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1ozmowa z 1a1ilta .... 

Siedzimy naprzeciw siebie. Mój towarzysz jest mło
dym człowiekiem o czaszce wydłużonej (subbrachy
kephall) , skórę ma bladoróżową, włosy raczej proste, 
o odcieni u popielatym . Gdyby n ie ciemne oczy, byłby 
wzorowym typem rasy wschodnio-europejskiej typu 
D według stosowanej dziś kl asyfi kacji Denikera. Tyl
ko te c iemne oczy, oczy, które patrzą na mnie nie
chętnie i podejrzliwie, sarnę wydają się nieco podej
rzane z punktu widzenia wymagań rasy nordyckiej 
lub według Czekanowskiego - prasłowiańskiej. Mło

dy człowiek jest rasistą i gorącym zwoJennikiem 
Hitlera. 

- Sprawa jest prosta - powiada gwałtownie. -
Hitler wyrzuca Żydów, bo dba o czystość rasy nordyc
kiej w Niemczech. 

- Nauka twierdzi - odpowiadam z anglosaskim 
spokojem - że zaledwie - sześć procent obywateli 
niemieck ich ma cechy rasowo nordyczne. 

- Wszystko jedno, ale przecież każde dziecko wie, 
że są rasy. Żydzi to jedna rasa, a Germanie, Celtowie 
czy Słowianie to inna. 

- Niech pan zajrzy do pierwszej lepszej encyklo
pedi i - odpowiadam z ł acińską i śródziemnomorską 
swobodą . - W encyklopedii Gutcnb rga czytamy: 
„w dawnej przeszłości istniały może jednolite rasy, 
mówiące jednym językiem, al e już ludy takie, jak np. 
Egipcjan ie , Słow i an ie, German ie , Ce ltowie, były gru
pami e tn icznymi, wzg l ędnie narodami, a nie jednolity
mi rasow ." Od tego czasu Europa była terenem je
szcze większego, ciągłego pomieszani a ras. Ciemne 
oczy pana - dodaję z indoafgmi.ską złośliwością -



są t~ż dowodem tego pomieszania ras, które wyrodzi
ło się u pana w pomiesza nie pojęć. 

- To są właśnie żydowskie złośliwości i typowo 
żydowski sceptycyzm, z którym my walczymy. 

- Sceptycyzm i dowcip, te dwie wspaniałe cechy 
rodzaju ludzkiego, nie są monopolem rasy semickiej. 
To cechy ogólnoludzkie. Tak jak pan mówią właśnie 

szowiniści żydowscy. Być może, dowcipy w Polsce by
ły gorsze, nim przyszli tu Żydzi, ale ja osobiście 

jestem raczej zwolennikiem angielskiego poczucia hu
moru i s eptycyzmu francuskiego . 

_ Wszystko jedno - powiada ponuro rasista -
być może, Niemcy czy Polska nie są zupełni: _czyste 
rasowo, ale to są Ariowie. Odróżni pan przec1ez Żyda 
od chłopa z Lubelsk·ego. . 

- Odróżni pan również chłopa z Lubelskiego od 
górala, a górala od właściciela piwiarni w Bydgo~ 
szczy - odpowiadam z zachodnio-europejską, czyh 
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alpejską powagą. - Według hr. Gobi neau, twórcy 
i ojca duchowego niemie ckiego ras izmu, Słowianie 

nie są Ariami. Gobineau, autor czterotomowego dzie
ła na temat aryjsko ·ci , uważa Słowian za nędzną rasę 

wiecznych niewolników, zdegenerowanych na skutek 
przymieszki krwi mongolskiej i fińskiej . Ale niech się 
pan pocieszy. Nauka wypowiada się krytycznie 
o istnieniu jednolitych ras w dawnej przeszłośc i. He
tyci łączyli cechy semickie z aryjskimi. Było to bardzo 
dawnp. Wieluż Polaków ma wystające kości policzko
we i skośne oczy i wieluż Żydów jest niebieskookich. 
Nie tylko Kazimierz Wielki miał dzieci z Esterką. Ta
kich usterek jest · więcej. Przez głupie paręset lat 
ostatnich byli tu Turcy, Tatarzy , Niemcy, Szwedzi, 
Francuzi. Niech pan zaniecha mówienia o czystych 
rasach, jeś l i nie chce pan być w sprz·eczności z nauką. 
Niech pan znów zajrzy do encyklopedii. Mówi-ć można 
o „pewnym charakterystycznym zmieszan iu ras, które 
doprowadziło do wytworzenia danego typu". Podobnie 
mówi się o typach miejscowych, klasowych i zawodo
wych. 

- Więc dobrze, powiedzmy. że N iemcy są miesza
niną, al e uważają słusznie , że jest to mieszanina lepsza 
rasowo od żydowskiej i że naród niemiecki ma prze
wagę elementów nordycznych, to znaczy wyższych 

gatunkowo. 
- Czemu wyższych? - spytałem z berberyjską 

chytrością. - Według tabeli Denikera Semici należą 
do typu C razem z rasą indoafgańską, berberyjską, 

śródziemnomorską, iberyjska-wyspiarską, zachodnio
europejską , czyli alpejską , i adriatycką, czyli dynar
ską. Rasa nordyczna należy do kategorii D. W kulturze 
świata , jak wiemy, typ C odegrał znacznie większą ro
lę od typu D. Kultura śródziemnomorska .. 

