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Okultyzm i my l ariozoficzna Towarzystwa Thule 

w ukszta towaniu ideologii narodowego socjalizmu 

w Niemczech 
 

Istotnym czynnikiem w ukszta towaniu mentalno ci Niemców dwudziesto-

lecia mi dzywojennego by y dokonania spo eczno-naukowe drugiej po owy XIX 

wieku. Industrializacja pa stwa, rozwój nauk technicznych, matematycznych, 

przyrodniczych oraz rozkwit filologii i filozofii wp yn  bezpo rednio na nie-

mieck  my l polityczn 1. Osi gni cia te doprowadzi y do zmian, jakie zasz y 

wewn trz pa stwa zrzeszonego pod monarchi  Hohenzollernów. Z okresu tego 

wyniesione zosta y najistotniejsze warto ci potrzebne do ugruntowania to samo-

ci narodowej na pocz tku XX wieku. Mia y one istotne znaczenie w ewolucji 

pogl dów m odej generacji, wspó tworz cej w przysz o ci ideologi  nazistow-

sk . Przynale no  narodowa, a wraz z ni  rasowa, sta a si  wi zi  nie tylko 

spo eczn , ale tak e polityczn . Odt d o to samo ci decydowa  j zyk, pocho-

dzenie i przynale no  do wybranej rasy. W procesie tym szczególn  rol  ode-

gra  niemiecki okultyzm2. Na pocz tku XX wieku do g ównych centrów kszta -

towania takich koncepcji nale a y placówki znajduj ce si  w Wiedniu i Mona-

chium. By y to duchowe twierdze, z których narodowa ideologia emanowa a 

szowinizmem i nienawi ci  rasow . 

Pionierskim o rodkiem pangerma skiego okultyzmu sta a si  organizacja 

Guido von Lista. By  on tak e jednym z pierwszych (przed 1914 rokiem) auto-

                                                 
1 J. Krasuski, Historia Niemiec, Wroc aw – Warszawa – Kraków 2002, s. 259–263. 
2 Na temat rozwoju okultyzmu w Niemczech pisze m.in.: R. Freund, Braune Magie? Okkultyis-

mus, New Age und Nationalsozialismus, Wien 1995; N. Goodrick-Clarke, The Occult Roost of 
Nazism-Secret Aryan Cults and Thier Influence on Nazi Idology – The Ariosophists of Austria 
and Germany 1890–1935, London – New York 1992; E. Howe, Uranias Kinder: Die seltsame 
Welt der Astrologie und das Dritte Reich, Weinheim 1995; F.P. Heller, A. Maegerle, Vom 
völkischen Okkultismus bis zur Neuen Rechten, Stuttgart 1998; J. Webb, The harmonious circle. 
The lives and work of G.I. Gurdjieff, P.D. Ouspensky and thier followers, London 1980. 



114 Tomasz Butkiewicz 

rów prac cz cych ide  narodow  z my l  okultystyczno-teozoficzn 3. Magia, 

nadprzyrodzona si a oraz ponadnaturalny i mistyczny wiat cz owieka po czony 

zosta  z to samo ci  narodow . List stworzy  w ten sposób podstaw  do identy-

fikacji rasowo-etnicznej (Ario – Germanen) spo ecze stwa zagro onego ze stro-

ny mi dzynarodowego ydostwa. To w a nie Aryjczycy mieli sta  si  przewod-

ni  ras  panów, o której ju  w drugiej po owie XIX wieku nadmienia  Friedrich 

Nietzsche4. List, ulegaj c tym wp ywom, po raz pierwszy omówi  problem prze-

strzeni yciowej – Lebensraumu. Da o to podstaw  do ugruntowania austriacko-

niemieckiego pangermanizmu, scalaj c pó niej w jedn  ca o  dwa narody 

rz dne w adzy totalitarnej5. Nawi zuj c do nauki runowego okultyzmu, da  po-

cz tek Wiede skiemu Towarzystwu Guido von Lista – Wiener Guido von List 
Geselschaft. W lad za nim posz y inne organizacje o podobnym charakterze, do 

których nale a y Zakon Germa ski – Germanen Orden, Zakon Nowych Templa-

riuszy – Ordens Neutempler oraz za o one pó niej Towarzystwo Thule – Thule 
Geselschaft6; rodowisko to w wi kszej swojej cz ci reprezentowa y osoby wy-

soko usytuowane w pa stwie7. Nale eli do niego przedstawiciele rodowisk in-

teligencji: literaci, nauczyciele, lekarze, aptekarze oraz politycy i przedsi biorcy. 

Wp ywali oni na pozosta  cz  spo ecze stwa, a w szczególno ci na m ode 

pokolenie8. 

Do kolejnych wspó twórców pangerma skiej my li okultystycznej mo na 

zaliczy  Jörga Lanza von Liebenfelsa. Tak e wiede czyka z pochodzenia, któ-

rego ewolucja duchowa rozpocz a si  w zakonie cystersów, a pó niej uleg a 

wp ywom my li ideologicznej von Lista9. Na stronach swoich dwóch g ównych 

opracowa  nakre li  postaw  heroicznego, silnego aryjczyka o niebieskich 

oczach i blond w osach. By y one wyk adni  wiedzy, po któr  si gali poszuki-

                                                 
3 Zob. J. Balzli, Guido von List, der Wiederentdecker uralter arischer Weisheit sein Leben und 

sein Schaffen, Leipzig 1917; N. Goodrick-Clarke, op. cit., s. 33. 
4 W. Kot, Wspó czesna orientacja filozoficzna, Warszawa 1989, s. 65. 
5 H. Arendt, Elemente und Ursprünge totalitäre Herrschaft, München – Zürich 1986, s. 353–354. 
6 Zgodnie z pogl dem cz onków Towarzystwa, wyra enie Thule oznacza o germa skie przes anie 

dla wybranego niemieckiego narodu. Nazwa pochodzi a od mitologicznego króla Thule, w adcy 

wyspy w pobli u Bieguna Pó nocnego. St d narodowi socjali ci upatrywali pocz tku rasy nor-

dyckiej, akcentowanej w ideologii systemu totalitarnego Niemiec. 
7 Na temat koncepcji Towarzystwa Thule – Thule Geselschaft, szerzej napisali: R.M. Engelmann, 

Dietrich Eckart and the Genesis of Nazism, St. Louis 1971; H. Gilbhard, Die Thule Gesellschaft 
eine Wegbereiterin des Faschismus in München 1918/1919, Berlin 1983; P. Orzechowski, 
Schwarze Magie – Braune Macht, Paris 1954; D. Rose, Die Thule – Gesellschaft, Legende – 
Mythos Wirklichkeit, Tübingen 1994. 

