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przyczyneK do roli Kobiety matKi w ideologii iii rzeSzy

Ustalenia traktatu wersalskiego przekreślały w niemczech model wychowa-
nia wojskowego w szkołach kadetów. zamiast dawnych placówek powstały 
państwowe zakłady kształcenia – Staatliche Bildungsanstalten (staBila).  
zaistniałe w ośrodkach zmiany nie naruszyły jednak niemieckiego militaryzmu. 
Po przejęciu w 1933 r. władzy przez narodowych socjalistów powrócono w nich 
do metod militarnego wychowania1. staBila przekształcono w szkoły wycho-
wania narodowo-politycznego – Nationalpolitische Erziehungsanstalten (nPea, 
dalej naPola)2. 20 kwietnia 1933 r. (rocznica urodzin Hitlera) w koszalinie, 

1 k. schmitz, Militärische Jugenderziehung. Preußische Kadettenhäuser und Nationalpoliti-
sche Erziehungsanstalten zwischen 1807 und 1936, Frankfurt am Main 1997, s. 182–183 J. Meyer-
Quade, uczeń szkoły naPola Plön, z rozmowy przeprowadzonej z autorem, kilonia 2009. Jak 
nadmienił rozmówca, poza dyrekcją kadra pedagogiczna pozostawała częściowo bez zmian. tak 
nauczyciele uczący w dawnych szkołach kadetów pozostali wchłonięci przez staBila, a na-
stępnie nPea.

2 e.c. król, Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu 1919–1945, warszawa 1999, 
s. 210. w terminologii polskiej pojęcie „nationalpolitische erziehungsanstalt” tłumaczone jest 
dosłownie jako „narodowo-Polityczny zakład wychowawczy”. niemniej należy dodać, że „ka-
dettenanstalt” zawsze tłumaczony był jako „szkoła kadetów”, a nie „zakład kadetów”. Dlatego 
autor nie uważa, żeby w terminologii polskiej błędem była nazwa własna „szkoła narodowo-Po-
lityczna”. niewłaściwe rozumienie terminu wynika z tłumaczenia będącego kalką językową. Po-
nadto nazwa „zakład wychowawczy” (Erziehungsanstalt) była negatywnie odbierana. otóż nie 
wzięto tu pod uwagę charakteru tych miejsc. Przemawia też za tym argumentacja byłych uczniów, 
wśród których nazwa „zakład” kojarzyła się negatywnie. Doprowadziło to do spopularyzowania 
skrótowca naPola (Nationalpolitische Lehranstalt).
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Poczdamie i Plön otwarto pierwsze trzy elitarne placówki naPola. Pomimo iż 
placówki te uważano za początek narodowosocjalistycznej edukacji, ich profil, 
zwłaszcza w fazie początkowej, stanowił analogię do szkół kadetów3. ośrodki te 
kształcić miały elitę męską, a od 1938 r. także elitę żeńską.

kształceniem przyszłej elity w szczególności zainteresowany był adolf Hit-
ler, który jej wizję zawarł w Mein Kampf. koncepcja ideologicznego wychowania 
ewaluowała fundamenty narodowosocjalistycznej pedagogiki, służącej ukształ-
towaniu „nowego człowieka” iii rzeszy4. Hitler, krytykując model szkolnictwa 
weimaru, zarzucał mu liberalny kult indywidualizmu i niechęć do volkistow-
sko-nacjonalistycznej wspólnoty narodowej. w uprawianej przez demokratów 
weimarskich polityce negował dystans do „prawdziwych”, niemieckich wartości 
na rzecz „kosmopolitycznej” kultury zachodu. opowiadał się za wprowadze-
niem nowego, narodowosocjalistycznego programu nauczania. założenia Mein 
Kampf realizowane były przez ideologów partyjnych i teoretyków wychowania 
totalitarnego. wymienić tu należy Hansa schemma, ernsta kriecka i erhardta 
Giesego czy Hermanna Muckemanna, którego postulaty czystości rasy stanowi-
ły wzór dla nordyckiej (nordische Rasse) antropologii aryjczyków zamieszku-
jących stary kontynent5. efektem tego było uformowanie – czy też, jak zauwa-
żył krieck – hodowla osobnika (Typenzucht), germańskiego herosa gotowego do 
przejęcia, sprawowania oraz kontynuowania rządów narodowych socjalistów6. 
Uczniowie nowego typu szkół mieli w przyszłości zastąpić swoich przełożonych 
na szczeblach działalności administracyjnej państwa. stąd naPola dla chłop-
ców i dziewcząt spełnić miała oczekiwania Führera, jego otoczenia oraz aparatu 
władzy. Podstawowym celem uformowania „nowego człowieka” była edukacja 
zgodna z założeniami pedagogiki totalitarnej. Dlatego w szkołach naPola dla 
chłopców respektowano postulaty czystości rasowej, kultu Führera, tężyzny fi-
zycznej, wiary w światopogląd narodowosocjalistyczny, uformowanie politycz-

3 G. knopp, Hitler Kinder, dok. film., „History chanel”, 23 marca 2007 r.; J. Meyer-Quade, 
z przeprowadzonej rozmowy, kilonia 2007, 2009; H. scholtz, NS-Ausleseschulen. Internatsschu-
len als Herrschaftsmittel des Führerstaates, Göttingen 1973, s. 35; H. Ueberhorst, Elite für die 
Diktatur. Die Nationalpolitischen Erziehungsanstalten 1933–1945. Ein Dokumentarbericht, Düs-
seldorf 1969, s. 38–40. Model tych placówek nie odbiegał daleko od elitarnych szkół w anglii 
– Public Boarding school, we Francji – ecole nationale d’administration, w Usa – west Point 
academy.

4 a. Hitler, Mein Kampf, München 1933, Bd. 2, s. 450–451.
5 H. Muckermann, Rassenforschung und Volk der Zukunft, Berlin 1932, s. 28–29.
6 e. nyssen, Schule im Nationalsozialismus, Heidelberg 1979, s. 24; H. Ueberhorst, Elite für die 

Diktatur..., s. 26.
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nego żołnierza7. natomiast w placówkach naPola dla dziewcząt, poza czystoś-
cią rasową, kultem Führera i sprawnością fizyczną, w szczególności kładziono 
nacisk na wychowanie kobiety do roli matki oddanej dzieciom i państwu.

