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WSTĘP

Przedmiotem książki są analizy i interpretacje ustawodawstwa i doktryny
prawa Trzeciej Rzeszy dokonane przez polską naukę prawa i publicystykę
prawniczą okresu międzywojennego. Zakres czasowy obejmuje więc lata 19331939, tzn. pierwszy, pokojowy etap kształtowania się ustroju i prawa hitlerowskiej Rzeszy.Najbardziej drapieżne i zbrodnicze cechy tego systemu jeszcze
się wówczas nie ujawniły. Jeszcze nasi obserwatorzy nie mogli wiedzieć do
jakich skutków doprowadzi ów eksperyment, toteż ich zapatrywania i sądy nie
zawsze są nadal aktualne. Z drugiej jednak strony aspekt ten może być bardzo
pouczający, pokazuje bowiem jak silnie na współczesnych naszych opiniach
zaciążyła II wojna światowa. Jeśli nadto weźmiemy pod uwagę znaczenie
problemu niemieckiego i totalizmu w ogóle dla międzyvvojennej Polski, ramy
czasowe rozprawy nie będą budziły chyba wątpliwości. Wypowiedzi z okresu
wojny mająjuż wyraźnie skrystalizowany charakter i w ramach określonej
orientacji światopoglądowej oraz ideologicznej wskazują' zbieżność ze
współczesnymi osądami.
Wyraźnie

trzeba podkreślić, że międzywojenni polscy prawnicy nie
podejmowali wszystkich problemów ustroju i prawa Trzeciej Rzeszy, Jedne
kwestie interesowały ich w większym, inne w znacznie mniejszym stopniu.
Analizie poddawano przy tym głównie stan prawny w hitlerowskich Niemczech,
słabiej natomiast znali polscy badacze literaturę prawniczą, poza za ich zasięgiem
pozostawały też w zasadzie orzecznictwo i praktyka prawa.
Znaczne jednak zainteresowanie tematem, poza wspomnianymi już
względami, wynikało z pewnością ze związków rodzimej doktryny prawa z
nauką niemiecką, posiadającąprzecież do nastania hitleryzmu tak duże tradycje.
Bodaj dlatego zagadnieniami tymi zajeli się nie tylko prawnicy młodzi, otwarci
na nowe prądy, ale i uznane w środowisku naukowym autorytety.
Praca niniejsza opiera się na publikacjach książkowych i broszurowych
z lat 1933 -1939 dotyczących ustroju i prawa Trzeciej Rzeszy, obejmuje też
liczne opracowania o przemianach ustrojowo-prawnych w ówczesnej Europie,
które traktowały również o hitleryźmie. Najwięcej jednak materiału dostarczył
nam systematyczny przegląd czasopism prawniczych, a nie kiedy i nieprawniczych ze wspomnianych lat, gdzie na bieżąco prawnicy nasi komentowali

zmJany w hitlerowskim ustawodawstwie i nauce prawa. Liczba tych czasopism
jest tak duża, że trudno je navvet w tym miejscu wymieniać. Zawarte tam
publikacje nie są prawie w ogóle znane współczesnym badaczom prawa
Trzeciej Rzeszy. Dzisiejsza polska nauka me wykazał aj ak dotąd zainteresowania
wkładem międzwojennych polskich prawników w badania nad hitleryzmem.
Brakjakichkolwiek opracowań z tego zakresu. Luka ta wymagała wypełnienia.
Ponieważ książka niniejsza podejmuje tę problematykę po raz pierwszy,
wszystkie ustalenia pochodzą od jej autora.
Celem pracy jest wskazanie, że dorobek prawników II Rzeczpospolitej
był w tym zakresie poważny i niesłusznie pozostawał niedoceniony. Tak sam
opis tematu jak i obraz zjawiska zasługują w naszym mniemaniu na uwagę.
Zamierzamy więc pokazać, co napisano o hitlerowskim prawie i jaki był pogląd
prawników na ów fenomen. Główny nacisk kładziemy przy tym na aspekt
interpretacyjny tychże wypowiedzi. Dokonywane przez badaczy analizy
poszczególnych ustaw i innych aktów prawnych Trzeciej Rzeszy o tyle nas
zajmują o ile jest to niezbędne dla zrozumienia całości wywodów. Dlatego też
każdy rozdział rozprawy zawiera odesłanie do miarodajnej literatury.
Nakreślonemu wyżej celowi odpowiadają metody pracy. Podstawowa
jest metoda sprawozdawcza, przedstawienie treści publikacji w przedstawionym przez nas za optymalny układzie, ale z wiernym zachowaniem intencji
danego autora. Uzupełnia je - tam gdzie wydaje się to celowe - krytyczne
spojrzenie na zapatrywnia badaczy, tzn. ocena logicznej i metodologicznej
poprawności jak również wartości merytorycznych i poznawczych opracowań.
Układ pracy uzależniony jest od zebranego materiału, stąd plan każdego
rozdziału jest nieco inny. Z tych też względówjedne zagadnienia vvyeksponowanesą wwiększym, innewmniejszymstopniu.
Książka opiera się na kryteriach przedmiotowo-podmiotowych. tzn.
dZIeli się ona na VIII rozdziałów, z których każdy poza rozdziałem pierwszym
o koncepcji prawa i ostatnim o totalizmie-- odpowiada podziałowi prawa na
gałęzie. W ramach rozdziałów wyeksponowani sąjednak autorzy, nie problemy. W naszym mniemaniu na obecnym etapie badań, gdy znajomość tejże
literatury jest niewielka a