8 J. Fest, Hitler, eine Biographie, Frankfurt am Main – Berlin 1987, s. 168–171; F.P. Heller, 

A. Maegerle, op. cit., s. 19–21. 
9 E. Hieronimus, Lanz von Liebenfels – Eine Bibliographie, Toppenstedt 1991,Toppenstedter 

Reihe Bd. XI, s. 10–11. 
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wacze okultyzmu i my li ariozoficznej, a nast pnie narodowi socjali ci10. Ponad-

to za o one przez niego czasopismo „Ostara”,11 mia o na celu rekultywowa  sta-

r  germa sk  tradycj , budz c w wyobra ni to samo  aryjsk 12. Wydawane 

w formie zeszytów propagowa o socjalny darwinizm oraz walk  o filozoficzne 

przetrwanie silnej osobowo ci. To z jego inspiracji w 1900 roku za o ony zosta  

Ordo novi templi – Zakon Nowych Templariuszy – Ordens Neutempler, jako 

czasowa reinkarnacja zakonu stoj cego na stra y prawa oraz adu i porz dku 

w Europie13. Zorganizowany w Austrii na zamku Werfenstein w 1908 roku zjazd 

cz onków Nowego Zakonu Templariuszy, ustanowi  wewn trz organizacji wi -

to „kielicha czystej krwi” – Gral des reinen Blutes. Ponadto m czy ni przyna-

le cy do nowo powsta ego zakonu zobowi zani zostali do zawierania zwi z-

ków ma e skich z kobiet  przynale n  wy cznie do rasy aryjskiej. W ten spo-

sób organizacja sta a si  okultystyczno-ariozoficzn  grup  otwart  jedynie dla 

wybranych osób14. To w a nie w tym, tajemniczym i hermetycznie zamkni tym 

kr gu, po raz pierwszy zademonstrowano symbol z amanego krzy a – Haken-
kreuza – kojarzonego pó niej wy cznie z ideologi  narodowego socjalizmu15. 

W Wiedniu przed wybuchem I wojny wiatowej Hitler konfrontowa  si  

z eskalacj  antysemityzmu, lecz jeszcze nie mia a ona dla niego tak istotnego 

znaczenia. Dopiero w Monachium, gdzie po 1918 roku zamieszka  i zetkn  si  

z przedstawicielami Towarzystwa Thule, zacz  inaczej patrze  na czysto  rasy 

oraz problem niemieckiego ydostwa. Z Thule sympatyzowali i do niej nale eli 

czo owi przedstawiciele pó niejszej Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii 

Pracy (NSDAP): Dietrich Eckart, Alfred Rosenberg, Gottfried Fedrer, Rudolf 

Heß oraz Hans Frank. Obok tych g ównych postaci sceny narodowej Niemiec 

nale y tak e wymieni : Maxa Amanna, Antona Drexlera, Julisa Streichera oraz 

                                                 
10 J.L. v. Liebenfels, Theozoologie oder die Kunde von den Sodoms-Äfflingen und dem Götter- 

-Elektron, eine Einführung in die älteste und neueste Weltanschaung und eine Rechtfertigung 
des Fürstentums und Adels, 1904. 

11 H. Weinhold, Die deutschen Monatsnamen, Greiswald 1937, s. 51. Ostara – bogini p odno ci 

wyznawana zgodnie z tradycj  starogerma sk , od której powsta a nazwa niemieckich wi t 

Wielkanocnych Ostern; E., Hieronimus, op. cit., s. 45–46. Czasopismo „Ostara” powsta o 

w 1905 roku i lini  programow  nawi zywa o do okre lenia rasy nordyckiej o niebieskich 

oczach i blond w osach. Z niektórych nag ówków tytu owych mo na by o wnioskowa , i  mia o 

charakter radykalny: Ostara Rzesz  ludzi o jasnych w osach – Ostara und das Reich der blon-
den; Dyktatura jasnow osych patrycjuszy – Die Diktatur des blonden Patriziats; Wojna wiato-
wa jako walka rasy ciemno i jasnow osej – Der Weltkrieg als Rassenkampf der Dunkeln gegen 
die Blonden. 

12 E. Hieronimus, op. cit., s. 21–28; F.P. Heller, A. Maegerle, op. cit., s. 22–23. 
13 R.J. Gorsleben, Hoch – Zeit der Menschheit – die Weltgesetze der Drei oder Entstehen – Sein – 

Vergehen; Ursprache – Urschrift – Urlage, aus Runen geschöpft, Leipzig 1930, s. 171–172. 
14 F.P. Heller, A. Maegerle, op. cit., s. 24. 
15 F. Braun, Holockaust – das Brandopfer, s. 101–102. 
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Karla Harrera i Heinricha Josta. To w a nie oni oddzia ywali na ca okszta t ide-

ologii narodowej oraz powstanie organizacji NSDAP16. Lecz najwa niejszym 

z nich okaza  si  Karl Haushofer, który mia  bezpo redni wp yw na ukszta to-

wanie osobowo ci Hitlera, a wraz z ni  – ideologii narodowego socjalizmu. Thu-

le, która za o ona zosta a w 1918 roku, by a jednym z g ównych czynników od-

dzia uj cych na m ode pokolenie Niemców dwudziestolecia mi dzywojenne-

go17. Powo ane do ycia Towarzystwo rozbudzi o mistyczn  wi  pomi dzy na-

rodem i jego pó niejszym przywódc . 

