
KRYSTIAN JASIK 

DZIALALNOSć OSRODKA BADAŃ NIEMCOZNAWCZYCH 

W UNIWERSYTECIE WROCLA WSKIM 

Uniwersytet im. Bolesława Bieruta we Wrocławiu należy do ośrodków 
naukowych o bogatych, wieloletnich tradycjach w badaniu problematyki 
niemcoznawczej. Szczególnie wiele uwagi poświęca się �u Historii Nie
miec XIX i XX w. Z uwagi na te tradycje oraz na wielkie bogactwo 
zasobów archiwalnych Wrocławia powstał w Uniwersytecie Wrocławskim 
w marcu 1974 r. Ośrodek Badań Niemcoznawczych. Ośrodek jest samo
dzielną, międzynarodową jednostką organizacyjną, do której zadań na
leży: inicjowanie, koordynowanie i uczestniczenie w organizowaniu prac 
naukowo-badawczych dotyczących Niemiec, prowadzenie działalności in
formacyjnej z zakresu problematyki niemcoznawczej, gromadzenie do
kumentacji o Niemczech współczesnych, współdziałanie z instytutami 
i towarzystwami naukowymi zajmującymi się problematyką niemcoznaw
czą. 

Na czele Ośrodka stoi jego kierownik - aktualnie prof. dr M. Orze
chowski - oraz Rada Naukowa, w której skład wchodzą wrocławscy 
uczeni germaniści, historycy, prawnicy, i politolodzy. W kwietniu 1974 r. 
włączono do Ośrodka na prawach zakładu, założony w 1972 r., kierowany 
przez prof. dr. K. Joncę Zespół Naukowy do Badań nad Problematyką 
Faszyzmu i Zbrodni Hitlerowskich. 

Pierwszym istotnym przejawem działalności Ośrodka było zorganizo
wane przy współudziale Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich 
w Polsce w dniach 26-28 IX 1974 r. sympozjum Faszyzm - teoria 
i praktyka w Europie (1922-1945), które zgromadziło kilkudziesiE;ciu 
uczonych: prawników, historyków i politologów z UW, UJ, UAM, UWr., 
PAN, GKBZH w Polsce, IZ w Poznaniu, IB w Gdańsku, Iśl. w Opolu 

- oraz z CSRS, NRD, Węgier, RFN i Berlina Zachodniego.
W referacie wprowadzającym pt. Faszyzm europejski. Rozdzielność: 

i wspólnota prof. dr . F. Ryszka przedstawił przesłanki narodzin ideologii 
faszystowskich oraz kryteria odróżniające autorytaryzm od faszyzmu, 
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akcentując potrzebę zastosowania metod badawczych socjologii i ekonomii. 
F. Ryszka proponował definicję faszyzmu wspartą na analizie idei, progra
mów i doktryn z uwzględnieniem konfliktów narodowych i kategorii
wrogości w stosunku do obcych grup narodowych stanowiących podłoże
ruchów faszystowskich.

Przedmiotem referatu doc. dr. F. Połomskiego (UWr.) Rasizm - teoria 
i praktyka była charakterystyka podłoża antysemityzmu Adolfa Hitlera, 
którego źródła tkwiły w poglądach A. Gobineau, H. S. Chamberlaina oraz 
w zwulgaryzowanym socjaldarwinizmie. 

• 

Autor· wyodrębnił dwie części składowe rasizmu w Mein Kampf Hi
tlera: antysemityzm i pielęgnację rasy, wskazując w szczególności drogi 
rozwoju ustawodawstwa i praktyki eksterminacyjnej Trzeciej Rzeszy, 
zwłaszcza w stosunku do ludności „niearyjskiej". 

Dr E. Jędrzejewski (UWr.) w referacie Koncepcja władzy państwowej 

w Niemczech hitlerowskich przekonywająco pokazał, że Niemcy nie miały 
własnej koncepcji władzy państwowej. Władza nie opierała się na nor
mach formalnie nieuchylonej konstytucji weimarskiej, lecz na sprzecz
nych z nią aktach prawnych, wydawanych przez nowe organy władzy 
nazistowskiej. 

Referat pt. Koncepcja hitlerowskiego prawa prof. dr. K. Joncy i doc. 
dr. A. Koniecznego (UWr.) dotyczył narodzin i rozwoju narodowosocjali
stycznej myśli o państwie i prawie, poprzez negację państwa prawnego 
(Rechtsstaat) oraz omawiał kryzys niemieckiego systemu prawa po hi
tlerowskiej „Machti.ibernahme". W opinii K. Joncy, w pierwszych latach 
rządów Hitlera, praktyka nazistowska wprowadziła nowe zasady prawa 
(m. in. zasadę lex retro agit), odmienne od statusu prawnego republiki 
weimarskiej. Autorzy zwrócili uwagę na kierunek rozwoju kilku dziedzin 
hitlerowskiego prawa. 

W referacie prof. dr. M. Orzechowskiego i doc. dr. W. Wrzesińskiego 
(UWr.) Polska myśl polityczna a ideologia faszystowska (1922-1945) za
prezentowany został stosunek do faszyzmu i narodowego socjalizmu pol
skich ugr;upowań politycznych okresu międzywojennego. Faszyzm w jego 
włoskiej i niemieckiej wersji polskie stronnictwa polityczne oceniały 
niejednolicie. Dla prawicy stanowił on próbę wyjścia z kryzysu parla
mentaryzmu, w ugrupowaniach lewicowych natomiast wzbudzał głęboki 
niepokój. Niemiecka odmiana faszyzmu spotykała się z bardziej krytyczną, 
ale i powierzchowną oceną ze strony polskiej myśli politycznej. Endecja 
transponowała na grunt polski niektóre jego zasady, m. in. skrajny na
cjonalizm, ideę czystości rasy, ideę wodzostwa czy koncepcję państwa 
totalnego. Podobne tendencje po 1926 r. reprezentował obóz rządzący, 
dla którego faszyzm symbolizował ruch narodowo-odrodzeńczy. Zdecydo
wanie antyfaszystowskie stanowisko zajęła jedynie lewica socj�listyczna 
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i komuniści, dopatrując się w faszyzmie stałego zagrożenia bytu narodo

wego Polski. 