dostęp

znacznie utrudniony,

głównie

przez jej

rozproszenie i braki w zasobach bibliotecznych, takie podejście należy uznać za
najbardziej uzasadnione. Nie staramy się przy tym dokonywać każdorazowo
sztywnych podzlałówna naukęi publicystykę prawniczą. o wartości wypowiedzi
decyduje nie tyle forma opracowania co możliwości i stan wiedzy jej autora.

Wskazane

założenia

i zasady

znajdą

odzwierciedlenie w

każdym

z

rozdziałów tej książki. I tak, rozdział I traktował będzie o poglądach obserwatorów

polskich na hitlerowską koncepcję prawa, tj. na przewodnie idee tegoż prawa
wspólne całemu ustawodawstwu i doktrynie. Rozdział II poświęcony zostanie
interpretacjom zmian w prawie państwowym, a konkretnie zagadnień państwa i
władzy w teorii i w praktyce Trzeciej Rzeszy oraz konstytucyjnoprawnego
stanowiskajednostki. Rozdział III obejmie prawo administracyjne i administrację
publicznąhiderowskich Niemiec. Poza uwagami o nauce administracji znajdują
się tam głosy o przeobrażeniach w systemie administracji państwowej i
samorządowej oraz o sposobach reglamentacji szczegółowych zakresów
działania administracji i związanej z tym polityce państwa. Rozdział IV dotyczył
będzie przekształceń w prawie karnym materialnym, jak również projektów
zmian. Rozdział V - podstawowych instytucji prawa pracy, tzn. tendencji
rozwojowych prawa pracy w Trzeciej Rzeszy, ustroju pracy i polityki społecznej
państwa. Rozdział VI przyniesie omówienieprzeobrażeń w hitlerowskim prawie
plywatnym. Znajdą się tu rozważania na tematteorelycznych podstaw cywilistyki,
na temat prawa osobowego i rodzinnego, rzeczowego i spadkowego, prawa
zobowiązań, prawa handlowego i układowego i innych zagadnień,jak również
prawa międzynarodowego prywatnego. Rozdział VII przybliży nieco prawo
międzynarodowe publiczne Trzeciej Rzeszy tak w aspekcie doktryny jak i
wybranych zagadnień prawa narodów i stosunków międzynarodowych. Rozdział
VIn zanalizuje zapatrywania na totalizm państwowy na tle krytyki hitlerowskiej
koncepcji ustroju i prawa. Można go uznać za podsumowanie dyskusji o
przemianach ustrojowo-prawnych w ówczesnej Europie. Dosyć znaczna liczba
publikacji o prawie Trzeciej Rzeszy nie oznacza iżby tylko ten, czy przede
wszystkim ten wątek przyciągał uwagę badaczy. Zamykający książkę rozdział
o totalizmie uświadamia to chyba wystarczająco wyraźnie. Lekturze książki
powinnajednocześnietowarzyszyć świadomość rzecZ'fwistej rangi i znaczenia
prawa w Trzeciej Rzeszy, którą nie zawsze przejawiali nasi międzywojenni
prawnicy. Na ile prawotwórstwo było tam ważne. W całokształcie działai1
państwa wydaje się, iż spełniało ono rolę raczej drugorzędną.
Książka tajest nie zmienioną wersją rozprawy doktorskiej, obronionej
w 1991 r. przed Radą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Wrocławskiego. Jej ukazanie się drukiem umożliwiła dotacja uzyskana
z MinisterstwaEdukacji Narodowej, za którą chciałbym złożyć i w tym miejscu

podziękowania.