Thule by a impulsem do identyfikacji spo ecznej z nadprzyrodzonym bó-

stwem i d ugo wyczekiwanym mesjaszem XX wieku, jakim okaza  si  pó niej 

Hitler. Wyd wi k samego s owa Thule kojarzony by  z magiczn  i tajemnicz  

organizacj  b d c  kluczem do poznania aryjskiej to samo ci. Wprawdzie bu-

dzi a fascynacj , cz c mitologi  i legendy niemieckiego narodu, niemniej 

u ród a by a jedynie wyimaginowan  fikcj 18. W oparciu o mit starogerma -

skiej kultury przygotowa a grunt pod ideologi  narodowego socjalizmu19. Aso-

cjacja Thule w ród wielu pó niejszych protagonistów Trzeciej Rzeszy budzi a 

mistyczno-okultystyczn  si  do sprawowania w adzy w Europie. St d, bior c do 

ogl du patologi  spo eczn  Niemiec okresu 1933–1945, mo na zauwa y , i  or-

ganizacja ta by a kamieniem w gielnym zaistnia ych wydarze 20. 

Thule sta a si  now  religi , daj c jej zwolennikom wiar  w si y nadprzyro-

dzone. Przeobra ona w organizacj , na której czele stan  Hitler, umo liwi a 

manipulacj  niemieckim spo ecze stwem. W efekcie doprowadzi a do patolo-

gicznej zapa ci w relacjach etyczno-moralnych. Jej tajemniczo  rozbudza a co-

raz wi ksze zainteresowanie m odego pokolenia. Pomimo i  nierzadko kojarzo-

na by a ze Zwi zkiem, Zakonem oraz Braterstwem i Lo  Thule, ka dorazowo 

uto samiano j  z jednym i tym samym rodowiskiem. Jej oddzia ywanie zas u-

guje przede wszystkim na uwag  pod wzgl dem po czenia okultyzmu i my li 

ariozoficznej z narodowym socjalizmem. Mo na tak e zauwa y , i  Towarzy-

stwo zosta o dostrze one jako poboczny i ma o znacz cy czynnik do powstania 

tej totalitarnej ideologii. Nie znaczy to jednak, i  odno nie funkcji i oddzia ywa-

nia Thule na niemieckie spo ecze stwo nale y obok tematu przechodzi  oboj t-

nie. Bior c ten fakt pod uwag , mo na wr cz z przekonaniem stwierdzi , i  or-

ganizacja ta stanowi a sk adow  systemu totalitarnego, jakim by  w Europie na-

zizm. Zw aszcza, i  bezpo rednio wp yn a na m ode pokolenie, które w sposób 

bezgraniczny odda o si  osobie przywódcy. St d Thule wycisn a istotne pi tno 

                                                 
16 R. Freund, op. cit., s. 43. 
17 Ch. Zenter, F. Bedürftig, Das Große Lexikon des Dritten Reich, München 1985, s. 579. 
18 D. Rose, op. cit., s. 7. 
19 F.P. Heller, A. Maegerle, op. cit., s. 7. 
20 J. Fest, op. cit., s. 168; R. Freund, op. cit., s. 42–43. 
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w identyfikacji Niemców z ofiarnym po wi ceniem ycia w imi  ojczyzny i Hi-

tlera21. Mimo to, nie chodzi tu o krytyk , lecz o prób  zajrzenia do wn trza tego 

patologicznego tworu. W dalszej cz ci umo liwi to analiz  spo ecze stwa, któ-

re uleg o wewn trznym przeobra eniom pod wp ywem charyzmy ich przywódcy 

i mesjasza narodu. Postawa ta mia a wp yw mi dzy innymi na powstanie o rod-

ków re imu totalitarnego, gdzie kszta cono przysz  elit  polityczn . By dociec, 

w jaki sposób do tego dosz o, nale y zrozumie  znaczenie Towarzystwa Thule 

jako tajemniczego klucza do odczytania niemieckiego okultyzmu i jego my li 

ariozoficznej. 

Jednym z najwa niejszych symboli narodowych by  znamienny i g boko 

zapami tany z amany krzy  – Hakenkreuz. Nie by  on jednak dziewiczym pier-

wowzorem niemieckich nazistów, a tylko jedn  z cz ci sk adowych organizacji 

von Lista. Wprawdzie jeszcze na d ugo przed zadomowieniem si  tego symbolu 

w Austrii, a pó niej Niemczech, znaczenie jego dostrze one zosta o w ród bud-

dystów i hinduistów, gdzie uwa any by  za znak szcz cia. St d te  von List 

niebezpodstawnie dekorowa  o nierzy (wywodz cych si  z jego organizacji) 

wysy anych na front I wojny wiatowej; z amany krzy  mia  na polu walki przy-

nie  szcz cie. Pó niej znak ten by  symbolem nowo powsta ego Zakonu No-

wych Templariuszy, Towarzystwa Thule oraz narodów dostrzegaj cych cel 

i sens jego uzewn trznienia22. Za Atlantykiem na terenie Stanów Zjednoczonych 

Ameryki symbol jego wkomponowano w elementy osobistej bi uterii. Tak e na 

Wyspach Brytyjskich dostrze ony zosta  jego znacz cy znak. Z amany krzy  

podczas dzia a  wojennych by  symbolem Narodowego Komitetu Wojny – Na-
tional War Savings Committee23. I chyba nie powinno dziwi , e Hitler, maj c 

w swoim otoczeniu cz onków Thule, przej  symbol z amanego krzy a jako em-

blemat narodowy przynosz cy szcz cie. 

