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Tradycje akademickiego nauczania politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim się-
gają początków XIX wieku i wiążą się z powstaniem w roku 1801 na Wydziale Prawa 
Katedry Umiejętności Politycznych oraz z działalnością takich naukowców, jak Julian 
Dunajewski czy Franciszek Kasparek, który będąc profesorem prawa państwowego, 
zajmował się zagadnieniami fi lozofi i państwa i prawa, w tym problematyką granic wła-
dzy państwowej. Z czasem pojawiła się potrzeba wyodrębnienia nauk politycznych jako 
samodzielnej dyscypliny naukowej. Tej idei poświęcił się profesor Michał Rostworow-
ski, uczeń i od roku 1903 następca Kasparka w Katedrze Prawa Państwowego Wydzia-
łu Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zdaniem Rostworowskiego, celem nauczania 
nauk politycznych powinno być przede wszystkim kształcenie świadomych obywateli 
i w związku z tym miało być ono zorganizowane niezależnie od Uniwersytetu i władz 
zaborczych. Rostworowskiemu udało się przekonać do tego pomysłu profesorów Wła-
dysława Leopolda Jaworskiego i Włodzimierza Czerkawskiego. Wszyscy trzej byli ab-
solwentami paryskiej École de Libre Politicles Sciences, dlatego założona przez nich 
Polska Szkoła Nauk Politycznych – prywatna placówka działająca w Krakowie w latach 
1911–1914 – była wzorowana właśnie na modelu francuskiej Wolnej Szkoły Nauk Poli-
tycznych1. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pojawiła się możliwość stworze-
nia szkoły, o jaką zawsze zabiegał Rostworowski – instytucji niezależnej, nowoczesnej 
i prawdziwie naukowej, a działającej w ramach Uniwersytetu. Tak powstała, związana 
organizacyjnie z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoła Nauk Poli-
tycznych istniejąca od roku 1920 do 19492. Rostworowskiemu udało się skupić wokół 

1 M. Rostworowski, Wolna Szkoła Nauk Politycznych w Paryżu, Kraków 1892, s. 1 i nast. 
2 Szczegółowo na temat związków SNP UJ z Wydziałem Prawa UJ pisze Andrzej Zięba (Szkoła Nauk 

Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 2001, t. LIII, z. 2, s. 212–
–214). Szkoła Nauk Politycznych UJ działała do wybuchu II wojny światowej. W roku 1946 udało się ją 
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Szkoły i zaangażować w pracę na jej rzecz wybitnych przedstawicieli różnych pokoleń 
oraz środowisk. Rostworowski, dzięki ogromnemu zaangażowaniu i uporowi, stworzył 
w dwudziestoleciu międzywojennym od podstaw krakowską politologię w wydaniu uni-
wersyteckim.

Zadaniem Szkoły, które pragnął realizować Rostworowski, było dostarczanie stu-
dentom najbardziej aktualnej wiedzy z dziedziny nauk politycznych, dlatego program 
studiów dostosowywany był do wymogów zmieniającej się sytuacji wewnętrznej i mię-
dzynarodowej, a proponowane wykłady dotyczyły najważniejszych problemów współ-
czesności. W archiwum Szkoły zachowały się skrypty akademickie przygotowywane 
przez sekcję wydawniczą Towarzystwa Uczniów i Absolwentów Szkoły Nauk Politycz-
nych, które – poza nielicznymi wyjątkami – były niemal literalnym zapisem odbytych 
wykładów. Publikacje te, mające być pomocą dydaktyczną dla studentów, czasem do-
datkowo jeszcze autoryzowali wykładowcy. Dzięki temu skrypty Towarzystwa Uczniów 
i Absolwentów są nie tylko znakomitym źródłem wiedzy na temat zagadnień porusza-
nych w ramach oferowanych w Szkole wykładów, lecz także zapisem refl eksji nauko-
wej wielu wykładowców, dotyczącej zmieniającej się sytuacji politycznej i wydarzeń na 
świecie. Analiza tych wydawanych rokrocznie skryptów pozwala też niejednokrotnie 
prześledzić następującą w czasie ewolucję poglądów wykładowców Szkoły.

Jednym z problemów dwudziestolecia międzywojennego, który znalazł swoje odbi-
cie w programie Szkoły Nauk Politycznych, był rodzący się w Europie autorytaryzm. 
Przedmiotem szczególnego zainteresowania były natomiast przemiany polityczne za-
chodzące w Niemczech, co znalazło swoje odzwierciedlenie w co najmniej kilku wy-
kładach Szkoły. Niezwykle interesujące wydaje się prześledzenie – na podstawie zacho-
wanych zapisów wykładów – jaka była wówczas percepcja zachodzących w Niemczech 
zmian, w jakim stopniu profesorowie Szkoły trafnie i dalekowzrocznie diagnozowali 
zagrożenia, które niósł narodowy socjalizm, a także osoba Adolfa Hitlera, czy w do-
konywanej przez nich analizie ustrojowej systemu politycznego Niemiec dominowało 
ujęcie normatywne, czy obecna była w wykładach Szkoły także refl eksja nad doktryną 
polityczną nazizmu.

Problematyka niemiecka była przedmiotem wykładów Szkoły od pierwszego roku 
jej działalności. Dla przykładu, w roku akademickim 1921/1922 Marian Kannenberg 
prowadził wykład  zatytułowany Współczesny ustrój polityczny Niemiec, Republice 
Weimarskiej zaś poświęcony był wykład Macieja Starzewskiego3. Tematyka niemiecka 
pojawiała się także często jako jedno z zagadnień omawianych w ramach przedmiotów 
specjalistycznych, jak choćby podczas prowadzonych cyklicznie w latach trzydziestych 
przez Adama Vetulaniego zajęć: Polityka konkordatowa Stolicy Apostolskiej, na których 
szczegółowo omawiano między innymi uregulowania konkordatu zawartego pomiędzy 
Watykanem i Niemcami w roku 19334. W wielu wykładach dotyczących szerszej tema-

reaktywować pod dyrekcją Stanisława Ehrliha, lecz przetrwała zaledwie trzy lata, po czym została przez 
władze komunistyczne zlikwidowana.

3 Był to przedmiot zatytułowany Prawo konstytucyjne porównawcze (Szwajcaria i Niemcy), wykłada-
ny przez Starzewskiego w roku akademickim 1930/1931.

4 Vetulani uznawał za sukces te przepisy konkordatu, które chroniły wspólnotę katolicką w Niemczech 
i wspierały Kościół w walce z Trzecią Rzeszą o zachowanie wpływu w organizacjach młodzieżowych. Wy-
kład niósł jednak czytelne przesłanie aksjologiczne. Ideologii państw totalnych przeciwstawiał zapisy kon-
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tyki pojawiały się także wątki niemieckie – dla przykładu Józef Feldman – wykładając 
historię dyplomacji europejskiej po traktacie wersalskim – okres od rewolucji narodo-
wosocjalistycznej w Niemczech i objęcia władzy przez Hitlera w roku 1933 do czasu 
powstania osi Berlin–Rzym określał mianem wstrząsu politycznego, w wyniku którego 
polityka międzynarodowa przybiera tempo zupełnie gorączkowe, a każdy rok przynosi 
nowy jakiś przewrót, który zdaje się zbliżać Europę i świat do katastrofy wojennej5. Do-
konane przez studentów Szkoły, skrupulatne zapisy wykładów pokazują, że profesorom 
zdarzało się w swoich osobistych komentarzach, trochę „na marginesie” omawianych 
zagadnień, przedstawiać własną ocenę omawianych tu zagadnień. Przykładowo, Michał 
Rostworowski – prawnik, specjalista w zakresie prawa dyplomatycznego, niezwykle pe-
dantyczny i skrupulatny nestor Szkoły, którego wykłady prowadzone były według ściśle 
precyzyjnego schematu – określił kiedyś przyjęty przez Adolfa Hitlera tytuł Führera jako 
– z punktu widzenia protokołu dyplomatycznego– ambarasujący6.

