drogi partii hitlerowskiej do w³adzy. Negatywny obraz Trzeciej
Rzeszy ukazany jest miêdzy innymi w czêœci poœwiêconej Karoline Rascher i Linie Heydrich. Upadek „Tysi¹cletniej Rzeszy” znajduje natomiast swe odzwierciedlenie w czêœciach poœwiêconych Ewie Braun, Magdzie Goebbels oraz Hannie
Reitsch.
Niezmiernym atutem pracy jest to, ¿e A. M. Sigmund przytaczaj¹c, a nawet
wprost cytuj¹c i krytykuj¹c ró¿norodne przekazy, stara siê unikaæ sensacyjnych
i niesprawdzonych w¹tków, dbaj¹c dziêki temu o zachowanie obiektywizmu. Na
ponad czterystu stronach zgromadzono tutaj doœæ skrótowy, lecz usystematyzowany materia³ biograficzny, który umo¿liwia stworzenie obrazu szeregu osób,
o których dotychczasowa wiedza oparta by³a w praktyce jedynie na subiektywnych przekazach lub niesprawdzonych pog³oskach. Pomimo niewielkiej objêtoœci
rozdzia³ów, Autorce udaje siê jednak w dostateczny sposób przybli¿yæ czytelnikowi losy opisywanych postaci oraz zag³êbiæ w ich osobowoœæ. Nale¿y zatem
uznaæ, ¿e cel publikacji zosta³ w znacznej mierze osi¹gniêty.
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