Za o ycielem Towarzystwa Thule by  Rudolf Freiherr von Sebottendorf 

i chocia  nie by o to jego prawdziwe nazwisko24, to w historii powo anej przez 

niego organizacji zapami tany zosta  jako ojciec niemieckiego okultyzmu25. Se-

bottendorf jako twórca Thule mia  wiele osobistych powodów, by za o y  orga-

nizacj , która w Niemczech przerodzi aby si  pó niej w okultystyczno- 

-ariozoficzny kr g. Przebywaj c na terenie Turcji i Egiptu w latach 1908–1914, 

zetkn  si  z Lo  Wolnomularsk , przez któr  dotar  do Krzy owego Towarzy-

                                                 
21 H. Gilbhard, op. cit., s. 17–28. 
22 D. Bronder, Bevor Hitler kam, Hanover 1964, s. 221. 
23 W. Scheuermann, Woher kommt das Hakenkreuz?, Berlin 1933, s. 7–8. 
24 R. Freund, op. cit., s. 43. Urodzi  si  w miejscowo ci Hoyerswerda jako Adam Alfred Rudolf 

Glauer, a nazwisko Sebottendorf przyj  po usynowieniu go przez przyrodniego ojca Siegmunda 

von Sebottendorfa von der Rose (1843–1915). 
25 N. Goodrick-Clarke, op. cit., s. 135–152. 
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stwa Ró  – Rosenkreuzer Gemeinschaft26. W a nie to rodowisko zrobi o na nim 

niesamowite wra enie i tam odkry  powo anie do astrologii, ezoteryki oraz teo-

zofii. Okres ten spowodowa , e po powrocie do kraju nawi za  kontakt z po-

dobnymi ugrupowaniami o charakterze okultystycznym. Mimo i  Sebottendorf 

silnie zaanga owany by  w umacnianie struktury zakonnej, podczas jej we-

wn trznego kryzysu przyczyni  si  do definitywnego rozpadu organizacji. Ten 

moment sta  si  pocz tkiem jego indywidualnej wizji okultystycznej. Kiedy 

w Zakonie Germa skim w 1918 roku dosz o do ideologicznych podzia ów, po-

stanowi  z zaistnia ej sytuacji skorzysta . W ten sposób uda o mu si  cz  gre-

mium, wraz z niektórymi cz onkami, przeci gn  na swoj  stron . Skutkiem ta-

kiego dzia ania by o utworzenie organizacji, któr  Sebottendorf nazwa  Towa-

rzystwem Thule27. 

Wa nym wydarzeniem w dzia alno ci Thule by o przej cie przez Sebotten-

dorfa, w po owie 1918 roku, czasopisma „Monachijski Obserwator” – Münchner 
Beobachter. Gazeta odgrywa a istotn  rol  w oddzia ywaniu na spo eczno  za-

mieszkuj c  nie tylko Monachium, ale równie  okolice tej wielkiej aglomeracji. 

Jednym s owem, sta a si  propagandowym g osem maj cym wp yw na kszta to-

wanie ideowych przekona  cz onków i sympatyków Towarzystwa. Doceniaj c 

dzia alno  pisma, gremium zarz dzaj ce 3 stycznia 1920 roku podj o decyzj , 

by zamieni  nazw  czasopisma na „Narodowy Obserwator” – Völkische Be-
obachter28. Mia o odt d dociera  nie tylko do spo eczno ci regionalnej, lecz 

wr cz zagarn  ideologicznym wp ywem ca y naród. Niemniej redakcja czaso-

pisma nied ugo cieszy a si  popularno ci . Ju  w niespe na dwa lata po przej ciu 

przez Sebottendorfa gazety okaza o si , i  by a ona na kraw dzi bankructwa. 

Wówczas przy wspó udziale Dietricha Eckarta dosz o do odkupienia pisma 

przez NSDAP29. Partia przejmuj c wydawnictwo, zdecydowa a si  na propago-

wanie w asnej ideologii, która w efekcie daleko nie odbiega a od kierunku popu-

listycznej my li Sebottendorfa. St d w historii ugruntowania narodowego socja-

lizmu w Niemczech nie da si  chyba pomin  tego najwa niejszego w tku, ja-

kim by  okultyzm organizacji Thule i jej my l ariozoficzna. 

Je eli zastanowimy si  nad ideologi  Towarzystwa, dostrze emy wiele po-

dobie stw z organizacjami o tym samym charakterze. Czy to Zakon Germanów, 

czy Nowi Templariusze, wszystkie te rodowiska oscylowa y my l  w jednym 

kierunku. Mia y wiele podobie stw, a ich wspólnym mianownikiem by a identy-

                                                 
26 E.R. Carmin, „Guru” Hitler, Zürich 1985, s. 63–64. 
27 N. Goodrick-Clarke, op. cit., s. 141–142. 
28 N. Goodrick-Clarke, op. cit., s. 147. 
29 H.J. Richardi, Hitler und seine Hintermänner. Neue Fakten zur Frügeschichte der NSDAP, 

München 1991, s. 321; H. Wilhelm, Dichter, Denker, Fememörder, Rechtsradikalismus und An-
tisemitismus in München von der Jahrhundertwende bis 1921, Berlin 1989, s. 172. 
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fikacja to samo ci narodowej opartej na mistycznym i okultystyczno-ariozo- 

ficznym fundamencie. Za ka dym razem powo ywano si  na duchowe autoryte-

ty von Lista, Liebenfelsa i Sebottendorfa. Tworzyli oni podstaw  wspólnoty re-

ligijnej, wydobywaj c pangerma ski rasizm i szowinizm. Semantyczne zdefi-

niowanie rasy doprowadzi o do uformowania antropologii narodu, jako cechy 

charakterystycznej. Chodzi o o usystematyzowanie walorów fizycznych i oso-

bowych jednostki zdrowej na ciele i duchu. Umo liwi o to identyfikacj  z ario- 
-germa sk  ideologi  opart  na kulcie mistycznej osobowo ci. My l dzia aczy 

Towarzystwa Thule sta a si  zal kiem ideologii narodowego socjalizmu. Z or-

ganizacji tej wywodzili si  czo owi przedstawiciele wspó tworz cy parti  nazi-

stowsk . St d nie powinien dziwi  fakt, e czysto  rasy wraz z jej biologiczn  

wyk adni  sta a si  ideologicznym kierunkiem my li Hitlera. Wzi wszy to pod 

uwag , nale y dostrzec wp yw bliskich mu osób kszta tuj cych ten model. Bez 

w tpienia najwa niejsz  z nich okaza  si  jego nauczyciel Karl Haushoffer, do-

strzegany niejednokrotnie jako duchowy mistrz i mentor ideologii totalitarnej, 

która da a pocz tek Trzeciej Rzeszy. 