Zainteresowanie ruchem nazistowskim i przemianami politycznymi w Niemczech 
systematycznie zwiększało się w Szkole Nauk Politycznych od początku lat trzydzie-
stych XX wieku. Kompleksowe badania nad przeobrażeniami ustrojowymi Niemiec 
prowadzili dwaj wykładowcy –  a zarazem absolwenci pierwszego rocznika SNP UJ7 
– Konstanty Grzybowski8 i Marian Jedlicki. Grzybowski omawiał te zagadnienia w trak-
cie wykładu pt. Geopolityka, prowadzonego przez jedenaście lat, począwszy od roku 
akademickiego 1928/1929, a Jedlicki w ramach dwóch wykładanych przez siebie przed-
miotów: Niemcy współczesne oraz Przeobrażenia polityczne i ustrojowe dzisiejszych 
Niemiec9. W ramach cyklu wykładów z geopolityki sukcesywnie zwiększał się zakres 
omawianej problematyki poświęconej Niemcom hitlerowskim, tak że w roku 1937 wy-
dano odrębny skrypt poświęcony wyłącznie tym zagadnieniom10. Porównanie wykładów 
Grzybowskiego z geopolityki z roku 1933 i 193811 pokazuje, jak bardzo pod wpływem 
bieżących wydarzeń zmieniał się wykładany przedmiot. Podobnie rzecz się ma w wypad-
ku Jedlickiego – wykład z roku 1933 pod tytułem Niemcy współczesne pokazuje mocną 
wiarę autora w legalną władzę wykonawczą skupioną w urzędzie Prezydenta Państwa12, 
skrypt z roku 1939 natomiast zawiera już kompleksowe omówienie problematyki zwią-

kordatowe będące przejawem moralności chrześcijańskiej i niosące przesłanie wolności oraz równości ludzi. 
Potępiał także pojęcie rasy i wynikający z niego antysemityzm (A. Vetulani, Polityka konkordatowa Stolicy 
Apostolskiej, Kraków 1939, s. 47 i nast.).

05 J. Feldman, Historia dyplomatyczna – część 1–4, Kraków 1938–1939, s. 363, 368.
06 M. Rostworowski, Prawo dyplomatyczne. Poprawione i uzupełnione na podstawie wykładów 1936–

–1937, Kraków 1939, s. 25.
07 Arch. UJ – SNP 12 – Rodowody studentów z lat akademickich 1921/1922–1924/1925.
08 Analizę dorobku Konstantego Grzybowskiego w zakresie badań prawnoustrojowych i doktrynalnych 

nad faszyzmem przeprowadził Wiesław Kozub-Ciembroniewicz (W. Kozub, Faszyzm w interpretacji Kon-
stantego Grzybowskiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 1996, t. XLVIII, z. 1–2, s. 195–200).

09 Marian Jedlicki przyjeżdżał do Krakowa z Poznania, gdzie pracował na Uniwersytecie Poznańskim. 
Podobnie jak Grzybowski, wykładał w SNP UJ od roku akademickiego 1928/1929 do wybuchu II wojny 
światowej, z przerwą w roku akademickim 1935/1936, przybliżając studentom ustroje państw zachodnich.

10 K. Grzybowski, Niemcy hitlerowskie, Kraków 1937.
11 K. Grzybowski, Geopolityka, Kraków 1932 oraz K. Grzybowski, Geopolityka I. Założenia Geopolity-

ki, II. Geopolityka imperializmów, Kraków 1938–1939.
12 M.Z. Jedlicki, Niemcy współczesne, Kraków 1933, s. 103 i nast.
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zanej z nowym – autorytarnym – ustrojem niemieckim13. W niniejszej pracy analizie 
poddane zostały wykłady obu autorów z końca lat trzydziestych –  jako zawierające 
najbardziej pełny obraz Niemiec hitlerowskich, które były już wówczas systemem po-
litycznym trwale ukształtowanym. Analiza tych wykładów prowadzi do wniosków, że 
obaj autorzy starali się dotrzeć do źródeł powstania w Niemczech zupełnie nowego bytu 
państwowego, skrajnie odmiennego politycznie i ustrojowo od liberalnych republik de-
mokratycznych, obaj też starali się wyjaśnić genezę władzy autorytarnej w Niemczech.

Jedlicki w swoich wykładach prezentował ujęcie ustrojoznawcze, które można by 
nazwać politologicznym, z akcentem na genezę instytucjonalną. Liczyły się dla niego 
przede wszystkim dane empiryczne – jak wyglądała sytuacja w Niemczech po kolejnych 
wyborach, jak partia Hitlera zdobywała władzę – uzupełnione o analizę ustroju doko-
naną na podstawie uchwalanych aktów prawnych. Jedlicki unikał ocen, skupiając się 
na opisie faktów, nawet omawiając pojęcie rasy i problem antysemityzmu, wskazywał 
przyczyny i skutki tego zjawiska, a pozostawiał słuchaczom wnioski i krytyczną refl ek-
sję. Grzybowski natomiast starał się dociec przyczyn dokonujących się w Niemczech 
przeobrażeń, zmierzających w stronę autorytaryzmu i dyktatorskiej władzy. Przyczyny 
te widział nie tylko w historii, życiu partyjnym, wyborach czy prawie14, lecz także w my-
śli politycznej, psychologii i biografi ach głównych twórców nazizmu. U Grzybowskiego 
w myśleniu o ustroju można dostrzec zalążki rodzenia się nowej dyscypliny naukowej 
– historii doktryn politycznych, a ukazanie zmian we współczesnych mu Niemczech, 
to ukazanie procesu transpozycji myśli politycznej od działania konkretnej grupy ludzi 
i budowanej przez nich organizacji partyjnej, do wpisania zasad ustrojowych w system 
norm państwowych. Dla Jedlickiego jest to raczej proces wprowadzania programu partii 
nazistowskiej do systemu prawnego i politycznego państwa niemieckiego. Obu wykła-
dowców różnił też temperament badawczy, na przykład Grzybowski nie wahał się – 
opisując liderów ruchu nazistowskiego i ich wodza – scharakteryzować ich niemal jak 
bandycką szajkę.