Hitler w Mein Kampf wyraźnie odnosił się do ideału mężczyzny i kobiety 
jako dwóch ważnych dla ideologii iii rzeszy, anatomicznych elementów i pisał, 
że ucieleśnieniem męskiej siły jest kobieta, która ponownie narodzić ma męskie 
potomstwo8. efektem tego miał być przyszły żołnierz gotowy do ofiarnej po-
sługi dla swojego Führera. Dlatego wychowania w placówkach narodowo-poli-
tycznych nie ograniczano jedynie do kształcenia chłopców, ale perspektywicznie 
zamierzano je poszerzyć o edukację dziewcząt, zgodnie ze słowami Hitlera, że 
obowiązkiem volkistowskiego państwa nie jest wychowywanie estetów czy de-
generatów, gdyż w ciągłej przemianie męskiego i kobiecego ciała leży siła naro-
du, toteż równolegle z metodą wychowawczą chłopców kontynuowana ma być 
edukacja dziewcząt, które w ostateczności mają się stać matkami9.

według przywódcy niemiec kobieta, podobnie jak mężczyzna, powołana 
została do złożenia ofiary. otrzymała więc do spełnienia misję przy boku wybra-
nego mężczyzny: „kobieta, podobnie jak mężczyzna, w wielkim i małym świecie 
musi złożyć ofiarę, jest służebnicą, pomocą dla mężczyzny”10. w tym znaczeniu 
kobieta iii rzeszy odgrywała podwójną rolę: miała być wierną, oddaną part-
nerką, a jednocześnie powinna się bezgranicznie poddać woli swojego Führera. 
z upływem czasu stawała się wręcz obiektem ideologicznego pożądania. chociaż 
nadal zachowany został jej społeczny status, w systemie totalitarnym stanowiła 
biologiczną część ewolucyjnego rozmnażania („ist eine Gebährmaschine gewor-
den”). Jej identyfikacja ze wspólnotą volkistowską polegała na rodzeniu i wycho-
wywaniu potomstwa. od tego momentu kobieta stawała się gwarantem przetrwa-
nia, ciągłości linii genetycznej aryjskiego hominida. w ten sposób jej rola, a wraz 
z nią odpowiedzialność za naród, nabrała istotnego znaczenia. kobieta nie tylko 
została zrównana z mężczyzną, ale wręcz ponad niego wywyższona11. w myśl 
ideologii iii rzeszy jej siłą, mocą istnienia nie była kobiecość, lecz macierzyń-

7 t. Butkiewicz, Cele i działalność Szkoły Wychowania Narodowo-Politycznego w Koszalinie 
(Köslin) w latach 1933–1945, referat autora na i konferencja niemcoznawców, wrocław, 9–11 
maja 2009.

8 a. Hitler, Mein Kampf, Bd. 2, s. 455.
9 tamże, s. 459.

10 H. Picker, Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier 1941–42, Bonn 1951, s. 326.
11 B. Petersen, uczennica szkoły naPola colmar-Berg, w rozmowie z autorem, kilonia, 2007. 

Pani Petersen wskazała też na kobietę prześladowaną: „nie można tu pominąć jednak faktu, że ko-
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stwo. Dlatego narodowy socjalizm widział w niej biologiczny fenomen decydują-
cy o realizacji ideologicznego projektu: „naród usiłujący zachować własny gatu-
nek zależny jest od kobiety i jej macierzyństwa [...] w kobiecie i macierzyństwie 
jest życiodajne źródło, które stanowi fundament niemieckości. w sytuacji, kiedy 
źródło to wyschnie, naród przestaje być narodem, a niemcy nie będą w stanie 
być niemcami”12.

ofiara złożona przez kobietę iii rzeszy polegała na urodzeniu i wychowa-
niu potomstwa. zadania te były służbą wobec przywódcy i dla narodu („diente 
sie dem Führer und Volksganzen”). stąd nie tylko jedno, a wiele dzieci miało zo-
stać poczętych. w szczególności oczekiwano narodzin chłopców. w niektórych 
wypadkach patronat nad dziećmi przejmował nawet sam Hitler. oczywiście wa-
runkiem, jaki należało spełnić, była udokumentowana aryjskość oraz bardzo do-
bry stan zdrowia psychicznego i fizycznego dziecka. Ponadto wybrańcy powinni 
dorastać w rodzinie narodowych socjalistów13. kobieta z racji jej anatomicznych 
uwarunkowań stała się więc środkiem i celem masowej produkcji aryjskich dzie-
ci. w ten sposób przejmowała współodpowiedzialność za przetrwanie własnego 
narodu: „kobiecość kobiety i jej przynależność do tej biologicznej płci stawia ją 
na równi z budulcem, który pod wpływem społecznym zostanie w swojej struk-
turze uformowany. w ten sposób jej kobiecość, jako produkt – materiał socjalny 
[w tym kontekście dotyczący społeczeństwa – t.B.], powinien zostać odpowied-
nio uformowany”14.

w okresie zmian zachodzących na terenie iii rzeszy kobieta stanowiła tak-
że obiekt zainteresowań w kontekście propagandowym15. Jak zauważyli niektó-
rzy historycy, chociaż w nsDaP przewagę mieli mężczyźni, to Hitler osiągnął 
polityczny sukces dzięki wsparciu niemieckich kobiet16. Ponadto w demokracji 

biety, które nie były w stanie zagwarantować potomstwa, traktowane były jako małowartościowy 
materiał ludzki”.

12 k. Beyer, Die Ebenbürtigkeit der Frau im nationalsozialistischen Deutschland. Ihre erziehe-
rische Aufgabe, leipzig 1933, s. 4, 6.

13 G. czarnowski, Nationalsozialistische Frauen- und Familienpolitik, Marburg 1975, s. 25.
14 a. rühle-Gerstel, Die Frau und der Kapitalismus. Eine psychologische Bilanz, leipzig 1932, 

Autorisierter Nachdruck der Erstausgabe, Frankfurt am Main 1972, s. 6.
15 H. scholtz, NS-Ausleseschulen..., s. 139.
16 J. Fest, Das Gesicht des Dritten Reiches, München 1963, s. 359. zgodnie z poglądem autora 

kobiety niemieckie „odnalazły, wybrały i ubóstwiły Hitlera” („Die Frauen haben Hitler entdeckt, 
gewählt, vergöttert”). a. tröger, Die Dolchstoßlegende der Linken: „Frauen haben Hitler an die 
Macht gebracht”. Thesen zur Geschichte der Frauen am Vorabend des Dritten Reichs, w: Frauen 
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weimaru żadna partia polityczna nie skupiła tylu kobiet, co partia nazistowska17. 
kobiety czynnie wpływały na strukturę polityczną i także z ich udziałem reali-
zowana była ideologia totalitarna. stąd w propagandzie narodowosocjalistycznej 
chętnie powoływano się na kobietę, będącą symbolem aryjskiego macierzyństwa. 
Przykład niemieckiej rodziny oraz demograficzny sukces były składowymi ideo-
logii iii rzeszy. kobieta stała się więc częścią machiny czy wręcz kołem napędo-
wym hodowli narodowych socjalistów.

ideologiczny fundament szkolnictwa elitarnego naPola ma swoje źród-
ło zarówno w neokonserwatyzmie, jak i w ideologii narodowego socjalizmu.  
Pomimo że postanowienia traktatu w wersalu miały ukształtować liberalno-de-
mokratyczną świadomość, okres republiki weimarskiej stworzył podstawy do 
niemieckiego radykalizmu – doprowadził do polaryzacji sił prawicowych i le-
wicowych18. istotny okazał się ruch rewolucji konserwatywnej lat 1918–193219. 
stworzył on wspólnotę pokolenia frontowego (Kriegsgeneration) wychowanego 
na idealizmie narodowym, protestującą przeciw zaistniałej sytuacji politycznej: 
„Pokolenie to z radością reagowało na wybuch wojny jako jego osobistą posługę 
[...] gotowość ofiarnej śmierci była wartością ich życia [...] lecz wojna ta przynio-
sła europejski chaos i agonię prawa”20.

Był tworem rewolucji konserwatywnej – wielokształtnym i heterogenicz-
nym. Mimo że częściowo powstał na gruncie demokracji weimarskiej, korzenia-
mi sięgał XiX w.21 wpływ nurtów narodowych, które ponownie rozbudzono na 

und Wissenschaft. Beiträge zur Berliner Sommeruniversität für Frauen, Juli 1976, Berlin 1977, 
s. 326.