Karl Haushofer jeszcze na d ugo przed wybuchem I wojny wiatowej ze-

tkn  si  z tradycj  i kultur  Japonii. Zosta  tam oddelegowany jako jeden z ofi-

cerów szkol cych przysz  elitarn  kadr  Kraju Kwitn cej Wi ni. Uko czywszy 

z wyró nieniem Bawarsk  Akademi  Militarn  by  jednym z niewielu, którzy 

otrzymali takow  propozycj 30. W Japonii przebywa  w latach 1908–1910, sty-

kaj c si  na co dzie  z kultur  i problemami tego spo ecze stwa. Po powrocie do 

kraju prze yte do wiadczenia opisa  w dysertacji naukowej, w której poruszy  

tematy antropologii regionu oraz geopolityczn  i gospodarcz  syntez  pa stw 

b d cych pod wp ywem Japonii. Kolejn  prac , jaka powsta a, by o Nowe pa -
stwo – Die neue Staat (Dai Nihon); opisywa  w niej restytucj  Cesarstwa i Sh wa 
– wietlanego Spokoju. Zauroczony tradycj , przywi zaniem narodowym i wa-

leczno ci  Japo czyków, a w szczególno ci dzielnych samurajów, wskaza  na 

odmienno  kraju, z którego tak e i Niemcy mog y wzi  przyk ad. Dostrzeg  

w nim wiele cech pozostaj cych w bezpo redniej czno ci z pruskim military-

zmem, który mimo tego ró ni  si  od militaryzmu japo skiego. Ponadto zafa-

scynowa a go przede wszystkim bezgraniczna postawa samurajów gotowych 

w ka dej chwili pój  na samobójcz  mier . W ten sposób Haushofer poczu  si  

powo any do roli mentora wojny, wskazuj c na drog  do m stwa i s awy. Jej ce-

lem by a ofiara z o ona na o tarzu w asnej ojczyzny. Ka dy m ody Niemiec, po-

dobnie jak oddani samurajowie, powinien bezgranicznie s u y  swojemu wo-

dzowi i przywódcy. Haushofer sta  si  w ten sposób jednym z g ównych propa-

                                                 
30 B. Hipler, Hitlers Lehrmeister, Karl Haushofer als Vater der NS – Ideologie, St. Ottilien 1996, 

s. 23–24. 
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gatorów wojny wobec imperialnej polityki Anglii, z któr  Niemcy i Japonia po-

winny wspólnie podj  walk 31. 

Obok my li militarnej Haushofera na uwag  zas uguje jego socjalny darwi-

nizm oraz szerokie rozumienie poj cia przestrzeni yciowej – Lebensraumu; co 

w du ej cz ci przej te pó niej zosta o przez Hitlera i narodowy socjalizm. 

Chodzi o mu o wskazanie na walk  zwi zan  z przetrwaniem cywilizacji starego 

kontynentu, a w tym tej najwa niejszej, germa skiej32. Nie mniej istotnym czyn-

nikiem w ukszta towaniu my li propagandowej Haushofera sta a si  fascynacja 

shintologczna. W a ciwie chodzi o o Shinto, t umacz c dok adnie – „drog  do 

Boga”, jednym s owem – pochwa y wszelkich mistycznych oraz duchowych 

prze y  oddawanych jedynemu stwórcy. Wed ug wyznawców Shinto g ównym 

podmiotem wiary by  ich przywódca, cesarz – potomek boga s o ca. Dlatego je-

go wierni winni mu byli odda  wszelk  cze  i chwa , cznie z bezgraniczn  

ofiar  z cia a. W ten sposób sintoizm ugruntowany zosta  w Japonii jako religia 

pa stwowa, oddzia uj ca w duchu doktryny narodowej. Wed ug niej ka dy po-

winien by  gotowy odda  w asne ycie cesarzowi i ojczy nie33. Haushofer w ja-

po skiej religii pa stwowej i czczonym bóstwie, jakim by  cesarz, dostrzeg  sens 

sterowania mentalno ci  spo ecze stwa gotowego do ofiarnej pos ugi. Po po-

wrocie do Niemiec w podobny sposób zamierza  zrealizowa  t  ide , poszukuj c 

jednocze nie osoby na charyzmatycznego wodza. Okaza o si  wkrótce, i  

wszelkie predyspozycje do tej roli spe nia  najzdolniejszy jego ucze , którym 

by  Hitler. 

Historia z regu y opiera si  na ród ach i prawdziwych faktach, lecz nie zaw-

sze mog  one wiadczy  o zdarzeniach, które zaistnia y na uboczu. Do nich 

mi dzy innymi mo na zaliczy  Towarzystwo Thule, które swoim oddzia ywa-

niem istotnie zawa y o na progresji narodowego socjalizmu w Niemczech. le-

dz c losy przysz ego dyktatora, dostrze emy, i  to w a nie Thule by a pocz t-

kiem jego politycznej kariery. Kiedy przyby  do Monachium, nie przypuszcza , 

e czysty przypadek odmieni jego dotychczasowe ycie. Pierwsz  wa n  osob , 

która w pewien sposób pokierowa a t  drog , by  Dietrich Eckart i Karl Hausho-

fer. To Eckart w swoim manuskrypcie na krótko przed mierci  wskaza  na kie-

runek, jaki obra  mia  Haushofer. Kreuj c Hitlera na przywódc  narodu, napisa : 

„Id cie za Hitlerem! On b dzie ta czy , ale muzyk  do jego ta ca skomponowa-

                                                 
31 K. Haushofer, Dai Nihon, Bertrachtung über Groß-Japans Wehrkraft, Weltgeltung und Zukunft, 

Berlin 1913, s. 2–3. 
32 H.A. Jackobsen, Karl Haushofer, Leben und Werke, Boppard 1977, Bd. 1, s. 240–241, 255–256. 
33 K. Haushofer, Die geographischen Grundlagen der japanischen Wehrkraft, [w:] Mitteilungen 

der Geographischen Gesellschaft in München, München 1911, Bd. 6, s. 166–188; T. Immos, 

Japan – Archiarische Moderne, [w:] Fragen einer neuen Weltkultur, München 1990, Bd. V, 

s. 28–30. 
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em ja. My damy mu rodki i wraz z nimi wszelkie mo liwo ci”34. Odt d Haus-

hofer sta  si  politycznym wychowawc , przewodnikiem i nauczycielem Hitlera 

w poznaniu germa skiego runa. Haushofer wraz z Eckartem stali si  mentorami 

Hitlera, kreuj c na oczach niemieckiej spo eczno ci charyzmatycznego wodza 

i przywódc  narodu35. Wprawdzie pó niej oka e si , e Hitler z okultystycznego 

kierunku Thule zrezygnowa , jednak nadal z kontaktów jego wp ywowych osób 

korzysta . 