Obaj przedstawiali jednak drogę od demokracji do autorytaryzmu jako proces wio-
dący od idei do normy ustrojowej, przy czym wydaje się, że Grzybowski głębiej wnikał 
w ideologiczne korzenie systemu. Wykłady obu się uzupełniały, dając razem komplek-
sową analizę  hitleryzmu, która rozpoczynała się od charakterystyki doktryny politycz-
nej i programu politycznego, a wiodła do opisu oraz rozważań nad konkretnym modelem 
prawnoustrojowym zawartym w prawie i praktyce politycznej. Grzybowski poszerzał 
tę analizę o charakterystykę wodza i elit partii narodowosocjalistycznej, których cechy 
i determinacja stanowiły jego zdaniem warunek sine qua non  sukcesu tej ideologii oraz 
jej urzeczywistnienia w konkretnych instytucjach i rozwiązaniach ustrojowych. Obaj 
wykładowcy za punkt centralny ideologii nazistowskiej, wokół którego zbudowany zo-
stał cały ruch, uważali ideę rasizmu. Grzybowski jej transpozycję na język polityki przy-
pisywał teoretykowi nazizmu, którego nazywał naczelnym hitlerowskim propagandystą 
– Alfredowi Rosenbergowi. To on pod bezpośrednim wpływem Gobineau i Chamberlaina 

13 M.Z. Jedlicki, Przeobrażenia ustrojowe i polityczne dzisiejszych Niemiec, Kraków 1939.
14 Jako prawnik-konstytucjonalista, bardzo szczegółowo analizował uprawnienia Prezydenta Rzeszy we-

dług artykułu 48, ust. II Konstytucji Weimarskiej, uznając silną władzę wykonawczą za jedyną przeciwwagę 
dla rodzącego się hitleryzmu (K. Grzybowski, Dyktatura prezydenta Rzeszy. Studium nad art. 4, ust. 2 Kon-
stytucji Weimarskiej i rozwojem państwa autorytarnego w Niemczech, Kraków 1934).
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stworzył mit założycielski nowego ruchu politycznego, naczelną zasadę hierarchicznej 
wyższości rasy nordycko-germańskiej nad innymi. Tylko ona miała zawierać w sobie 
twórczy pierwiastek kulturowy, który – oczyszczony z wpływów semickich – miał być 
faktorem sprawczym i wartością pozytywną dla rozwoju wspólnoty niemieckiej15. Jed-
licki, którego hitlerowska doktryna polityczna interesowała bardziej jako program partii 
narodowosocjalistycznej, za podstawę tego programu uważał Mein Kampf Hitlera, uzna-
jąc, że tezy zawarte w tej książce są realizowane w praktyce ustrojowej i przekładają się 
na konkretną działalność partyjną i państwową hitlerowców16. Dlatego przedstawiał stu-
dentom na wykładzie tezy Mein Kampf najbardziej istotne z punktu widzenia ewolucji 
systemu w kierunku dyktatury, a zarazem ideologiczne korzenie tej książki. Za główne 
źródło inspiracji dla Hitlera, podobnie jak Grzybowski, uważał Jedlicki teorię Gobineau 
o instynkcie rasowym i hierarchii ras, według której rasa germańska była najdoskonal-
sza. Jedlicki podkreślał, że teoria ta miała swój praktyczny wymiar i cieszyła się wielką 
popularnością wśród niemieckich elit politycznych, stając się podstawą niemieckiego 
imperializmu17. Grzybowski sięgał głębiej w poszukiwaniu korzeni doktryny nazistow-
skiej, jej prekursorów i idei, które budowały fundament tego ruchu. Jako preideologów 
nazizmu wskazywał Moellera van der Brucka i działających pod jego wpływem – Ernsta 
Jüngera oraz Stephena George’a18. Neokonserwatywną wizję Niemiec Moellera van der 
Brucka Grzybowski uważał za połączenie  socjalizmu i europejskości, autorytetu i orga-
nicznego związania społeczeństwa z Państwem. To państwo – Trzecia Rzesza – oparte 
na przeciwstawnych zachodnim demokracjom wzorcach pruskich, ma znosić wszelkie 
przeciwieństwa pomiędzy państwem a społeczeństwem. Podstawą zasad ustrojowych 
takiego państwa miał być – odwołujący się do zasad wspólnotowych i korporacyjnych 
– socjalizm organiczny. Grzybowski podkreślał, że to połączenie lewicowości, poprzez 
odwołanie się do socjalizmu i prawicowego organicznego nacjonalizmu, stało się ce-
chą trwałą hitleryzmu19. Obok wspomnianego nurtu neokonserwatywnego za kluczową 
dla zrozumienia doktryny nazistowskiej uważał Grzybowski ideologię neoproletariacką 
Jüngera, którą określał mianem pruskokombatanckiej oraz bardziej intelektualno-speku-
latywną ideologię wyznawaną przez „Tat-kreis”20. Jünger to – według Grzybowskiego 
– żołnierz frontowy, który połączył pojęcia pruskiego żołnierza z sowiecką ideą nowe-
go robotnika, tworząc postać przyszłego władcy – typ idealny, nieuwarunkowany raso-
wo, biologicznie czy klasowo, lecz będący personifi kacją idei uznającej pracę za treść 
życia. Myśl polityczną Jüngera uważał Grzybowski za totalną, opartą na mistycyzmie 
politycznym i skrajnie antyliberalną, natomiast fi lozofi ę polityczną „Tat-kreis” oceniał 
jako naiwną i opartą na idealistycznych wyobrażeniach, na przykład hasła naprawy czło-
wieka poprzez powrót do natury uważał za prymitywne. Antykapitalizm i mistycyzm 
myślenia Jüngera i „Tat-kreis” nie zawierał, według Grzybowskiego, żadnego konkret-
nego projektu ustrojowego czy choćby pomysłu na przyszłość, lecz poprzez wikłanie 
się w mętne, nieprecyzyjne terminy wprowadzał jedyną czytelną zasadę czynnej konte-

15 K. Grzybowski, Niemcy…, s. 73 i nast.
16 M.Z. Jedlicki, Przeobrażenia…, s. 12 i nast.
17 Ibidem, s. 14.
18 K. Grzybowski, Niemcy…, s. 74.
19 Ibidem, s. 74–75.
20 „Tat-kreis” to grupa polityczna skupiona wokół miesięcznika „Die Tat”.
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stacji wobec porządku starego świata21. Grzybowski starał się wytłumaczyć nazistowski 
kult wodza, sięgając do twórczości poety Stephena George’a i związanej z nim grupy 
„Stephen George-Kreis”22. Początki fi lozofi i, którą określa heroizmem dyktatorialnym, 
widział w biografi i jej lidera, który wywodził się z niemieckiego chłopstwa, warstwy 
o silnie patriarchalnej strukturze, przesyconej pogardą dla mieszczaństwa i kultywują-
cej germańskie tradycje. George, rzucony w wir kultury mieszczańskiej, odnosił się do 
niej z pogardą, wrogością. Mieszczańskie masy niszczyły jego idylliczny pragermański 
świat, stąd marzenie o wodzu – Apollu, Chrystusie, Baldurze, wyobrazicielu bohatersko-
-katolickiej demoniczności, kapłanie, który służy tylko takim bogom, jakich sam sobie 
stworzył. To właśnie Nietzscheańska koncepcja Chrystusa i pogański kult heroizmu, 
głoszone przez George’a, pozwalają – zdaniem Grzybowskiego – lepiej zrozumieć nazi-
stowski kult wodza i „chrystianizm aryjski”23. Za główne źródło inspiracji doktrynalnej 
młodego Hitlera, teoretyka i głównego ideologa ruchu narodowosocjalistycznego uwa-
żał Grzybowski Gottfrieda Federa, autora Dyktatury odsetek. Hitler rozwinął tę myśl 
w postaci haseł walki z żydowskim międzynarodowym kapitałem fi nansowym24.