17 J. kuczynski, Studien zur Geschichte der Lage der Arbeiterin in Deutschland von 1700 bis 
zur Gegenwart, Berlin 1963, s. 255.

18 e. niekisch, Die Legende von der Weimarer Republik, köln 1968, s. 66.
19 szerzej: a. Mohler, k. weissmann, Die konservative Revolution in Deutschland 1918–1932, 

Graz 2005. Grupę rewolucyjnych konserwatystów tworzyli pisarze, publicyści, poeci, naukow-
cy. Promując różne poglądy i postulaty, nie miała ona jednak wspólnej koncepcji ideologicznej. 
Do współtwórców rewolucji konserwatywnej należeli: oswald spengler, artur Moeller van den 
Bruck, bracia ernst i Friedrich Georg Jüngerowie, ernst von salomon, august winning, Georg 
Quabbe, edgar Julius Jung, othmar spann, Hans Freyer, ernst niekisch, wilhelm stapel, Hans 
zeher, carl schmitt, ludwig klages, thomas Mann, Martin niemöller, Hugo von Hofmannsthal. 
M. Maciejewski, Doktryna rewolucyjnego konserwatyzmu wobec narodowego socjalizmu 1921–
1945, wrocław 1991, s. 64–75; H. olszewski, Nauka historii w upadku, warszawa–Poznań 1982, 
s. 150–159.

20 e.J. Jung, Die Tragik der Kriegsgeneration, „süddeutsche Monatshefte” 27 (1930), H. 3, 
s. 512–517.

21 Jego początków należy szukać w XiX w., gdy w opozycji do rewolucji francuskiej zrodziła 
się niemiecka myśl konserwatywna, kontynuowana w drugiej połowie tego stulecia. natomiast 
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początku lat dwudziestych XX w., przyniósł negację istniejącej rzeczywistości. 
Mówiąc tu o neokonserwatyzmie, należy jednocześnie wskazać na jego elementy 
ideologiczne. neokonserwatyści popadli w skrajność, a ich konserwatyzm zro-
dził ekspresję polityczną. stał się środkiem, jak stwierdził ernst Jünger: „to jest 
wyobrażeniem, któremu odpowiada podłe i w sensie o wiele głębszym niż hu-
manitarny nieludzkie zakłamanie, obciążające naszą epokę bardziej niż użycie 
gazów trujących”22.

neokonserwatyzm częściowo przygotował polityczny fundament pod ideo-
logię narodowego socjalizmu. zresztą, jak zauważył wojciech kunicki, „woka-
bularyzował” specyficzny język (Volk – Gestalt – Reich)23. z upływem czasu 
nadawał kierunek politycznym zmianom, które dokonały się z chwilą przejęcia 
władzy przez Hitlera w 1933 r.

Do 1933 r. nauka dla dziewcząt zamykała się w sześciu klasach szkoły 
podstawowej, czterech realnej i gimnazjalnej o poszerzonym programie z zajęć 
domowych. i chociaż nadal uważano, że kobieta powinna oddawać się jedynie 
pracy w domu24, narodowi socjaliści podjęli decyzję poszerzenia edukacji dla 
dziewcząt25. stąd oprócz szkół elitarnych dla mężczyzn powstać miały wkrótce 
podobne placówki żeńskie. zresztą w oczekiwaniu Hitlera również i one były 
składową eksperymentalnego modelu wychowania „nowego człowieka”, którego 
potomstwo miało zapewnić trwałość iii rzeszy.

Propozycję założenia pierwszej elitarnej szkoły naPola dla dziewcząt 
przedstawił Fritz kloppe już w 1933 r.26 argumentem na rzecz powstania no-
wych placówek żeńskich był właśnie aspekt macierzyństwa, który w edukacji 
narodowosocjalistycznej stanowił istotną podstawę: „wychowanie niemieckich 
dziewcząt na ciele i duszy do roli kobiety i matki”27. innym ważnym elementem 

na początku XX w. odczytywana ona była jako nurt neokonserwatyzmu. za niemieckich ojców 
chrzestnych tego ruchu uważani są: Friedrich nietsche, richard wagner, Paul de lagarde, stefan 
George.

22 e. Jünger, Kriegertum und Humanität, cyt. za: w. kunicki, Rewolucja konserwatywna 
w Niemczech 1918–1933, Poznań 1999, s. 11.

23 tamże, s. 10.
24 Erziehung und Unterricht in der höheren Schule, Berlin 1938, s. 23.
25 e. lindner, Die Mädchenoberschule im Blickwinkel der Bevölkerungspolitik, „weltanschau-

ung und schule” 7 (1943), s. 34–35.
26 F. kloppe, Nationalpolitische Erziehungsanstalten, langsalza 1934, s. 7; e. naake, Zur Theo-

rie und Praxis der Erziehung in den Nationalpolitischen Erziehungsanstalten und ähnlichen fa-
schistischen „Eliteschulen”, Jena 1969, s. 74.

27 F. kloppe, Nationalpolitische..., s. 7.
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dla kloppego było umożliwienie elitarnej edukacji dziewcząt28. niemniej na ot-
warcie pierwszej takiej placówki trzeba było poczekać jeszcze pięć lat. Przyczyną 
były kłopoty finansowe. sprzeciw zgłosili ministerowie finansów publicznych 
rzeszy – Johannes Popitz i Johann ludwig Graf schwerin von krosig. w piśmie 
od ministrów do inspektora szkół naPola dla chłopców, augusta Heißmeyera, 
który przejąć miał kuratelę także nad nowymi placówkami, opóźnienie argumen-
towano problemami finansowymi i merytorycznymi29. Heißmeyer, z racji, iż był 
mężem Gertrud scholtz-klink, „przywódczyni niemieckich kobiet” (Reichsfrau-
enführerin), otwarcie pierwszych żeńskich naPola uznał za priorytet30. Pomi-
mo sprzeciwu obu ministrów finansów, przy wsparciu ze strony Himmlera doszło 
do realizacji całego planu. oczywiście ss miało w tym także swój ideologiczny 
cel. w sierpniu 1938 r. otwarto pierwszą szkołę elitarną dla dziewcząt, lecz nie na 
terenie iii rzeszy, lecz w austrii31.

zanim do tego doszło, przekształcono najpierw ośrodek wychowawczy 
z internatem dla dziewcząt w wiedniu (Bundeserziehungsanstalt für Mädchen 
Wien III)32. Była to szkoła, w której edukację pobierały dziewczęta z rodzin 
urzędniczych, ale również z niezamożnych i dysfunkcyjnych. Dlatego szkoła 
o takim profilu idealnie nadawała się do realizacji planu narodowych socjalistów. 
część dziewcząt ze starszych roczników szkolnych po przejściu selekcji i egzami-
nów wstępnych została przyjęta do nowo powstałej placówki33. oficjalne otwar-
cie szkoły nastąpiło jednak dopiero w marcu 1939 r., kiedy ośrodek przeniesiony 
został z wiednia do miejscowości Hubertendorf-türnitz34. Były to dwie placówki 

28 U. aumüller-roske, Weibliche Elite für die Diktatur? Zur Rolle der Nationalpolitischen  
Erziehungsanstalten für Mädchen im Dritten Reich, w: Frauenleben – Frauenbilder – Frauenge-
schichte, Pfaffenweiler 1988, s. 32.