Eckart zafascynowany twórczo ci  filozoficzn  Artura Schopenhauera i mi-

styk  Angelusa Silesiusa odkry  swoj  indywidualn  drog , która zrodzi a u nie-

go ideowy antysemityzm36. Odk d osobi cie pozna  Hitlera, dzieli  si  wiedz  

oraz do wiadczeniem wyniesionym z lat sp dzonych w rodowisku Thule37. 

Zreszt  Hitler nie bez przyczyny, w drugim tomie dzie a Mein Kampf, zwróci  

na Erckarta uwag  jako duchowego krzewiciela my li narodowego socjalizmu38. 

St d mo na wnioskowa , i  zanim Hitler wybrany zosta  na przywódc  Nie-

miec, to Haushofer, Eckhart oraz Heß i w a ciwie ca e rodowisko Thule, ugrun-

towali jego ideologiczne przekonania. Wed ug wizji Eckarta Hitler mia  sta  si  

charyzmatycznym wodzem i d ugo wyczekiwanym mesjaszem XX wieku. To 

mi dzy innymi dzi ki jego po rednictwu, Hitler pozna  rodowisko wp ywo-

wych osób, które finansowa y walk  o ugruntowanie ideologii narodowosocjali-

stycznej39. 

W Thule Hitler pozna  te  Eckarta, dzi ki któremu zdecydowa  si  wst pi  

w szeregi Niemieckiej Partii Pracy – DAP. W tej organizacji partyjnej spotka  

pó niej Heßa, swojego starego kompana i towarzysza broni40. Równie  Heß ze-

tkn  si  tam z Haushoferem, który edukowa  go politycznie. Kiedy podj  na 

uniwersytecie w Monachium studia, Haushofer zosta  jego wyk adowc  i dzi ki 

                                                 
34 P. Orzechowski, Schwarze Magie – Braune Macht, Paris 1954, s. 50. „Folgt Hitler! Er wird tan-

zen, aber die Musik zu seinem Tanz habe ich komponiert. Wir haben ihm die Mittel gegeben, 

mit Ihnen in die Verbindung zu treten”. 
35 B. Hipler, Hitlers Lehrmeister, Karl Haushofer als Vater der NS – Ideologie, St. Ottilien 1996, 

90–101, 103–111, 149–150. 
36 M. Plewnia, Auf dem Weg zu Hitler, Der völkische Publizist Dietrich Eckart, [w:] Bremer Reihe, 

Studien zur Publizistik, Bremen 1970, s. 28–29; J, Webb, The harmonious circle, The lives and 
work of G.I. Gurdjieff, P.D. Ouspensky and thier followers, London 1980, s. 284; E. Nolte, Der 
Faschismus in seiner Epoche, Die action francaise, Der italienische Faschismus, Der National-
ismus, München 1979, s. 403. 

37 G. Franz-Willing, Die Hitlerbewegung, Der Ursprung 1919–1922, Hamburg 1974, s. 48; 

M. Plewnia, op. cit., s. 65–66. 
38 M. Plewnia, op. cit., s. 112. 
39 H. Weiß, Personen Lexikon 1933–1945, Frankfurt am Main 2002, s. 104–105. 
40 R. Manvell, H. Frankel, Hess. A biography, London 1971, s. 21; P. Orzechowski, op. cit., s. 119; 

W. Schwarzwäller, op. cit., s. 72–74. 
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niemu zosta  pó niej bliskim doradc  oraz zast pc  Hitlera41. Towarzystwo Thu-

le, z którym Heß postanowi  si  identyfikowa , spowodowa o, i  coraz bardziej 

wrasta  w fundament wyznawanego przez siebie okultyzmu. Jako zami owany 

pilot zacz  zg bia  tajemnice astrologii, ezoteryki, przepowiadania wszelkich 

znaków na ziemi i niebie oraz odczytywania snów. Jego antropozoficznym guru 

sta  si  Rudolf Steiner, jeden z najbardziej uwa anych wówczas znawców galak-

tyki. W swoim czasie zwi zany by  najpierw z okultystyczn  grup  Zakonu 

Germa skiego, a pó niej z Towarzystwem Thule. Steiner sta  si  jednym z naj-

bardziej rozchwytywanych astrologów i jasnowidzów przysz o ci, o której pra-

gn li wiedzie  tak e narodowi socjali ci. Z porad jego korzysta  nie tylko Heß, 

uzale niaj c od konstelacji gwiazd w 1941 roku swój tajemniczy lot do Anglii42, 

ale tak e Heinrich Himmler. 

Obok Steinera i jego przepowiedni, na uwag  zas uguje tak e Elisabeth 

Ebertin, równie  i z jej porad korzysta o wielu nazistów. W swoich wizjach 

przepowiada a przysz o  Hitlera. Z daty 20 kwietnia 1889 roku wyczyta a, i  

kiedy s o ce pod k tem 29º stan o w znaku Barana i Byka, na wiat przyszed  

m czyzna o cechach wodza narodu43. Wskazuj c na t  konstelacj , dowodzi a, 

i  charakter tego przywódcy b dzie nacechowany agresywn , impulsywn  i gra-

nicz c  wr cz z op taniem postaw . Hitler wówczas by  jeszcze ma o znan  

osob  i nikt nie przypuszcza , e horoskop Ebertin stanie si  z owrogim proroc-

twem i katastrof  ca ych Niemiec. St d Towarzystwo Thule, b d c w zasi gu 

wiedzy osób przepowiadaj cych przysz o  oraz wyznaj cych teozoficzny okul-

tyzm, sta o si  tajemnicz  organizacj . Im bardziej by a niedost pna, tym wi k-

szym napawa a zainteresowaniem oraz prowokowa a do poznania wszystkich jej 

tajników. Praktykowana przez jej cz onków ezoteryka i teozoficzny okultyzm 

stworzy y indywidualny fenomen oparty na starogerma skich rytua ach oraz 

magicznych symbolach44. 