Marian Jedlicki w swoich wykładach również  próbował wyjaśniać genezę rasizmu 
i antysemityzmu zawartego w ideologii nazistowskiej. Podobnie jak Grzybowski, wska-
zywał na przekonanie o rasie aryjskiej  jako stojącej najwyżej w hierarchii, najdosko-
nalszej w czysty, biologiczny sposób. Rasie, która nie powinna w żaden sposób łączyć 
się z innymi rasami, gdyż dzięki zawartemu w niej potencjałowi powstaje ekskluzywna 
i kulturowo odrębna grupa, podczas gdy mieszanie ras, szczególnie z rasą semicką, jest 
największym historycznym błędem niemieckim, ponieważ prowadzi do osłabienia siły 
i wysokich walorów rasy aryjskiej. Podbudowana w ten pseudonaukowy sposób ideolo-
gia służyła w ocenie Jedlickiego do budowania obrazu wroga. Podobnie jak Grzybowski, 
Jedlicki zwracał uwagę studentów na przypisywanie cech obu rasom na zasadzie antyno-
mii: aryjski idealizm i zmysł poświęcenia przeciwstawiany semickiemu materializmowi 
i egoizmowi, obecnemu nawet w życiu religijnym. Przypisanie tych negatywnych cech 
Żydom, wsparte tezą o ich pasożytniczym bytowaniu – opartym na działaniu na szkodę, 
udzielającej im gościny, niemieckiej społeczności – czyniło ich głównymi przeciwnika-
mi nazistów. Jako politolog i pragmatyk, wskazywał Jedlicki na fakt, że ta rasistowska 
ideologia przybierała formę konkretnych postulatów politycznych, które Hitler włączył 
do programu partii nazistowskiej, w tym przede wszystkim żądanie zamknięcia dopły-
wu rasy semickiej do aryjskiej na terenie Niemiec, wyeliminowania Żydów z życia po-
litycznego i gospodarczego Niemiec, oczyszczenia kultury niemieckiej z żydowskich 
naleciałości. Jak oceniał Jedlicki, wszystkie instytucje systemu państwowego, ustroju 
politycznego, gospodarczego i społecznego były dostosowywane do nazistowskiego 
ideału rasy25. Państwo nazistowskie miało w założeniu budzić i rozwijać instynkt rasy 
w społeczeństwie, niszcząc obce wpływy. Jedlicki zwracał uwagę studentów na postulat 
Hitlera, by instytucje państwa w sposób nie tylko prawny zaangażowały się w kształto-

21 K. Grzybowski, Niemcy…, s. 76.
22 Grzybowski podkreśla, że z grupą tą silnie związany był największy propagandysta Trzeciej Rzeszy 

Joseph Goebbels.
23 K. Grzybowski, Niemcy…, s. 77.
24 Ibidem, s. 54–55.
25 M.Z. Jedlicki, Przeobrażenia…, s. 16.
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wanie nowej populacji przez wspieranie narodzin jednostek czystych rasowo i elimina-
cję ułomnych. Pokazywał też, jak dogmat rasowy zmienił pojęcie obywatelstwa, które 
przestało wiązać się z przynależnością państwową, a jego podstawowym kryterium mia-
ła być  przynależność do rasy germańskiej.

Grzybowski udowadniał w swoim wykładzie, że ideologia nazistowska i ten sposób 
myślenia o polityce rzutowały także na wybór stosowanych w doktrynie metod inter-
pretacyjnych. Zamiast oświeceniowego racjonalizmu pojawił się – mający swe źródła 
u Nietzschego, Pareta i Sorella, oparty na silnych antynomiach – antyracjonalizm, któ-
ry wiarę w rozum zastępował atawistycznym prądem życia, nad spekulację myślową 
przedkładał prawo krwi, nad poznanie – autorytet i dyscyplinę,  nad bezpieczeństwo 
–  niebezpieczeństwo i przygodę, nad pertraktację – działanie, ponad hedonizm – po-
stawę heroiczną26. Budowanie władzy autorytarnej widział Grzybowski nie tylko jako 
proces instytucjonalizacji idei i ich urzeczywistnianie w prawie oraz praktyce ustrojo-
wej. W swoim wykładzie pokazywał pełnokrwisty ruch polityczny i jego liderów. Prze-
konywał, że suma osobowości, ludzi o określonych cechach charakteru i predyspozy-
cjach, tworzy siłę zdolną wprowadzać w życie najbardziej szalone teorie. Uważał, że 
dla zrozumienia genezy nazizmu i przemian ustrojowych dokonanych w Niemczech po 
I wojnie światowej konieczne jest wzięcie pod uwagę czynnika ludzkiego, równie waż-
nego – jego zdaniem – jak doktryna. Dlatego barwnie i z ogromną swadą charakteryzo-
wał studentom Szkoły Nauk Politycznych nazistowską elitę i jej wodza. W sugestywny 
sposób analizował osobowość i przyczyny popularności Adolfa Hitlera, kładąc nacisk 
na przekaz i formy ekspresji stosowane przez Führera, które – w ocenie Grzybowskiego 
– były kluczowe dla zdobycia przez niego masowego poparcia. Hitler nie był, według 
niego, mówcą klasycznym, budującym cycerońskie konstrukcje retoryczne, pełne ję-
zykowych zawiłości, był jednak mówcą doskonałym, używał pełnego ekspresji języka 
wiecu, opartego na krótkich, przygważdżających słuchacza zdaniach-stwierdzeniach. 
Metoda ta wykorzystywała budowanie obrazu wroga po to, by go bezlitośnie zmiażdżyć. 
Dynamika i sposób wygłaszania przemówień miały budzić w odbiorcach stan ciąg-
łego napięcia. Nie miało znaczenia, że mówca pogrążał się często w sprzecznościach 
i powtarzał te same frazy. Ważne było zespolenie słuchacza-odbiorcy z komunikującym 
– demagogiem. Czynnikiem spajającym mówcę z audytorium była, zdaniem Grzybow-
skiego, ideologia antysemicka i wspólne obu poczucie deklasacji.

Ocena samego Hitlera dokonana przez Grzybowskiego była druzgocąca. W trakcie 
swoich wykładów Grzybowski nazywał go zdeklasowanym półinteligentem-autodydak-
tykiem, a także człowiekiem predestynowanym do bycia szefem partii ludzi wykolejo-
nych i wykolejonego państwa, konsekwentnym, upartym i kierującym się żelazną logiką 
w ataku na demokratyczne instytucje Republiki Weimarskiej. Jak zanotowali studenci 
Grzybowskiego, tak mówił o Hitlerze:

Ten wódz i dyktator jest takim samym niewysokim, po miejscu wymokłym jegomościem z czar-
nym przystrzyżonym wąsikiem, jak te masy szewców, krawców, drobnych urzędników, lepszych 
robotników, byłych drobnych rentierów, którzy go słuchają. Jest z nich27.

26 K. Grzybowski, Niemcy…, s. 73–74.
27 Ibidem, s. 53.
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Elita niemieckich nazistów to, według Grzybowskiego, brutale niecofający się przed 
przemocą, bezwzględni, bezgranicznie oddani swojemu hersztowi i silnie zdetermino-
wani, by osiągać wyznaczone cele. Najważniejszymi przedstawicielami militarnego ra-
mienia partii narodowosocjalistycznej w kluczowych dla ruchu momentach byli – zda-
niem Grzybowskiego – Ernest Röehm i Herman Göering. Stosunek Grzybowskiego do 
tych postaci wyraża się za pomocą barwnego ich opisu. Ernst Röehm – człowiek, który 
okiełznał armię i zbudował potęgę militarną partii nazistowskiej – to dla Grzybowskiego 
awanturnik, raczej kondotier niż żołnierz, psychopata wyrosły w twardej szkole naj-
pierw niemieckich samosądów, a później boliwijskich puczów i kontrpuczów28. Her-
man Göering to jeden z najbardziej brutalnych hitlerowców, uznający politykę za dalszą 
część wojny z wrogiem, którego należy unicestwić. Postaci tej towarzyszył romantyczny 
mit, chętnie przez niego akcentowany – zdolnego pilota z czasów I wojny światowej, 
niedbającego o życie asa przestworzy. W tym grafomańskim towarzystwie Göering to 
człowiek czynu, nie pióra, podczas awantur na zebraniach i wiecach często sięgający po 
krzesło lub stołek, którym – zanim wszedł na mównicę – chętnie walił w politycznych 
przeciwników. Podobnie zachowywał się w Reichstagu, działając wbrew prawu i zastra-
szając politycznych przeciwników29.