29 Bundesarchiv Berlin-lichterfelde (dalej Ba), r 2/12719; H. scholtz, NS-Ausleseschulen..., 
s. 135–136.

30 r. eilers, Die nationalsozialistische Schulpolitik, köln–opladen 1963, s. 20. zgodnie z pier-
wotnym planem edukacji elitarnej dla dziewcząt scholtz-klink opowiadała się za utworzeniem 
żeńskich szkół adolfa Hitlera (Adolf-Hitler-Schulen – aHs).

31 H. keppler, uczennica szkoły naPola colmar-Berg, w korespondencji z autorem, 6 czerw-
ca 2007 r.

32 U. aumüller-roske, Die Nationalpolitischen Erziehungsanstalten für Mädchen im „Groß-
deutschen Reich”. Kleine Karrieren für Frauen, w: Töchter Fragen. NS-Frauen-Geschichte, Frei-
burg 1990, s. 220–221; F. schlager, Die Entstehung der österreichischen Bundeserziehungsanstal-
ten, salzburg 1978, s. 32.

33 U. aumüller-roske, Die Nationalpolitischen Erziehungsanstalten..., s. 223.
34 B. köhntopp, uczennica szkoły naPola Hubertendorf-türnitz, w rozmowie z autorem,  

kilonia, 2007; G. skorblin, Die Nationalpolitische Erziehungsanstalten, „Deutsche schulerzie-
hung” 1941/42, s. 217–218.
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edukujące na poziomie szkoły gimnazjalno-licealnej. i tak, klasy od pierwszej do 
czwartej gimnazjum umieszczone zostały w türnitz, a piąta i ósma, jako liceum 
– w Hubertendorf. Podobnie jak przy otwarciu ośrodków dla chłopców, zwracano 
uwagę na miejsce usytuowania szkoły. zamek Hubertendorf wydawał się ideal-
nym miejscem do kształcenia żeńskiej elity Hitlera35.

Pierwszy rocznik, który rozpoczął edukację w nowo otwartej naPola, był 
różnorodny w swym przekroju społecznym. Do szkoły przyjęto dziewczęta z ro-
dzin zamożnych, ubogich, z inteligencji, rodzin urzędników i oczywiście takich, 
w której rodzice zaangażowani byli w propagowanie narodowego socjalizmu. 
czesne podyktowane było statusem społecznym, a cena za miesięczny pobyt 
wynosiła od 20 do 120 marek. oprócz edukacji ogólnokształcącej w czesnym 
uwzględniano opłaty za internat, całodobowe wyżywienie oraz kieszonkowe. 
wszyscy uczniowie placówek naPola zwolnieni zostali z opłat za bilety ko-
munikacji kolejowej36. niemniej wyjazdy do domów były ograniczane z dwóch 
powodów: pierwszy stanowiła odległość do pokonania, zwłaszcza że do nowo 
powstałych placówek przyjęto dziewczęta z całej rzeszy oraz terenów wcielo-
nych; drugim było ideologiczne odizolowanie podopiecznych od domu rodzin-
nego.

kadra nauczycielska, która po otwarciu nowego ośrodka przeszła selek-
cję rasową i kompetencyjną, wywodziła się częściowo z dawnej ekipy szkolnej.  
nauczycieli pochodzenia żydowskiego oraz sympatyzujących z organizacjami 
komunistycznymi z miejsca wykluczono. w życiorysach wybranych nauczycieli 
nowo powstałej naPola dla dziewcząt widać analogię do placówek stworzo-
nych dla chłopców. w większości wywodzili się oni z organizacji „wędrowny 
Ptak” (Wandervogel), brali czynny udział w działaniach wojennych 1914–1918 
oraz wspierali ruch narodowosocjalistyczny w republice weimarskiej i zostali 
członkami nsDaP37. zresztą, jak zaznaczył minister edukacji rust: „Do kształ-

35 Ba, r 187/270: Nationalpolitische Erziehungsanstalt für Mädel; H. keppler, uczennica 
szkoły naPola colmar-Berg, w korespondencji z autorem, 6 czerwca 2007 r.; H. Bollwahn, 
uczennica szkoły naPola Hubertendorf-türnitz, w rozmowie z autorem, Brema, 2007.

36 Ba, r 5/3362: Schreiben vom 5. April 1941; B. Petersen, uczennica szkoły naPola colmar- 
-Berg, w rozmowie z autorem, kilonia, 2007.

37 e. naake, Zur Theorie und Praxis..., s. 74; U. aumüller-roske, Die Nationalpolitischen Erzie-
hungsanstalten..., s. 225–226. w tworzeniu kadry nauczycielskiej kierowano się przede wszystkim 
politycznym profilem wybranych kandydatów. w większej części stanowili ją dawni kombatanci 
wywodzący się ze starych elit (Alte Kämpfer der Ostmark). Dlatego po przyłączeniu austrii do 
rzeszy w pierwszej kolejności uhonorowano działaczy nsDaP.
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cenia elity narodowosocjalistycznej oddelegowani będą wyłącznie towarzysze 
broni z formacji sa, ss, działacze i członkowie nsDaP”38.

kolejnym etapem wdrażania nowego modelu edukacji dziewcząt była próba 
otwarcia 1 września 1941 r. następnej szkoły naPola – w illenau koło achern. 
należy tu zaznaczyć, iż szkoła ta podlegała bezpośredniej kontroli ss jako szkoła 
rzeszy (Reichsschule SS)39. niemniej nauka w niej trwała jedynie trzy miesiące, 
ponieważ problemem okazało się sfinansowanie całego przedsięwzięcia. rów-
nież i tym razem ministerstwo finansów rzeszy było przeciwne otwarciu nowej 
placówki i nie przyznało odpowiednich środków. Przy zaistniałych trudnościach, 
po rozwiązaniu naPola w illenau, ośrodek w 1943 r. przeniesiono do Hegne 
nad Jeziorem Bodeńskim i przekształcono w niemiecką szkołę domową (Deut-
sche Heimschule)40.

Jednak gdy w 1940 r. narodowi socjaliści zajęli luksemburg, sukcesem 
okazał się drugi po szkole naPola w Hubertendorf-türnitz ośrodek w col-
mar-Berg. Placówkę otwarto jesienią 1941 r. na terenie letniej rezydencji rodziny 
książęcej colmar-Berg, która musiała opuścić swoją posiadłość. Jak przystało na 
elitarną szkołę, dziewczęta rozlokowane zostały w barokowym pałacu41. wkrótce 
do nowo powstałego ośrodka przeniesiono część dziewcząt z placówki Huberten-
dorf-türnitz42. Ponieważ przeciw powstaniu kolejnej elitarnej szkoły ponownie 
zaprotestowało ministerstwo finansów rzeszy43, również i tym razem z pomo-
cą osobiście pospieszył Himmler. niemniej nowo powstała placówka kształci-
ła swoją przyszłą elitę tylko przez dwa lata, gdyż wobec frontu nadciągającego 
od zachodu musiano ewakuować dziewczęta do elitarnej szkoły dla chłopców 
w reichenau. Prowadząc eksperyment hodowli „nowego człowieka”, narodowi 
socjaliści wpadli w końcu na pomysł połączenia dwóch ośrodków w jeden orga-