Zastanawiaj c si  nad sensem okultystycznej organizacji Thule, nie mo na 

pomin  równie  wa nego i cenionego za swoj  twórczo  Alfreda Rosenberga. 

Jego my l filozoficzna okresu Trzeciej Rzeszy zdominowa a mentalno  nie-

mieckiej m odzie y. Jednym s owem, Thule od samego pocz tku by a ku ni  

elit politycznych systemu, który osadzony zosta  na zgliszczach Republiki We-

                                                 
41 H.A. Jackobsen, Karl Haushofer, Leben und Werke, Bd. 1–2, Boppard 1977, s. 224–225. 
42 S. Hutin, Unsichtbare Herrscher und geheime Geselschaften, Bonn 1973, s. 163–164, 165–166; 

G. Schmalbrock, Hinter den Kulisen geheimer Kriegmacher, Gladbeck 1978, Bd. 3, s 42–43. 

Wprawdzie nie do ko ca wiadomo, co sk oni o Heßa do podj cia takiej decyzji, jednak wielu hi-

storyków uwa a, i  by  to przygotowany wcze niej plan podj cia rozmów pokojowych z Angli . 
43 E. Howe, Uranias Kinder: Die seltsame Welt der Astrologie und das Dritte Reich, Weinheim 

1995, s. 110–142. 
44 E. Hieronimus, op. cit., s. 304–306. 
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imarskiej. Wtedy to w a nie Eckart wraz z Rosenbergiem, propaguj c ideologi  

narodowego socjalizmu, po raz kolejny zwrócili uwag  na kult wodza45. 

Dzi ki Towarzystwu Thule równie  i Hans Frank wspi  si  na szczyty w a-

dzy w pa stwie. Najlepiej mo na to by o zauwa y  w momencie, kiedy obj  

funkcj  generalnego gubernatora na terenie Polski. Lecz zanim do tego dosz o, 

kariera zawodowa Franka tak e rozpocz a si  w Monachium, centrum niemiec-

kiego okultyzmu. Chocia  jego cz onkostwo w organizacji nie trwa o d ugo 

(1919–1920), nie ukrywa , i  okres ten znacz co wp yn  na jego osobist  po-

staw . Jako adwokat praktykuj cy w Monachium, sta  si  wkrótce radc  praw-

nym partii NSDAP. W ten sposób Thule wycisn a istotne pi tno na wp yw 

i rozwój niemieckiego nacjonalizmu, daj c ideologiczny fundament oraz nowy 

i jak e odmienny od dotychczasowego wiatopogl d. 

Chocia  w wielu opracowaniach historycznych aspekt tej tajemniczej orga-

nizacji zosta  przemilczany, to jednak nie mo na pomin  faktu, e niektórzy 

czo owi przywódcy Trzeciej Rzeszy, w a nie z Thule wynie li wiele inspiracji 

twórczych do tworzenia ideologii narodowego socjalizmu w Niemczech. To 

jeszcze d ugo przed doj ciem Hitlera do w adzy Towarzystwo by o czysto ger-

ma sk  lo . Jej za o yciel Sebottendorf uwa a , i  to nie Hitler by  twórc  no-

wej ideologii w pa stwie, a Thule. Wprawdzie organizacja ta nie mo e sobie 

w pe ni uzurpowa  prawa do powstania partii NSDAP, jednak na fundamencie 

tego Towarzystwa zrodzi a si  ideologia narodowego socjalizmu. W trakcie ana-

lizy tego patologicznego tworu warto zwróci  uwag  na okultyzm i my l ariozo-

ficzn , gdzie bezgraniczna wiara w charyzmatycznego przywódc  i wyczekiwa-

nego mesjasza XX wieku sta a si  realn  rzeczywisto ci . Zaszczepiona w m o-

dym pokoleniu, a w szczególno ci w elitarnych o rodkach re imu totalitarnego, 

spowodowa a, i  to w a nie wódz by  istot  nadprzyrodzon , której w ofierze 

zawierzono w asne ycie. 

Niemiecki okultyzm jako tajemniczy kr g, dost pny jedynie dla wybranych 

jej cz onków, okaza  si  fundamentaln  cz ci  narodowego socjalizmu46. 

W swojej ewolucji zrodzi  bosk  osob  wyczekiwanego mesjasza i charyzma-

tycznego przywódc  Niemiec47. W ten sposób Hitler sta  si  magicznym cen-

trum, stoj c ponad wszelkimi podzia ami. Ten spirytualno-teozoficzny aspekt 

Thule doprowadzi  do zachwiania równowagi etyczno-moralnej, a w swojej pro-

gresji – do patologii Niemiec. W cz ci wspólnej organizacji utworzona zosta a 

konstruktywna sie  po cze  wraz z wewn trznie rozbudowan  hierarchi . Si -

                                                 
45 R.M. Engelmann, Dietrich Eckart and the Genesis of Nazism, St. Louis 1971, s. 247–248. 
46 D. Bronder, Bevor Hitler kam, Hanover 1964; K. Sontheimer, Antidemokratisches Denken in 

der Weimarer Republik, Die politischen Ideen des deutschen Nationalismus zwischen 1918 und 
1933, München 1968 s. 220. 

47 K. Sontheimer, op. cit., s. 269. 
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gaj c swym pocz tkiem do obrz dów oraz kultu tradycji starogerma skiej, Thu-

le ugruntowa a medialny rasizm i antysemityzm48. Co wi cej, rozbudzi a poczu-

cie w asnej to samo ci opartej na czysto ci rasy aryjskiej. I chocia  w j zyku 

niemieckim okre lenie to swymi korzeniami si ga znacznie wcze niej, na po-

cz tku XX wieku sta o si  wyj tkowo popularne. Zrodzi o wr cz wiar  w indy-

widualn  typologi  narodu powo anego do przekazania kodu genetycznego m o-

demu pokoleniu. Wed ug jej twórców mia o doprowadzi  do przekonania, i  je-

dynie ten naród zdolny jest do przetrwania. 