Drugi fi lar elity hitlerowskiej stanowili, według Grzybowskiego, propagandyści, któ-
rzy – jak mówił podczas wykładu – zamiast pięścią posługiwali się słowem. Traktował 
ich niezwykle serio jako niebezpiecznych manipulatorów i populistów, zdobywających 
poparcie społeczne dla partii narodowosocjalistycznej. W trakcie swojego wykładu 
Grzybowski opisywał działalność Dietricha Eckerta i Alfreda Rosenberga – głównych 
publicystów partyjnych – i wydawany przez nich od grudnia 1920 roku dziennik „Völ-
kischer Beobachter”, naczelny tytuł nazistowskiej propagandy. Na wykładzie padały 
także nazwiska Josepha Goebbelsa, któremu udało się, zdaniem Grzybowskiego, prze-
konanie do nazizmu berlińczyków: Georga Strassera, szerzącego ideologię nazistowską 
wśród robotników, i Richarda Waltera Darre, odpowiadającego za to samo wśród nie-
mieckich chłopów. Jak wykładał Grzybowski, Eckert i Rosenberg na łamach „Völkischer 
Beobachter” przekazywali główne tezy ideologii nazistowskiej, byli też odpowiedzialni 
– w jego ocenie – za radykalizację, brutalizację i zaostrzenie języka polityki. Grzybowski 
podczas wykładu podawał przykłady języka propagandy używanego przez Rosenberga, 
który Francję nazywał republiką Rotszyldów i krajem murzyńskich bastardów, skąd roz-
szerza się na Europę gangrena dekadencji rasowej. O katolicyzmie pisał, że to upada-
jąca religia syryjsko-żydowsko-orientalna, w odniesieniu zaś do polityki zagranicznej 
szafował hasłami „Drang nach Osten”, kolonizacji Wschodu i germanizacji Ukrainy30. 
Goebbelsa nazywał Grzybowski hitlerowskim zdobywcą Berlina, podkreślając, że prze-
konanie do ideologii nazistowskiej berlińczyków było zadaniem arcytrudnym, gdyż 
wymagało posługiwania się językiem propagandy, zawierającym równocześnie przekaz 
skierowany do proletariatu robotniczego, elit intelektualnych stolicy, a także rozpoli-
tykowanej młodzieży inteligenckiej31. Zdobycie tej „asfaltowej pustyni” odbywało się 
według Goebbelsowskiej maksymy, mówiącej, że agitacja polityczna musi być prymi-

28 Ibidem, s. 56–58.
29 Ibidem, s. 58.
30 Ibidem, s. 59.
31 Ibidem, s. 70.
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tywna, gdyż lud myśli prymitywnie, upraszcza problemy i dostosowuje je do swojego 
horyzontu myślowego. Grzybowski oceniał, że źródłem wspólnoty położenia warstw 
proletariackich i zbuntowanej młodzieży inteligenckiej, zamieszkujących dekadencką 
aglomerację, jaką była stolica Niemiec, było poczucie chaosu, które ułatwiało zadanie 
demagogom i populistom. Grzybowski zwracał też uwagę na nowatorską formę, jaką 
stosował Goebbels, odrzucając wiecowe pseudodyskusje i rozpoczynając erę wielkich, 
wyreżyserowanych widowisk, podczas których tłumy z entuzjazmem i przez aklamację 
przyjmowały pełne pasji monologi wodza. Na przykładzie wystąpień Goebbelsa skiero-
wanych do robotników pokazywał Grzybowski, w jaki sposób mówca jednoczył się ze 
swoim audytorium. Goebbels – intelektualista i miłośnik malarstwa van Gogha – przed 
swoim robotniczym audytorium kreował się na nienawidzącego burżuazji rewolucjoni-
stę, używając nieznanego wcześniej języka propagandy, którego próbkę dawał swoim 
studentom Grzybowski, cytując fragmenty przemówień Goebbelsa:

Stańcie. Wy młodzi arystokraci klasy robotniczej! Wy jesteście szlachtą Trzeciej Rzeszy! Co zasie-
jecie własną krwią, to zejdzie wielkim żniwem!32

Uważał Grzybowski, że to właśnie dzięki Goebbelsowi hitleryzm zaczął chłonąć 
nowe prądy kulturowe, co sprawiało, że stał się atrakcyjny dla Niemiec wielkomiejskich, 
a poparcie mieszkańców miast – w jego ocenie – było kluczowe dla zdobycia koniecznej 
do rządzenia większości. Richard Walter Darre – w ocenie Grzybowskiego – stosował 
analogiczne metody propagandowe wobec mas chłopskich. Tezę tę Grzybowski także 
ilustrował fragmentami przemówień, jak choćby:

Włościanie to źródło nordyzmu, nowa szlachta z krwi i ziemi, którzy nie ulegli deprawacji kapi-
talizmu i marksizmu. Wolny chłop, który rozwija swe gospodarstwo na niezadłużonej ziemi, to 
fundament niemieckiego bytu państwowego33.

Jak podsumowywał Grzybowski, to właśnie propaganda była siłą sprawczą wprowa-
dzającą program ustrojowy nazistów w życie.

Marian Jedlicki pokazywał w trakcie swojego wykładu konkretne postulaty dotyczą-
ce przeobrażeń ustrojowych, jakie znajdowały się w programie partii narodowosocjali-
stycznej, przede wszystkim podporządkowanie całego porządku normatywnego i insty-
tucjonalnego państwa centralnej zasadzie nadrzędności rasy niemieckiej. Tak rozumiany 
porządek państwowy odrzucał parlamentaryzm, ponieważ nie spełniał on aspiracji rasy 
niemieckiej. W tym modelu sprawowania władzy nie było miejsca dla rywalizacji par-
tyjnej i swobodnego funkcjonowania partii politycznych, gdyż te według Hitlera za cza-
sów Republiki Weimarskiej nie stanęły na wysokości zadania. Jedlicki wyjaśniał także 
przyczyny, dla których hitlerowcy eliminowali konkurencję polityczną, a które – jego 
zdaniem – także wynikały z dogmatu rasowego. I tak, socjaliści i socjaldemokraci mieli 
wywodzić się z żydowskiej doktryny Marksa oraz działać w sposób destrukcyjny dla 
jedności narodu niemieckiego, partia Centrum ze swoją ideą równości i chrześcijańskiej 
miłości bliźniego utrudniała wprowadzenie postulowanych przez Hitlera zasad selekcji 
rasowej, a partie nacjonalistyczne miały być rzekomo powiązane z wielkim kapitałem 

32 Ibidem, s. 71.
33 Ibidem, s. 73.
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bądź masonerią, niemal równie jak Żydzi znienawidzonymi przez nazistów34. Jedlicki 
przybliżał studentom zarys modelu proponowanego przez Hitlera zamiast systemu parla-
mentarnego. Jego wyróżnikiem, obok autorytarnej silnej władzy, miałaby być odpowie-
dzialność majątkowa i osobista – włącznie z karą śmierci – rządu przed społeczeństwem. 
Jedlicki uważał, że naziści wykorzystali doskonale cechy psychologiczne społeczeństwa 
niemieckiego, potrafi li łechtać jego próżność i rozbudzać jego ambicje, dowartościowu-
jąc je hasłami nacjonalistycznymi, a także brać w obronę przed drapieżnym kapitali-
zmem warstwy najbiedniejsze i najbardziej upośledzone, równocześnie zyskując przy-
chylność kapitalistów wielkoprzemysłowych, prezentując się jako jedyna ostoja w walce 
przeciw bolszewizmowi. Perfekcyjna organizacja i skuteczność ruchu nazistowskiego 
wpisywała się – zdaniem Jedlickiego – w militarystyczne tradycje żelaznej dyscypliny, 
powszechnie wyznawanej w społeczeństwie niemieckim35.