38 B. rust, Erziehung zur Tat, „Deutsche schulerziehung” 1941/42, s. 6.
39 J. leeb, Wir waren Hitlers Eliteschüler. Ehemalige Zöglinge der NS-Ausleseschulen brechen 

ihre Schweigen, Hamburg 1998, s. 159–171; H. scholtz, NS-Ausleseschulen..., s. 334–336.
40 U. aumüller-roske, Weibliche Elite..., s. 37.
41 B. Petersen, uczennica naPola colmar-Berg, w rozmowie z autorem, kilonia, 2007.
42 H. keppler, uczennica szkoły naPola Hubertendorf-türnitz, w korespondencji z autorem, 

6 czerwca 2007 r.
43 Ba, r 2/12719: Schreiben von 20. August 1942.
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nizm. od 21 listopada 1944 r. szkoła naPola w reichenau kształciła w swoich 
murach elitę męską i żeńską44.

zanim przejdziemy do omówienia ideologicznego programu edukacji 
w szkołach naPola dla dziewcząt, należy dodać, że w 1942 r. na terenie Ho-
landii powstała szkoła rzeszy w Heythuzyuzen koło roermond (Reichsschule 
Heythuzyuzen bei Roermond). Placówka była także szkołą dla dziewcząt i częścią 
składową planu rozbudowy szkolnictwa elitarnego poza granicami iii rzeszy45. 
oprócz edukacji elitarnej narodowi socjaliści nadal eksperymentowali na polu 
pedagogiki totalitarnej. także akademia Przywódcza dla związku niemieckich 
Dziewcząt (Akademie für Jugendführung – Bund Deutscher Mädel) miała służyć 
edukacji ideologicznej według postulatów narodowego socjalizmu46. wszystkie 
segmenty ideologicznego szkolnictwa wymagały jednak nakładów finansowych, 
co dało się odczuć przy realizacji celów. w szerokim wachlarzu totalitarnej peda-
gogiki wychowanie do roli kobiety matki najmocniej prezentowane było w szko-
łach naPola.

zgodnie z aryjskim modelem selekcji rasowej w pierwszej kolejności cho-
dziło o wychowanie „nowego człowieka”. Dokonując selekcji wśród chłopców 
i dziewcząt podejmujących naukę w szkołach naPola, sklasyfikowano ich 
w czterech grupach. wprawdzie w oglądzie anatomicznym różniły się one ce-
chami zewnętrznymi, niemniej zachowywały spójność nordycką47:
1) rasa nordycka – nordische Rassse,
1a)  pochodna rasa falsko-nordycka – fälischer Schlag der nordischen Rasse,
2) rasa zachodnia – westische Rasse,
3) rasa dynarska – dinarische Rasse,
3a)  rasa dynarska mieszana – dinarischer Mischtypus,
4) rasa wschodnia – ostische Rasse,
4a)  pochodna rasa wschodnia – ostbaltischer Schlag der ostischen Rasse.

44 a. Moser, Die NAPOLA Reichenau. Von der Heil- und Pflegeanstalt zur nationalsozialisti-
schen Erziehung (1941–1945), konstanz 1997; B. Petersen, uczennica szkoły naPola colmar- 
-Berg, w rozmowie z autorem, kilonia, 2007.

45 szerzej: P. van der steen, Keurkinderen. Hitlers elitescholen in Nederland, amsterdam 
2009.

46 M. klaus, Mädchenerziehung zur Zeit der faschistischen Herrschaft in Deutschland. Der 
Bund Deutscher Mädel, Frankfurt am Main 1983, s. 65–78.

47 B.k. schultz, Deutsche Rassenköpfe. 43 Preisgekrönte Bilder der fünf in Deutschland vertre-
tenen Hauptrassen, München 1935, s. 15–16.
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Dokładnemu badaniu typów rasowych służyły specjalne przyrządy mierni-
cze, dzięki którym wyszczególniono cechy przynależne do katalogu rasy. zwra-
cano uwagę nie tylko na profil czaszki z ułożeniem kości policzkowych, ale rów-
nież na kolor oczu, włosów, profil nosa oraz wzrost. w analizie przynależności 
rasowej istotna też była długość tułowia i kończyn. eugenika nordycka pozwalała 
na wysublimowanie typologii przypisywanej wyłącznie rasie nordyckiej48. 

w kolejnym etapie eksperymentu należało zrealizować zaplanowaną hodow-
lę. zgodnie z domniemaniem niektórych uczennic można sądzić, iż plan swatania 
dziewcząt i chłopców z naPola miał ideologiczne podłoże. otóż niejednokrot-
nie dochodziło do aranżowanych spotkań, które w przyszłości miały doprowa-
dzić do matrymonialnego związku49. wprawdzie w źródłach archiwalnych autor 
nie napotkał dotychczas dydaktycznej interpretacji, niemniej sami uczniowie 
wyczuwali intencję swoich przełożonych. w niektórych wypadkach faktycznie 
dochodziło do zawierania znajomości zwieńczonych udanym związkiem mał-
żeńskim50. zresztą kontakty pomiędzy naPola dla dziewcząt i chłopców były 
pielęgnowane, by osiągnąć zamierzony cel51. realizacja elitarnego chowu miała 
przynieść wymierny efekt. wprawdzie nikt z uczniów i uczennic naPola nie 
otrzymał bezpośrednich wskazań, niemniej jednak, jak wynika z osobistych rela-
cji, podczas organizowanych spotkań międzyszkolnych szesnasto-, siedemnasto-
letni chłopcy oraz dziewczęta domyślali się celu całego przedsięwzięcia.

z punktu widzenia narodowosocjalistycznej antropologii kobieta stanowi-
ła anatomiczny czynnik służący do rozmnażania52. Usiłowano wpierw stworzyć 
wyselekcjonowaną grupę, a następnie doprowadzić do wzrostu demograficznego. 
temu służyć miały elitarne ośrodki dla chłopców i dziewcząt. w kolejnym etapie 
chodziło o otrzymanie produktu stosowanej hodowli. od 1933 r. funkcjonowały 
w państwie pierwsze męskie placówki, kolejnym zaś etapem hodowli „nowego 

48 Ba, r 187/278 B: Rassische Auslese der Jungmannenanwärter, Berlin den 19. Mai 1941; 
B. Petersen, uczennica szkoły naPola colmar-Berg, w rozmowie z autorem, kilonia, 2007.

49 B. Petersen, uczennica szkoły naPola colmar-Berg, w rozmowie z autorem, kilonia, 
2007.

50 k. i w. rossow, uczniowie szkoły naPola colmar-Berg (dla dziewcząt) i oranienstein (dla 
chłopców), w rozmowie telefonicznej z autorem, 30 września 2008 r.; H. i k. schickore, ucznio-
wie szkoły naPola Hubertendorf-türnitz (dla dziewcząt) i Putbus (dla chłopców), w rozmowie 
z autorem, Brema, 2007.