Prof. dr H. Jacobsen (Krieg als Instrument des Nationalsozialismus 
in Theorie und Praxis) podjął próbę usystematyzowania dotychczasowych 
badań cząstkowych nad narodowosocjalistyczną doktryną wojny. Autor 

wyłożył teoretyczne założenia doktryny wojennej narodowego socjalizmu 

oraz ukazał przygotowania praktyczne Niemiec hitlerowskich do wojny. 

Praktyce hitleryzmu na ziemiach polskich w latach 1939-1945, po
święcił swój referat Podłoże powstania i działania systemu hitlerowskie

go w okupowanej Polsce prof. dr Cz. Pilichowski. Wskazał on na zasad

nicze różnice między okupacją hitlerowską na wschodzie i na zachodzie 

Europy. W państwach Europy zachodniej polityka okupanta nie miała 
na celu likwidacji podbitych narodów. Agresja na wschodzie Europy 

stanowiła agresję faszyzmu przeciw komunizmowi i przeciw narodom 

słowiańskim, a u podstaw niemieckiego ludobójstwa nie leżał cel mili

tarny, lecz rasowy i nacjonalistyczny. 

W dyskusji nad referatami zabrało głos kilkunastu dyskutantów. Ich 

wystąpienia koncentrowały się wokół kilku wątków tematycznych: de

finicji faszyzmu i związanycp z nią problemów metodologicznych, ruchów 

profaszystowskich w Polsce i mniejszych krajach Europy środkowej 

i wschodniej oraz szczegółowych zagadnień „klasycznych" faszyzmów -

niemieckiego i włoskiego. 

Wrocławskie spotkanie było świadectwem dużego zainteresowania 
środowisk naukowych problematyką faszyzmu i ruchów autorytarnych 

w Europie międzywojennej i czasów II wojny światowej. Potwierdziło 

ono również celowość organizowania tego rodzaju konferencji, stano

wiących forum pożytecznej wymiany poglądów i doświadczeń między 

poszczególnymi ośrodkami badawczymi. Sympozjum wykazało dużą wagę 

współpracy w badaniach nad zjawiskiem faszyzmu ośrodków i uczonych 

krajów socjalistycznych, a także możliwość podjęcia cennego dla obu 

stron dialogu naukowego z badaczami faszyzmu z innych państw euro

pejskich. 

Ośrodek Badań Niemcoznawczych zorganizował 26 XI 1974 r. sesję 

poświęconą XXV rocznicy'powstania NRD z referatami: prof. dr. M. Orze

chowskiego, Powstanie NRD jako przełom w stosunkach polsko-niemiec

kich; prof. dr. M. Szyrockiego, Literatura NRD w Polsce; docenta Uniwer
sytetu im. K. Marxa w Lipsku, dr G. Koppelmanna, Powstanie i rozwój 

NRD. W sesji wziął udział ambasador NRD w Polsce. Sesja potwierdziła 

żywe zainteresowanie środowiska wrocławskiego problematyką stosunków 

politycznych, kulturalnych i naukowych między NRD a Polską, a także 

konieczność pogłębienia i rozszerzenia współpracy Uniwersytetu Wro-



422 Nauka we Wrocławiu 

cławskiego z ośrodkami naukowymi w Niemieckiej Republice Demo

krytycznej. 

Dotychczasowe prace Ośrodka koncentrowały się na badaniu historii 

ustroju, prawa i polityki Niemiec weimarskich i Trzeciej Rzeszy. Z tej 

dziedziny powstało kilka prac poświęconych m. in. polityce narodowego 

socjalizmu wobec Polaków w Niemczech (K. Jonca, F. Połomski, A. Ko

nieczny, W. Wrzesiński), systemowi hitlerowskiej administracji na zie

miach polskich włączonych do Rzeszy w 1939 r. (E. Jędrzejewski) oraz 

filiom obozu koncentracyjnego Gross-Rosen (M. Maciejewski, J. Sipo

wicz, H. Czernik). Rozprawy te ukazały się w wydanym w 1974 r. z ini

cjatywy Ośrodka I tomie Studiów nad faszyzmem i zbrodniami hitlerow

skimi. W oddanym do druku II tomie Studiów ukażą się prace stanowiące 

wynik badań nad doktryną politycznoprawną III Rzeszy (K. Jonca, 

E. Jędrzejewski, H. Wolan, K. Jasik) oraz obozem koncentracyjnym

Gross-Rosen i jego filiami (B. Cybulski, T. Dumin). Trzeci tom Studiów

nad faszyzmem będzie zawierał całość materiałów sympozjum Faszyzm -
teoria i praktyka w Europie (1922-1945).

Najbliższe plany Ośrodka Badań Niemcoznawczych przewidują utwo

rzenie Zespołu dokumentacji Niemiec współczesnych, studia nad historią 

Niemiec współczesnych (M. Orzechowski) oraz opracowanie monografii 

obozu koncentracyjnego Gross-Rosen (pod kierunkiem K. Joncy). 