Grzybowski pokazywał proces zdobywania władzy przez hitlerowców, dokonując 
politologicznej analizy kolejnych wyborów i systemu partyjnego Niemiec. Lata 1925–
–1930 uważał za kluczowe dla konsolidacji partii narodowosocjalistycznej. To właśnie 
w tym okresie partia w praktyce urzeczywistnia ideę skupienia całej władzy w rękach 
wodza, którą realizował nowy statut partii z 22 maja 1926 roku. Był to czas krzep-
nięcia organizacyjnego partii nazistowskiej, dysponującej własną armią w postaci SS 
i SA, własnym aparatem quasi-państwowym z odpowiednimi wydziałami: politycznym, 
gospodarczym, rasowym, prawnym, rolnym etc., a także prowadzącej własną polity-
kę zagraniczną. Partia stała się niezależna od jakichkolwiek innych grup politycznych, 
w tym także skrajnie nacjonalistycznych, ograniczając się jedynie do zawierania sojuszy 
taktycznych, służących wyłącznie realizacji konkretnego celu36. Ten program polityczny 
w połączeniu z bojkotem Republiki Weimarskiej, wyrażającym się poprzez nieuczestni-
czenie w rządach, sprawiał – zdaniem Grzybowskiego – że naziści zaczęli skupiać wo-
kół siebie cały elektorat nacjonalistyczny, przejmując dotychczasowych zwolenników 
partii niemieckonarodowych37. Grzybowski, który chętnie wykorzystywał statystykę na 
potrzeby wykładu, obrazował sukcesy w walce o władzę hitlerowców, pokazując liczbę 
głosów oddanych na partię narodowych socjalistów w latach 1929–1933. Analizowanie 
wyborów w późniejszych latach uważał za pozbawione sensu, gdyż uznawał je za ple-
biscyt przeprowadzany pod kontrolą nazistów, bez konkurencji partyjnej czy możliwości 
kontragitacji. Grzybowski pokazywał przepływy elektoratu w stronę partii nazistow-
skiej i wzrost poparcia dla niej o szesnaście milionów głosów, przy równoczesnej utracie 
osiemnastu milionów głosów przez partie prawicowe i centrowe. Pokazywał, jak ideo-
logia i propaganda budowały zaplecze partii wspieranej przez grupy społeczne o często 
rozbieżnych interesach – od znękanej kryzysem burżuazji, do warstw proletariackich 
i prawie dwóch milionów młodzieży, która świeżo uzyskała prawa wyborcze38. Grzy-
bowski nie ograniczał się w swoim wykładzie do charakterystyki hitleryzmu. Przejęcie 
władzy przez nazistów, ich ideologię osadzał w szerokim kontekście historycznym, mię-
dzynarodowym i gospodarczym. Pokazywał złożoność sytuacji wewnętrznej Niemiec, 

34 M.Z. Jedlicki, Przeobrażenia…, s. 17–18.
35 Ibidem, s. 20–21.
36 K. Grzybowski, Niemcy…, s. 80.
37 Ibidem, s. 81.
38 Ibidem, s. 84.
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charakteryzował kolejne rządy i wpływ kryzysu na zmianę przekonań politycznych nie-
mieckiego społeczeństwa. Analizując jego wykłady, można wnioskować także o sympa-
tiach politycznych Grzybowskiego – bez wątpienia, najwyżej cenił liberalną republikę 
Gustawa Stressmana z lat 1923–1930, szczególnie za realizm polityki międzynarodowej 
tego okresu, a samego Stressmana określał jako wielkiego męża stanu39.

W swoich wykładach Jedlicki nazywał objęcie przez Hitlera urzędu kanclerskiego 
bramą do dalszych etapów w drodze do dyktatury. Równocześnie wskazywał jako mo-
ment rozpoczęcia przemian ustrojowych w duchu niczym niekrępowanego autorytary-
zmu datę 29 czerwca 1933 roku, kiedy NSDAP rozpoczęła rządy monopartyjne. Two-
rzący się nowy organizm państwowy uznawał Jedlicki, podobnie jak Grzybowski, za byt 
totalny w sensie idei. Przyjmując defi nicję państwa opartą na  trzech kryteriach: teryto-
rium, władzy i ludności, Jedlicki analizował cały system prawny i polityczny Trzeciej 
Rzeszy. Podczas wykładu wyjaśniał mocno zakorzenione w historii pojęcie federalizmu 
niemieckiego, po czym omawiał kolejne ustawy wprowadzane przez hitlerowców, które 
zamiast krajów związkowych budowały jednolite terytorium, podporządkowane przez 
namiestników rządom Führera. Pokazywał wyraźnie, jak silnie zakorzeniony w dok-
trynie nazistowskiej był proces unifi kacji Niemców w ramach jednego terytorium. Ans-
chluss Austrii i aneksja Sudetów to – zdaniem Jedlickiego – pokaz siły wodza Rzeszy 
przed społeczeństwem i dowód na to, że doktryna nazistowska nie jest pustym hasłem. 
Jedlicki uważał także, iż nabytki terytorialne to jeden z głównych fi larów budujących 
prestiż dyktatury nazistowskiej40. Drugi element przyjętej przez Jedlickiego defi nicji 
państwa stanowiła ludność, która w nowym ustroju państwa niemieckiego przestawała 
być – w jego ocenie – wspólnotą, na mocy wspólnej woli określającą w konstytucji 
zasady regulujące działanie państwa i zakres swobód obywatelskich, których nie może 
ono naruszać. W Trzeciej Rzeszy państwo i społeczeństwo miały być z sobą zespolo-
ne. Jak wyjaśniał Jedlicki, ludność była dla państwa nazistowskiego wspólnotą krwi 
niemieckiej, mającą zrealizować ideał rasy germańskiej, czemu podporządkowane były 
wszystkie urządzenia prawne określające pojęcie obywatelstwa. Jedlicki zwracał szcze-
gólną uwagę na dwie zasady zapisane w ustawie z 14 lipca 1933 roku. Pierwsza z nich 
pozwalała na odwołanie swobodną decyzją organów administracji państwowej wszyst-
kich wcześniejszych postanowień o nadaniu obywatelstwa. Druga wprowadzała jako 
możliwy powód utraty obywatelstwa złamanie wierności wobec państwa. I tak, powo-
dem, dla którego można było stracić obywatelstwo Niemiec, była wroga propaganda czy 
obniżanie powagi decyzji rządu narodowosocjalistycznego41. Omawiając trzeci element 
defi nicji państwa – władzę – podobnie jak Grzybowski, Jedlicki zwracał uwagę, że op-
arto ją w nowym modelu ustrojowym na fundamentalnej zasadzie wodzostwa. Zasada 
ta była wprowadzana na wszystkich stopniach organizacji państwowej. Jej uosobieniem 
był sam Hitler, skupiający stanowiska Głowy Państwa, Szefa Rządu i Wodza partii na-
rodowosocjalistycznej. Zasada wodzostwa eliminowała parlamentaryzm w jego dotych-
czasowej formie, podnosiła rangę plebiscytu, który był potrzebny hitlerowcom głównie 
ze względów propagandowych.