51 e. naake, Zur Theorie und Praxis..., s. 174.
52 H. steinhaus, Hitlers pädagogische Maximen. „Mein Kampf” und die die Destruktion der 

Erziehung im Nationalsozialismus, Frankfurt–Bern 1981, s. 174–175.
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człowieka” były placówki żeńskie53. w ten sposób miała powstawać elita iii rze-
szy, która pozostawiłaby po sobie zdrowe genetycznie i czyste rasowo potom-
stwo.

kluczowym założeniem ośrodków naPola dla dziewcząt nie była więc 
polityczna edukacja, lecz przygotowanie do roli kobiety matki, oddanej sprawom 
domu. Ponadto Hitler wyraźnie zaznaczał, iż celem nowego modelu wychowania 
jest rodzenie czysto aryjskich dzieci54. natomiast august Heißmeyer edukację 
żeńskiej elity widział w kryteriach „odpowiedzialności za utrzymanie germań-
skiego dziedzictwa krwi, dlatego w selekcji do placówek Hubertendorf-türnitz 
należy się skupić na wychowaniu kobiety do ideologicznych celów”55.

ze wspomnień byłych dyrektorek szkoły w Hubertendorf-türnitz wyraź-
nie wynika, iż jednym z głównych celów wychowawczych było propagowanie 
porodów56. stąd otwarcie szkół elitarnych dla dziewcząt to początek procesu 
ideologicznej hodowli „nowego człowieka”57. narodowi socjaliści, koncentrując 
się na selekcji rasowej, dokonali wyboru materiału ludzkiego, z którego należało 
wyprodukować idealne aryjskie dzieci. selekcja umożliwiała w ideologicznym 
założeniu realizację celu, tj. stworzenie własnej elity oraz doczekanie się jej po-
tomstwa. wyselekcjonowane dziewczęta z oddaniem wypełniały oczekiwania. 
chociaż interpretacja tych założeń wydaje się oczywista, byłe uczennice pla-
cówek elitarnych negują twierdzenie o lansowaniu tego modelu. reagują wręcz 
z oburzeniem na porównywanie ich do maszyn służących zapładnianiu i rodze-
niu dzieci58. tymczasem dla Hitlera kobieta stanowiła materiał do rozmnażania 
i wychowywania aryjskich dzieci. na stronach Mein Kampf dobitnie wskazał 
on cele i metody wychowywania niemieckich dziewcząt: „analogicznie do wy-
chowania chłopców państwo volkistowskie może też wychowywać dziewczęta. 
także i tutaj główny nacisk trzeba położyć przede wszystkim na kształtowanie 
tężyzny fizycznej, dopiero potem na rozwijanie charakteru i w ostatniej kolejno-

53 o. calliebe, Die Nationalpolitische Erziehungsanstalten, „Deutsche schulerziehung” 1940, 
s. 248–257.

54 H. Picker, Hitlers Tischgespräche..., s. 240.
55 Ba, r 2/12719: Schreiben vom 3. September 1942.
56 U. aumüller-roske, Weibliche Elite..., s. 40.
57 e. naake, Zur Theorie und Praxis..., s. 174.
58 H. keppler, uczennica szkoły naPola colmar-Berg, w korespondencji z autorem, 6 czerw-

ca 2007 r.
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ści – wartości duchowych. niewzruszonym celem wychowania kobiety ma być 
przygotowanie jej do roli matki”59.

Dlatego w żeńskiej edukacji elitarnej miejsce kobiety u boku mężczyzny 
miało wartość priorytetową. w celu realizacji założeń wychowania niemieckich 
dziewcząt narodowi socjaliści zdecydowali się na wprowadzenie specjalnego pro-
gramu nauczania60. Przywódca iii rzeszy na spotkaniu partyjnym (Parteitag der 
Ehre) odniósł się do roli niemieckiej kobiety powołanej do rodzenia potomstwa61. 
także Goebbels uważał, iż celem każdej kobiety jest danie potomstwa narodo-
wi i Führerowi62. oznaczało to symboliczne zrównanie dziewcząt z naPola 
z kimś przeznaczonym wyłącznie do macierzyństwa63. w ten sposób uczennice 
miały wypełnić swoje ideologiczne powołanie: niemniej dla pozyskania takiego 
ideału najpierw należało dokonać odpowiedniej selekcji, by wybrać genetycznie 
nieskazitelny wzór. stąd nabór do ośrodków iii rzeszy miał przynieść oczeki-
wany rezultat.

w podobnym tonie wypowiadał się minister rzeszy wilhelm Frick: „każda 
matka powinna oddać się swojemu powołaniu w wychowywaniu dzieci u boku 
jej męża”64. indoktrynacja narodowosocjalistyczna osiągała zamierzone cele. 
z relacji dziewcząt powracających z czynów społecznych na wsi (Landhilfe) do-
wiadujemy się, że większa ich część była w ciąży. na protesty ze strony rodziców 
reagowały w sposób następujący: „Jestem dumna, że mogę niemieckiemu naro-
dowi podarować dziecko”65.

odtąd uczennica naPola, przyszła matka, zrównana została z osobą Ma-
ryi Panny, która, poddana woli stwórcy, gotowa była na wszystko. symbolika 
sakralna przemawiała za bezwzględnym oddaniem się młodych dziewcząt woli 

59 a. Hitler, Mein Kampf, Bd. 2, s. 459–460.
60 J. Haupt, Neuordnung des Schul- und Hochschulwesens, Berlin 1933, s. 14.
61 M. Domarus, Hitler. Reden und Proklamationen 1935–1938. Kommentiert von einem Zeitge-

nossen, wiesbaden 1973, Bd. 2, s. 636; F. eher, Reden des Führers am Parteitag der Ehre 1936, 
München 1936, s. 43.

62 J. Goebbels, Signale der Zeit, München 1938, s. 120.
63 e. Mommer, Ueber die Erziehungsaufgaben des Reichsarbeitsdienstes der Weiblichen Ju-

gend, „weltanschauung und schule” 7 (1943), s. 149.
64 „Völkischer Beobachter” z 12 czerwca 1934 r.
65 H. ebeling, D. Herspers, Jugend kontra Nationalsozialismus, Frechen 1968, s. 35. należy 

zaznaczyć, iż na terenie amsterdamu w latach 1936–1939 wydawane było antynarodowosocja-
listyczne pismo dla młodzieży niemieckiej – „sonderinformationen deutscher Jugend”. celem 
czasopisma było uświadomienie młodych dziewcząt o ryzyku związanym z wyjazdami w ramach 
czynów społecznych na wsi.



184 Tomasz Butkiewicz

ich przywódcy. każda chciała naśladować wzór wyniesiony z apokryfu wiary 
jako życiową rolę realizowaną w służbie ideologii iii rzeszy. wprawdzie pomi-
nięte tu zostały dogmaty wierności małżeńskiej, niemniej szybko zastąpiono je 
wiernością hitlerowskiej rzeszy.

oprócz tych istotnych dla wychowania aspektów znaczenia nabierały zajęcia 
z seksuologii. w sumie nie chodziło w nich o środki zapobiegające zachodzeniu 
w niepożądaną ciążę, lecz o rozbudzenie zainteresowania ciążą. każdej ze szkół 
przydzielono asystentkę do propagowania demograficznego wzrostu i rodzenia 
aryjskich dzieci. nikogo też nie nakłaniano na siłę do zachodzenia w ciążę, nie-
mniej w pedagogiczny sposób wskazywano sens tworzenia sterylnej populacji66. 
stąd mówiąc o zagrożeniu chorobami przenoszonymi drogą płciową, podświado-
mie nakłaniano do łączenia się w pary czysto rasowe. w ten sposób zachęcano 
do zawierania znajomości wewnątrz elitarnego środowiska chłopców i dziewcząt 
z naPola. oczywiście przy dużej grupie ośrodków dla chłopców dwie pla-
cówki dla dziewcząt nie zaspokajały potencjalnego zapotrzebowania. niemniej 
w perspektywie zamierzono stworzyć kolejne szkoły elitarne dla dziewcząt 
w celu hodowli „nowego człowieka” na znacznie większą skalę. należy tu wspo-
mnieć program „lebensbornu”, który zakładał rodzenie i wychowywanie dzieci 
zgodnie z założeniami narodowosocjalistycznej ideologii.