- Niech mi pan nie opowiada o kulturze, bo nie 

mogę . już słuchać tego słowa - przerwał mi rasista 
z semicką nwalt · · ~' ownosc1ą . - Naród niemiecki m • 
~hy zdobywczości, i tę zdobywczość właśnie osłaab~e 
Ją wpł · d . 1a-. ywy zy owskre. Powinniśmy robić to sa 
H itler ma · · mo. 

r~cJ ę . ze wyrzuca trzystu najświetniejszych 
~czonych niemieckich Zd ich pochodzenie żydowskie 

o są P~PmP.ntem rozkładu. Ma rację , że zostawi~ 
w spoko3u .Z'.dka, który handluje papierosami, a wy
rzuca własn1e wybitnych Żydów, bo ich wpływ 



jPst grożny dla cech zdobywczych narodu niemiec
kiego. 

- Rozumowanie pana da się łatwo sprowadzić do 
absu rdu - odpowiedziałem z nordyczna-eskimoskim 
chłodem. - Prze:z wyrzucenie profesora żyda H itler 
niewiele osiągnie. Jeśli ten profesor będzie wy~ładał 
w niedalek iej Brukseli a lbo w Paryżu , wpływ jeqo nie 
będz i e może mniejszy. Kto wie, może nawet zwiększy 
się, bo zawsze zagraniczne autorytety mają przewagę 
nad krajowymi. Będzie nadal istniała obca literatura 
i nauka, sztuka i dziennikarstwo, radio i film, i całe 

bogactwo życia, od którego nie można się dziś w Euro
pie oddzielić. Będzie istniało i pomieszanie rasowe, 
i wzajemne wpływy kulturalne, bo taki jest bieg przy
rodniczy rzeczy. Spełnienie programu pana jest możli
we tylko w jednym wypadku. To znaczy, gdyby 
Niemcom czy też kolegom pana, endekom, udało się 
wyrżnąć nie tylko wszelkie inne narody, ale i w szyst
kich łudzi, którzy inaczej myślą. 

Rasista nic nie odpowiedział. Zdaje się, że go prze
konałem. Zamyślił się i wreszcie podniósł ciemne oczy, 
otrząsnął jasne włosy i uśmiechnął się . Tak. Przekona
łem go, że trzeba wyrżnąć wszystkich Judzi, którzy się 
z nim nie zgadzają. Ta myśl spodobała mu się bardzo. 
Napompowała go nową energią. 

Czytelnik może pomyśleć, że w tej rozmowie ułatwi
łem sobie zadanie, wybierając wyjątkowo głupiego 

rasistę . Jestem innego zdania. Mój wyimaginowany 
rasista przerasta o głowG. a nawet o calą dtugoglowość 
naszych domowych wie!bic1eli I {1Llera. Ale nie należy 
źle mówić o bliskiej rodzinie. Wszyscy ludlie w Euro
pie muszą być w jakiś sposóh ze sobą spokrewnieni, 
i to niejednokrotnie . Każdy czlowiek ma przecież mi
liardy przodków, a ludzi dawniej było mniej niż dzi
siaj. Proste wyliczenie wskazuje, ie ci przodkowie 

musieli być wspólni. Pod Weimarem wykopano 
szczątki neandertalskie. I w Gal .ei (Tabg.1) wykopano 
czaszkę typu neandertalskiego l<to wie. może to byli 
przodkowie Goethego i Chrystusa? A może przodko
wie Nowaczynskiego i Apenszlaka? • 

1P33 

ntoni JłOnlmSHI 
pseud.: Pikador, Prorok i in. (Warszawa 15 X 1895 -

4 VII 1976 Warszawa) - poeta, komediopisarz felieto

nista, satyryk. Ukończył warszawską Akademię Sztuk 

Pięknych, potem studiował malarstwo w Monachium. 

Debiutował sonetami w 1918. Współzałożyciel grupy 

poetyckiej Picador (1918) i Skamander (1920); współ

p:racował z miesięcznikiem „Pro arte et studio" i orga

nem ekspresjonistów „Zdrój". W 1924-39 był stałym 

w półpracownikiem „ Wiadomości Literackich" (rec. 

teatr., (el., Kronika tygodniowa). W czasie wojny 

w Paryżu i Londynie, tu w 1942-46 wydawał mie

sięcznik „Nowa Polska". W 1946-48 był szefem Sek

cji Literatury UNESCO, potem dyrektorem Instytutu 

Kultury Polskiej w Londynie. Od 1951 w Polsce 

W 1956-59 prezes Związku Literatów Polskich. 

W 1955 otrzymał nagrodę państwową I stopnia za ca

łokształt twórczości. 
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