Towarzystwo Thule by o okultystyczno-ariozoficznym zakonem tworz cym 

swoj  ideologi  opart  na ezoteryce, magii teozofii i wizji wietlanej przysz o-

ci, nierzadko wyczytywanej z konstelacji gwiazd. Stworzy o rodowisko, do 

którego nie ka dy móg  przynale e . Czysto  krwi i rasy doprowadzi y do ste-

rylnej przynale no ci pangerma skiej, o któr  wr cz ka dy zacz  zabiega . 

W teoretycznym i praktycznym przekonaniu organizacja ta poszukiwa a osoby 

godnej przej cia magicznej wiedzy swoich mistrzów. Dlatego Eckart i Hausho-

fer wierzyli, e Hitler sta  si  nowo narodzonym mesjaszem XX wieku, mog -

cym wybawi  naród niemiecki z katastrofy zaistnia ej po I wojnie wiatowej. 

Streszczenie 

Okultyzm i my l ariozoficzna Towarzystwa Thule 

w ukszta towaniu ideologii narodowego socjalizmu w Niemczech 

Okultyzm i my l ariozoficzna Towarzystwa Thule mia a istotny wp yw na 

ukszta towanie ideologii narodowego socjalizmu w Niemczech. Organizacja ta 

by a okultystyczno-ariozoficznym zakonem, w którym aspekt teozoficzny do-

prowadzi  do spo ecznej patologii Niemiec. Thule przyczyni a si  do zmiany 

niemieckiego wiatopogl du wobec politycznego procesu zachodz cego na prze-

omie XIX i XX wieku. Kluczowe okaza y si  dokonania nauk filozoficznych, 

technicznych oraz matematycznych i przyrodniczych. W tym wzgl dzie nie 

mo na pomin  twórczo ci Fryderyka Nietzschego, Karola Darwina oraz kom-

pozycji Ryszarda Wagnera. Czerpano z niej wiedz , wspó tworz c fundament 

rasowo-etnicznej spo eczno ci. Do duchowych centrów kultu nale a y wówczas 

Wiede  i Monachium. Tam te  powsta  Zakon Germa ski, Zakon Nowych Tem-

plariuszy oraz Towarzystwo Thule. Zaistnia a rzeczywisto  kszta towa a pod o-

e do identyfikacji z narodem stanowi cym czysto , a zarazem wy szo  rasy 

aryjskiej. Powsta e organizacje propagowa y wiedz , po któr  si gali poszuki-

wacze okultyzmu i my li ariozoficznej, a nast pnie narodowi socjali ci. To w a-

                                                 
48 D. Bronder, op. cit., s. 236–239. 
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nie w tym tajemniczym i hermetycznie zamkni tym kr gu, po raz pierwszy za-

demonstrowano symbol z amanego krzy a – Hakenkreuza. Ponadto cz onkowie 

organizacji zobowi zani byli do zawierania zwi zków ma e skich z osobami 

przynale nymi wy cznie do rodowiska. Jego ideologia rekultywowa  mia a 

star  germa sk  tradycj , budz c w wyobra ni to samo  aryjsk . W swojej 

twórczej my li uformowa a „nowego cz owieka” o cechach i charakterze przypi-

sywanych wy cznie Niemcom. Towarzystwo Thule, z którego wywodzili si  

mi dzy innymi: Dietrich Eckhardt, Rudolf Heß, Alfred Rosenberg oraz Hans 

Frank i Heinrich Himmler; po doj ciu w 1933 roku do w adzy narodowych so-

cjalistów bezpo rednio oddzia ywa o na rodz cy si  w Niemczech i Europie to-

talitaryzm. Si gaj c pocz tkiem do obrz dów i kultu tradycji starogerma skiej 

Thule rozbudzi a medialny rasizm i antysemityzm. Na tej podstawie powsta o 

pó niej przepowiadane proroctwo o wyczekiwanym mesjaszu XX wieku, jakim 

dla Niemców okaza  si  Hitler. 

Summary 

The Role of Occultism and Ariosophical Thought of the Thule Society in 

Formation of National Socialism Ideology in Germany 

Occultism and the Ariosophic thought of the Thule Society had significantly 

influenced the formation of National Socialism ideology in Germany. The or-

ganization became the occult- Ariosophical order, whose theosophical aspect led 

to pathology in Germany. Thule contributed to the transformation of the German 

view on the political process which was taking place at the turn of the 19th and 

20th centuries. Its historical background constituted the accomplishments in 

such fields as philosophy, technology, mathematics, and natural sciences. In this 

respect the role of the achievements of such thinkers as Friedrich Nietzsche, 

Charles Darwin, or works of art such as Richard Wagner’s compositions, cannot 

be overestimated. This expanding knowledge was employed for racial-ethnical 

identification of people. At the same time, Vienna and Munich were among the 

centres of spiritual cult. The German Order, the Order of the New Templars, and 

the Thule Society were established there. In that ensuing situation, there was 

conceived the ground for national identification with the super nation which pre-

served purity of Arian race. The organizations in question propagated such kind 

of knowledge which constituted rich reference source for the occultism and Ari-

osophy seekers, and later also for the National Socialists. It was in this mysteri-

ous and hermetic circle, where the symbol of broken cross – the Hakenkreuz – 

was first introduced. The members of these organizations were obliged to marry 

only within the Arian race. Such an ideology aimed at reviving the old Teutonic 



126 Tomasz Butkiewicz 

tradition by evoking the Arian national identity in the public imagination. The 

creative thought of the circle formed the image of the New Man whose physical 

and psychological traits were exclusively attributed to Germans. The Thule Soci-
ety, which promoted people like Dietrich Eckhardt, Rudolf Hess, Alfred 

Rosenberg, or Hans Frank, greatly contributed to emerging of totalitarianism in 

Germany and in Europe after 1933, when the National Socialists came to power. 

Drawing from the old-Germanic customs and the cult of tradition, the Thule 

evoked medial racism and anti-Semitism. Later, on this basis, the prophecy con-

cerning the messiah of the 20th century was created. For the Germans this ex-

pected messiah was Hitler. 

 