ważnym aspektem w hodowaniu nowej elity była kwestia jej żywienia. 
zwracano więc uwagę na racje podawanych posiłków, które w okresie dojrze-
wania miały ogromny wpływ na rozwój fizyczny ciała. stąd oprócz produktów 
pszennych istotne było czerwone i białe mięso oraz ryby, owoce i warzywa. 
Do wychowania zdrowego potomstwa elity iii rzeszy konieczny był specjalnie 
dobrany jadłospis67. w 1940 r. za zagrożenie uznano liczne przypadki zakażenia 
bakterią Escherichia coli w szkole naPola Hubertendorf. okazało się, że przy-
czyną niedyspozycji dziewcząt była zanieczyszczona woda. w korespondencji 
między dyrekcją szkoły a ministrem Frickiem wyrażano obawy o rozmiary za-
każenia i przyszłą elitę68.

analizując nowo powstałe ośrodki żeńskie, łatwo w nich dostrzec wyjątko-
wą dyscyplinę, podobnie jak w palcówkach dla chłopców. Polegała ona na for-
mowaniu charakteru wybranej osoby tak, by była ona gotowa do poświęceń dla 
narodu i Führera. Dlatego częścią programu wychowania były ćwiczenia fizycz-

66 U. aumüller-roske, Die Nationalpolitischen Erziehungsanstalten..., s. 235.
67 Ba, r 86/3529: Schreiben vom 7. Juli 1936.
68 tamże, r 154/4181: Schreiben vom 20. März 1940.
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ne. Poranna zaprawa oraz ćwiczenia w ciągu dnia kształtowały osobowość i cha-
rakter każdej dziewczyny. Do najważniejszych należała lekkoatletyka: biegi na 
przełaj, skoki w dal, gra w piłkę ręczną i siatkową. w programie nauczania ważna 
też była gimnastyka. od wiosny do końca lata odbywała się ona na świeżym po-
wietrzu, natomiast jesienią i zimą – w sali sportowej. Podobnie jak w szkołach dla 
chłopców, dziewczęta grały w tenisa, jeździły na nartach i konno. Do programu 
należała też nauka posługiwania się bronią oraz marsze w dzień i nocą. w sytua-
cji ekstremalnej bowiem, kiedy mąż będzie na froncie, przyszła matka powinna 
umieć bronić swego potomstwa. oprócz tych wyjątkowych – w porównaniu z ró-
wieśnikami ze szkół powszechnych – przedmiotów w programie edukacji fizycz-
nej ważne były także zajęcia z pływania69.

Jednocześnie z edukacją fizyczną kształtowaniu osobowości kobiety matki 
służyły zajęcia z przystosowania do życia w rodzinie. składały się na nie wszel-
kie prace ogrodowe, a następnie zajęcia pozwalające owoce natury przerobić na 
produkty spożywcze. od wiosny do jesieni uczono sadzenia, pielenia, zbierania 
plonów oraz robienia różnorakich zapasów na zimę. Przyszłe matki przygotowy-
wano do roli dobrej gospodyni, specjalizującej się w zadaniach kulinarnych: go-
towaniu, pieczeniu i serwowaniu wszelkich specjałów dla małżonka strudzonego 
dniem powszedniej pracy. kolejną ważną umiejętnością było oporządzenie ca-
łego gospodarstwa, począwszy od sprzątania, prania, zmiany pościeli, po robót-
ki na drutach, szycie na maszynie krawieckiej oraz cerowanie i szydełkowanie. 
Dodatkowym zajęciem była hodowla małych zwierząt przydomowych – drobiu, 
królików, prosiąt i kóz. niemniej jednak najważniejszym celem czystej rasowo, 
aryjskiej rodziny było potomstwo. Dlatego w naPola przygotowywano do funk-
cji, jaką dziewczęta miały pełnić po opuszczeniu murów szkoły. w pierwszej kolej-
ności edukowano z opieki nad małym niemowlęciem – uczono karmienia, przewi-
jania, kąpieli oraz zabawy z dzieckiem. następnie zapoznawano z wychowaniem 
dzieci w wieku przedszkolnym. od wieku szkolnego rolę nadrzędną miało przejąć 
państwo, czyli organizacje Hitlerjugend lub Bund Deutscher Mädel70.

oprócz omawianych przedmiotów także nauka muzyki i śpiewu była waż-
nym elementem edukacji elitarnej dla dziewcząt – uczono gry na fortepianie, 
akordeonie, skrzypcach i flecie. w chwilach wolnych organizowano recitale mu-
zyczne, na które często zapraszano wyjątkowych gości. innym istotnym zajęciem 

69 B. Petersen, uczennica szkoły naPola colmar-Berg, w rozmowie z autorem, kilonia, 
2007.

70 tamże; e. naake, Zur Theorie und Praxis..., s. 174.
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był teatr71. Dziewczęta próbowały swoich sił, recytując niemieckich klasyków.  
organizowane spektakle służyły propagowaniu tej wyjątkowej formy nauki, nie dla 
wszystkich dostępnej72. Do edukacji wprowadzono dodatkowo regularne wyjścia 
do teatru. często też organizowano plenery artystyczne w pobliskich miejscowoś-
ciach, gdzie dziewczęta nieodpłatnie dawały koncerty dla dzieci i młodzieży73.

kolejnym środkiem wychowawczym były czyny społeczne, nazywane także 
praktyką socjalną. Podobnie jak w ośrodkach dla chłopców, były to zorganizowane 
wyjazdy w celu poszerzenia własnych horyzontów oraz zdobycia nowych doświad-
czeń. w okresie ferii organizowano wyjazdy do rodzin niemieckich zamieszkują-
cych tereny wcielone do rzeszy po 1939 r. zwłaszcza kraj warty, który zasiedlo-
ny został niemcami z krajów nadbałtyckich, stanowił docelowy punkt wyjazdów.  
od 1941 r. zdarzały się przypadki, kiedy dziewczęta wysyłane były do rodzin 
niemieckich mieszkających na Ukrainie, Białorusi oraz w rumunii. ich praca po-
legała na pomocy w domu, obejściu oraz opiece nad dziećmi. często zastępowały 
gospodynię przy odrabianiu lekcji z dziećmi, doglądaniu zwierząt domowych oraz 
w pracach ogrodowych. Dla dziewcząt, które opuściły na pewien czas mury szkol-
ne, była to konfrontacja z rzeczywistością w niemieckich społecznościach. wcho-
dząc w środowisko wiejskie, dziewczęta dostrzegały różnicę socjalną, zwłaszcza 
że w ośrodku szkolnym prąd, ciepła woda czy centralne ogrzewanie należały do 
standardów bytowych. czyny i praktyki socjalne miały na celu podważenie różnic 
społecznych, zwłaszcza na wschodzie, oraz zdobycie życiowych doświadczeń74.