39 Ibidem, s. 69.
40 M.Z. Jedlicki, Przeobrażenia…, s. 42.
41 Ibidem, s. 44.
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Według Grzybowskiego, do przejęcia władzy przez Hitlera 30 stycznia 1933 roku 
doprowadziły rządy kanclerzy Brüninga i von Pappena, połączone z narastającym kry-
zysem42. Grzybowski wskazywał studentom, jak szybko – mimo mniejszościowego 
udziału hitlerowców w rządzie i Reichstagu – dokonywał się demontaż instytucji pań-
stwa demokratycznego. Podstawą były, jego zdaniem, działania zmierzające do opano-
wania kierownictwa policji w poszczególnych landach i na szczeblu centralnym oraz 
jej wykorzystanie wraz z bojówkami do terroryzowania opozycji, a także samowolne 
opanowanie przez nazistów struktur samorządowych i zmuszenie rządów krajowych 
do uznania wskazanych przez siebie komisarzy. W toku wykładu omawiał Grzybowski 
kolejne akty prawne wprowadzające władzę autorytarną i likwidujące demokratyczne 
podstawy państwa republikańskiego, a także postępujący proces „gleichschaltowania” 
państwa, partii politycznych, społeczeństwa43. „Gleichschaltowanie” partii politycznych 
rozpoczęte zostało zakazem działalności partii komunistycznej i konfi skatą jej mająt-
ku. Później nastąpiła likwidacja bądź „dobrowolne” samorozwiązania kolejnych partii, 
albo też ich inkorporacja do NSDAP. Kolejnym etapem likwidacji swobody działalności 
partii politycznych, omawianym przez Grzybowskiego, było uznanie NSDAP za jedyną 
legalnie działającą partię polityczną i wprowadzenie zakazu tworzenia innych partii, 
a następnie uznanie NSDAP przez w pełni opanowany przez hitlerowców Reichstag 
za korporację prawa publicznego. W wyniku tych działań naziści zdobyli absolutną 
większość parlamentarną, a kluczowe dla utrzymania władzy stanowiska objęli najbliżsi 
stronnicy Hitlera44.

Po dokonaniu wnikliwej analizy sposobu, w jaki dokonał się zwrot od republiki par-
lamentarnej w kierunku autorytaryzmu i dyktatury, Grzybowski przechodził do refl eksji 
nad modelem ustrojowym, który wyłonił się po przejęciu władzy przez Hitlera. Analiza 
ta dokonywana była z pozycji prawnika, ustrojoznawcy i konstytucjonalisty. Grzybow-
ski pokazywał, jak opisywane przez niego elementy doktryny nazistowskiej były prze-
kładane na zespół zasad prawnych. Jak wyjaśniał Grzybowski, nowy ustrój Niemiec nie 
miał konstytucji pisanej, której istnienie mogłoby ograniczać silną władzę centralną. 
Żadne działanie kanclerza Hitlera nie musiało być podporządkowane normie prawnej, 
a w wypadku jego sprzeczności z prawem pisanym, to, co postanowił Führer, miało być 
aktem prawotwórczym. Niemiecki ustrój i system prawny oceniał Grzybowski bardziej 
jako wynik faktycznych stosunków i ich teoretycznej syntezy w prawie, niż systemem 
skodyfi kowanych norm prawnych. Według niego, fundament prawny nowego systemu 
stanowiły: ustawa o przebudowie Rzeszy, likwidująca federalizm i przyznająca rządo-
wi prawo wydawania konstytucji dla poszczególnych krajów Rzeszy; ustawa łącząca 
w osobie Hitlera stanowiska Prezydenta Rzeszy i Kanclerza; ustawa o zabezpieczeniu 
jedności partii i Rzeszy, utrwalająca monopol NSDAP; ustawa o obywatelstwie Rzeszy, 
przyjmująca rasową wykładnię pojęcia obywatelstwa oraz rozporządzenie wodza i Kan-
clerza Rzeszy o planie czteroletnim, cedujące pełnię władzy gospodarczej na Hermana 

42 Grzybowski charakteryzuje zjawisko kryzysu, przytaczając szczegółowe wskaźniki dotyczące wzros-
tu bezrobocia w kolejnych latach, stopę zadłużenia gospodarczego państwa i poszczególnych branż, ogólną 
infl ację etc.

43 K. Grzybowski, Niemcy…, s. 88–89.
44 Ibidem, s. 88.
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Göringa45. Grzybowski starał się także w sposób syntetyczny przedstawiać studentom 
zasady ustrojowe Trzeciej Rzeszy. Twierdził, że nowo powstały system prawnoustrojo-
wy państwa niemieckiego, wszystkie normy prawne i praktyka ustrojowa dają się opisać 
za pomocą trzech zasad: zasady wodza – jako czynnika jednoczącego wszystkie insty-
tucje ładu państwowego; zasady partii – jako organu politycznego wychowania elity, 
i zasady narodu opartego na kryteriach rasowych46. Dokonane zmiany ustrojowe porów-
nywał też Grzybowski do poprzednio obowiązujących w Republice Weimarskiej. I tak, 
zasadzie egalitarnego demokratyzmu Republiki Weimarskiej Grzybowski przeciwsta-
wiał zasadę rasistowsko podbudowanego nacjonalizmu, zasadzie podziału władz – za-
sadę wodzostwa, zasadzie formalnego legalizmu – zasadę supremacji wodza, zasadzie 
wielopartyjności – zasadę monopolu jednej partii, zasadzie federalizmu – zasadę jedno-
litości Rzeszy. O ile w sensie ideologicznym najważniejsza była, zdaniem Grzybowskie-
go, zasada rasistowsko podbudowanego nacjonalizmu, o tyle w praktyce – jak twierdził 
– cały system podporządkowany był zasadzie wodzostwa47. Zasada ta nie ograniczała się 
do władzy centralnej – Führera Rzeszy, lecz została przeniesiona na całą administrację 
państwową i samorządową, gdzie władza cedowana była na niższy szczebel organiza-
cyjny z nadania Führera. Rzesza hitlerowska była w ocenie Grzybowskiego państwem 
totalitarnym, opartym na światopoglądzie totalnym, co obrazował, przywołując słowa 
Rosenberga, który pisał, że „istotą ruchu nazistowskiego jest istota woli życia, skiero-
wana na całość, obejmująca wszystkie dziedziny życia i kształtująca je od wewnątrz 
na nowo”48. Właśnie proces wychowawczy kształtujący człowieka od chwili narodzin 
uważał Grzybowski za twardy rdzeń, istotę hitleryzmu i jego główny cel na przyszłość49. 
Grzybowski cytował też słowa niemieckiego uczonego i biskupa Aloisa Hudala, które 
stanowią puentę dla określenia, czym może stać się państwo totalne:

Mogłoby stać się ono kościołem dla zeświecczonego społeczeństwa z nową kulturą, dla którego po-
lityka byłaby czynnością sakralną, obywatelstwo państwa religią, zgromadzenie ludu służbą bożą, 
polityk kapłanem, wódz ludu świętym50.