innym ważnym czynnikiem w wychowaniu elitarnym przyszłej niemieckiej 
matki był internat. Podobnie jak u chłopców, stanowił on podstawę kształtowania 
osobowości. separowanie od najbliższych członków rodziny oraz rzadkie wyjaz-
dy do domu stanowiły jeden z podstawowych elementów ideologicznego wycho-
wania. nieustanne przebywanie w środowisku szkolnym pozwalało na silniejszą 
integrację dziewcząt ze wspólnotą narodowosocjalistyczną75. ciągłe przebywa-
nie w grupie umożliwiało pełną kontrolę zachowań podopiecznych. Dziewczęta 

71 G. kahl-Furthmann, Betrachtung zur Kunsterziehung, „weltanschauung und schule” 8 
(1944), s. 47–54.

72 B. köhntopp, uczennica szkoły naPola Hubertendorf-türnitz, w rozmowie z autorem, ki-
lonia, 2008.

73 H. keppler, uczennica szkoły naPola colmar-Berg, w korespondencji z autorem, 6 czerw-
ca 2007 r.

74 Ba, ns 12/1556: Alles für Deutschland. Mitteilungen der NPEA Hubertendorf-Türnitz, Juni 
1941, Folge 1.

75 U. aumüller-roske, Die Nationalpolitischen Erziehungsanstalten..., s. 235–236.
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szkół elitarnych naPola gotowe były do ofiarnej służby dla Führera i narodu 
w myśl ideologii iii rzeszy.

w niniejszym artykule autor przedstawił charakter placówek elitarnych 
dla dziewcząt, które kształciły dla państwa totalitarnego przyszłą kobietę matkę.  
autor pragnie jednak zaznaczyć, iż obecny stan badań na temat żeńskich ośrod-
ków naPola nie został polskiemu odbiorcy szerzej przybliżony, a część autorów 
prac niemcoznawczych marginalnie poruszyła kwestię istnienia szkół, będących 
jedynie częścią ideologicznej machiny reżimu Hitlera. eksponowany przez autora 
temat odnosi się więc do kształcenia i wychowania elity żeńskiej w celu przygo-
towania jej do roli niemieckiej matki. Podstawą tego materiału są w szczególno-
ści źródła archiwalne i drukowane, które pozwalają szeroko spojrzeć na problem 
wychowania, a w końcowym efekcie – na hodowlę kobiety narodowego socja-
lizmu. Dlatego oprócz źródeł archiwalnych ideologiczne i instytucjonalne tło 
szkół naPola odzwierciedla także obszerna literatura powstała przed 1945 r. 
na szczególną uwagę zasługują tu prace dotyczące edukacji zgodnej z oczeki-
waniem narodowego socjalizmu oraz koncepcje pedagogiczne ideologów nazi-
stowskiego wychowania w szkołach i organizacjach młodzieżowych. stąd baza 
źródłowa dotycząca modelu kształtowania „nowego (niemieckiego) człowieka”, 
czy też „nowej (niemieckiej) kobiety”, zestawiona została z niemiecką literaturą 
przedmiotu, która nadal pozostaje na etapie poznawania, zwłaszcza że w ostatnich 
latach ukazały się publikacje młodej generacji niemieckich historyków.

na podstawę pracy składają się także wysiłki dotarcia do ostatnich żyjących 
jeszcze świadków tamtych czasów, środowiska dawnej naPola. to prawdziwy 
wyścig z czasem, gdyż mowa o generacji sięgającej rocznikami lat 1920–1930. 
Materiał ten to osobiste wywiady z byłymi uczennicami i korespondencja z nimi. 
niemal bez wyjątku są to osoby, które wzrastały już w republice Federalnej. 
w powojennych niemczech zachodnich osiągnęły bardzo często wyższe wy-
kształcenie, życiowy sukces i wysoką pozycję społeczną. w ostatnich latach 
w szczególności byłe uczennice szkół elitarnych coraz częściej zdobywają się na 
wspomnienia. wprawdzie nie zawierają one naukowej treści, niemniej są świa-
dectwem minionego okresu. oceniając je, można mieć wrażenie, że autorkom 
chodzi jedynie o pozytywne zobrazowanie tematu, a przede wszystkim o złago-
dzenie odbioru naPola w kontekście stygmatyzacji narodowym socjalizmem. 
co więcej, biorąc pod uwagę politykę wobec przeszłości (Vergangenheitspolitik), 
wspomnienia te zakwalifikować można do formy opartej na „zmilczeniu odpo-
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wiedzialności” czy też „świadomym jej przekłamaniu”. ogólnie wywiady te pod-
legają „procesowi wyparcia” negatywnego myślenia o szkołach elitarnych.

nationalpoltiSche erziehungSanStalten für mädchen 1938–1945.
ein beitrag zur rolle der frau und mutter  

in der ideologie deS iii. reicheS 

zuSammenfaSSung

nationalpoltische erziehungsanstalten naPola für Mädchen waren nicht nur ein ort 
der politischen Bildung, sondern auch ein ort der ausbildung zukünftiger Frauen – Müt-
ter des iii reichs. neben der naPola für Jungen, wo der politische soldat „geformt“ 
wurde, wurden auch die Mädchen für die nazistischen ideologen und Pädagogen inter-
essant. eine selektion des besten menschlichen Materials im zusammenhang mit der 
rassenreinheit erlaubte die Verwirklichung des erzieherischen experiments des „neuen 
Menschen“. ernst krieck, einer der bedeutendsten erzieher der jüngeren nazi-Genera-
tion, formte den Deutschen Menschen (typenzucht) gemäß dem Postulat der Braun-
revolution. Daher wurde das Mädchen, die zukünftige Frau, in der ideologie des na-
tionalsozialistischen staates als biologisches Material zum Gebären der kinder benutzt. 
nach anschauung der totalitären ideologie bestärkten sie ihre existentielle kraft nicht 
im weiblichen, sondern in ihrer Mutterschaft. Dadurch, dass die Frau im iii. reich auf 
den sockel des ruhmes gehoben wurde, wurde die erhaltung und das Überleben der 
rasse der arischen Hominiden garantiert. in diesem zusammenhang war sie zu opfer-
bereitschaft für ihren Führer und ihr Volk berufen. an der seite ihres Mannes stehend 
hielt sie die wache für rein rassische und genetische kontinuität. Deswegen bereiteten 
die naPola-schulen für Mädchen die zukünftigen Frauen auf die erfüllung ihrer rolle 
als ehefrau, Hausfrau und Mutter vor. 

zum lehrprogramm der einrichtung gehörten Beschäftigungen, die das ziel hat-
ten, die schülerinnen für die arbeit im Haus und auf dem Hof vorzubereiten. Die Mädchen 
lernten das kochen, Backen, nähen, Putzen, aber auch das Großziehen der wirtschafts-
tiere sowie die arbeit im Garten und auf dem Feld. neben diesen Unterrichtsfächern waren 
für die zukünftigen ehefrauen und Mütter die sexologie-stunde sowie die erziehung der 
kinder wichtig. Diese Fächer dienten der perspektivischen Planung der arischen Familie. 
Die Frau und Mutter der Hitler-nation sollte reich an nachwuchs des männlichen Gesch-
lechts sein. Dadurch wurden die Mädchen in den naPola-schulen ein Bestandteil der 
totalitären ideologie in der demografischen Verwirklichung des Plans des iii. reichs.
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