Przedmiotem zainteresowania zarówno Grzybowskiego, jak i Jedlickiego był także 
problem antysemityzmu w praktyce ustrojowej Niemiec. Obaj analizowali kolejne usta-

45 K. Grzybowski, Geopolityka I…, s. 60–61.
46 K. Grzybowski, Niemcy…, s. 89 i nast.
47 K. Grzybowski, Geopolityka I…, s. 62.
48 Ibidem, s. 55–56.
49 Na przykładzie hitlerowskiej organizacji Hitlerjugend Grzybowski pokazywał, jak skoszarowano 

i zmilitaryzowano młodzież, wspominał także na wykładzie o ustawie z 3 marca 1936 r., na mocy której całą 
młodzież niemiecką obowiązkowo zrzeszano w tej organizacji, co było ucieleśnieniem monopolu państwa 
na wychowanie młodzieży, szczególnie w czasie pozaszkolnym. Po wchłonięciu większości organizacji mło-
dzieżowych, z wyjątkiem katolickich, Hitlerjugend stała się przybudówką oddziałów szturmowych, ponie-
waż każdy młody człowiek, który ukończył szesnaście lat, przechodził organizowane przez SA obowiązkowe 
szkolenie wojskowe, na które trafi ał bezpośrednio z Hitlerjugend. Prymusi zamiast do SA trafi ali do specjal-
nych szkół dla elity hitlerowskiej „Adolf Hitler Aufbauschule”. Grzybowski podkreślał, że była to droga do 
zespolenia organizacji młodzieżowych z armią i partią. Rozdyskutowana młodzież Szkoły Nauk Politycznych 
mogła dowiedzieć się z wykładu Grzybowskiego, jak wymuszano jednomyślność na ich niemieckich kole-
gach. Służyły temu takie organizacje, jak „Deutsche Studentenschaft” dla szkół akademickich i „Deutsche 
Fachschulschaft” dla szkół zawodowych, powołane przez ministra Rzeszy do spraw wewnętrznych.

50 K. Grzybowski, Geopolityka I…, s. 59.
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wy wykluczające Żydów z życia społecznego, politycznego i gospodarczego. Jedlicki 
dodatkowo drobiazgowo analizował sytuację prawną Żydów w ustroju Trzeciej Rzeszy, 
ukazywał w swoich wykładach, jak w Trzeciej Rzeszy według kryterium krwi katego-
ryzowano ludzi na Żydów, pół-Żydów, ćwierć-Żydów i jakie były skutki prawne takich 
działań dla ich pozycji społecznej51. Zapis wykładów Grzybowskiego wyraźnie świad-
czy o tym, że miał on pełną świadomość, iż całe ustawodawstwo antysemickie łamie ele-
mentarne zasady demokracji, w tym przede wszystkim zasady równości wobec prawa, 
przez wykluczenie ze wspólnoty państwowej całej grupy obywateli. Wykład Grzybow-
skiego pokazywał, jak system prawa państwowego w Trzeciej Rzeszy w brutalny sposób 
urzeczywistniał nazistowskie dogmaty rasowe52.

Z dzisiejszej perspektywy badawczej walorem wykładów Szkoły Nauk Politycznych 
jest fakt, że stanowią one zapis bieżącej refl eksji naukowej wybitnych naukowców na 
temat wydarzeń dwudziestolecia międzywojennego, a zachowane skrypty wyprzedzają 
niejednokrotnie późniejsze, pisane z perspektywy czasu opracowania, co pozwala nam 
uzmysłowić sobie, jak bardzo omawiane tu wykłady były nowatorskie i jak trafne za-
wierały diagnozy. Żaden z wykładowców Szkoły nie mógł przewidzieć zbrodniczych 
skutków ideologii nazistowskiej, jednak już w latach trzydziestych formułowana przez 
nich ocena hitlerowskiej dyktatury była jednoznacznie negatywna. Mimo różnic świa-
topoglądowych i politycznych panujących wśród kadry naukowej SNP UJ, wspólnym 
mianownikiem było dla niej poszanowanie reguł prawa, szacunek do konstytucji, debaty 
społecznej i pluralizmu, co sprawiało, że w ocenie nazizmu profesorowie Szkoły byli 
wyjątkowo zgodni. Niezwykle interesujące wydaje się też z dzisiejszej perspektywy ba-
dawczej pytanie, w jakim stopniu ci wybitni uczeni – prawnicy i politolodzy – dostrze-
gali zagrożenie Trzeciej Rzeszy dla Polski.

I tak, Konstanty Grzybowski trafnie oceniał, że prawdziwym celem polityki zagra-
nicznej hitlerowskich Niemiec było zdobycie i utrzymanie wielkich latyfundiów rol-
nych na wschodzie w postaci tak zwanego „zabezpieczonego kontynentalnego obszaru 
zbrojnego” (Wehrraum) mającego zapewnić Niemcom wyżywienie53. Tę militarystycz-
ną wizję Hitlera Grzybowski komentował ironicznie, cytując Niekischa, który pokpiwał 
z Hitlera, mówiąc, że rola imperialnego narodu o misji światowej źle się godzi z prowin-
cjonalną romantyką pługa i roli54. Zarazem bagatelizował Grzybowski skalę zagrożenia, 
wskazując na zmniejszający się przyrost naturalny w Niemczech55, który to stan okreś-
lał mianem stagnacji demografi cznej i przytaczał niemieckie obawy, że za dwadzieścia 
lat przy ówczesnym tempie urodzin Polska osiągnie stan liczebny zbliżony do niemie-
ckiego56. Na podstawie danych statystycznych uznawał, że zmniejszający się przyrost 
ludności w Niemczech może prowadzić do osłabienia niemieckiego imperializmu57. 
Grzybowski całkiem poważnie traktował wizję Polski jako mocarstwa, być może nawet 

51 M.Z. Jedlicki, Przeobrażenia…, s. 48 i nast.
52 K. Grzybowski, Niemcy…, s. 99 i nast.
53 K. Grzybowski, Geopolityka I…, s. 88–93.
54 Ibidem, s. 89.
55 Obrazował to Grzybowski za pomocą szczegółowych danych statystycznych opisujących przyrost 

ludności w poszczególnych grupach społecznych i prowincjach niemieckich w latach dwudziestych i trzy-
dziestych XX wieku (K. Grzybowski, Niemcy…, s. 20 i nast.).

56 Dane cytowane podczas wykładu za „Der Tag” z 20 lipca 1933.
57 K. Grzybowski, Niemcy…, s. 21 i nast. 
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kolonialnego. Dokonywał syntetycznych porównań Polski z największymi mocarstwa-
mi ówczesnego świata i według przyjętych przez siebie wskaźników geopolitycznych 
i ludnościowych dochodził do konkluzji, że mocarstwowe szanse Polski nie są mniejsze, 
niż innych wielkich państw58. Byli też wykładowcy, którzy nie starali się formułować 
prognoz na przyszłość. Jedlicki zakończył swój wykład w roku akademickim 1938/1939 
stwierdzeniem, że postępujący wzrost potęgi międzynarodowej hitlerowskich Niemiec 
jest przedmiotem bacznej uwagi ze strony innych państw europejskich59. Feldman mó-
wił wprost, że nie sposób przy tej złożoności świata i dynamice zjawisk społecznych, 
gospodarczych czy politycznych przewidzieć choćby najbliższej przyszłości60. W tre-
ści analizowanych wykładów nie widać na pewno obaw przed agresją niemiecką, czy 
w ogóle zbliżającą się wojną, można dostrzec raczej ufność i wiarę w siłę dyplomatyczną 
oraz militarną, zarówno Polski, jak i demokratycznych państw zachodnioeuropejskich. 
Ta niezwykle optymistyczna wizja dzisiaj wydaje się niezwykle naiwna, jednak jeszcze 
bardziej zastanawia fakt, że mimo doskonałego rozpoznania mechanizmów niemieckie-
go państwa nazistowskiego, uczeni w przeddzień wybuchu wojny nie dostrzegali realne-
go zagrożenia, jakim było ono dla Polski.

58 K. Grzybowski, Geopolityka I…, s. 193 i nast.
59 M.Z. Jedlicki, Przeobrażenia…, s. 85.
60 J. Feldman, Historia…, s. 374.
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