Wyrazy wdzięczności winien jestem tym wszystkim, których
cenne rady i uwagi przyczyniły się do ulepszenia tej pracy, zwłaszcza zaś jej
promotorowi Profesorowi doktorowi hab. Franciszkowi Połomskiemu. Równie
serdecznie pragnę podziękować recenzentom tejże pracy Profesorom
Franciszkowi Ryszce i Karolowi Joncy za wyrażone opinie i szczególną dla
. mnie życzliwość.
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KONCEPCJA PRAWA TRZĘCIEJ RZESZY W POGLĄDACH
PRAWNIKOW POLSKICH

1. Postawy badawcze
Ideologia narodowego socjalizmu przeniknęła myśl prawniczą Trzeciej Rzeszy tak
dalece, że wielu polskich prawników mających w pamięci znakomite tradycje niemieckiej
nauki prawa nie mogło spoglądać na ów fakt obojętnie. Obiektem ich zainteresowa11
i krytycznej analizy były nie tylko określone zagadnienia związane z poszczególnymi
gałęziami prawa, ale i jakieś ogólniejsze prawidłowości składające się na prZY.iętą koncepcję
prawa. Koncepcja prawa to sposób jego pojmowania, to wiodący zamysł, przewodnie idee
prawa, które legły u podstaw filozofii, teorii, doktryny prawa i ustawodawstwa. Ten wątek
chcemy tutaj wyeksponować, próbując najpierw odpowiedzieć na pytanie, z jakim
nastawieniem prawnicy polscy podchodzili do tejże koncepcji.
Szerokie zapewne grono obserwatorów zareagowało na ów fenomen wyraźną niechęcią
o ironicznym niekiedy zabarwieniu. Niezależnie od oceny faktów, hitlerowskie pomysły
uznawano wówczas za trywialne i po:zbawione naukowej wartości. ZaZ\\yczaj też prawnicy
albo w ogóle nie poświęcali im miejsca w swoich pracach, albo ograniczali się do krótkich
jedynie wzmianek. I tak na przykład Jerzy Lande, prof. teorii i filozofii prawa na
Uniwersytecie Jagiellońskim, sądził, że S)1uacja sprzyjała powstawaniu koncepcji o poziomie
bliskim przednaukowemu. Wystarczy wspomnieć - pisał Lande - odrodzenie prawa
natury czy uniwersalizm Spanna, nie mówiąc już o doktrynach tak prymitywnych jak
hitleryzm, który przecież propagują ludzie ze stopniami naukowymi l, Wniosek mógł być
jeden: skoro hitlero\\'Ska koncepcja prawa raziła wulgaryzmem i defetyzmem, nie było się
czym zajmować. Decydowało więc o tym stwierdzenie braku naukowej wartości, a nie
oceny pozaprawnej natury.
Innym jednak razem niechęć przybierała postać nader emocjonalną. Prawnicy \\yrażali
najwyższe oburzenie zanikiem praworządności w Niemczech i potępiali rezygnację
z dotychczasowych zasad prawa. Postawę tę obrazuje choćby protest palestry lwowskiej
przeciwko bezprawiom hitlerowskim z kwietnia 1933 roku. Bezpośredniąjego przyczynę
stanowiły przypominające średniowiecze zamachy na prawa żydowskich adwokatów
J. L a n d e , O tak zwanej socjologii /la uH w: CPiE Nr 1-12/1935, s. 480-481.
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i sędziów. Apelowano do społeczności międzynarodowej i właściwych instytucji o wywarcie
nacisku na władze Trzeciej Rzeszy w celu przywrócenia tam powagi oraz rangi prawa,
a także równouprawnienia Żydów 2. Takie podejście oczywiście nie wykluczało eksploracji
hitlerowskiego prawa, tyle że obserwatorzy przedstawiali je wtedy na ogół w określonym
z góry świetle. Sam dobór, układ materiału i wyciągane wnioski podporządko'wywano
tutaj wspomnianej tendencji. Pienvsze więc stanowisko kładło nacisk na prymitywizm i brak
naukowych walorów prawa narodowosocjalistycznej Rzeszy, drugie zaś na jego barbarzyIlstwo, zbrodniczy wydźwięk, antyhumanizm. Jeśli powyższe potraktujemy jako oceny, to
rzecz jasna w niektórych pracach występowały one łącznie.
Odmienne postawy zajmowali prawnicy zgłaszający gotowość współpracy prawniczej polsko-niernieckiej. Od 22 czerwca 1935 r. obowiązywalo porozumienie w przedmiocie
współpracy intelektualnej młodzieży prawniczej podpisane przez Radę Naczelną Związku
Zrzeszeń Aplikantów Zawodów Prawniczych R. P. z Narodowosocjalistycznym Związkiem
Niemieckich Prawników. Podobne, aczkolwiek o wiele szerzej zakrojone porozumienie,
któremu patronował obóz rządzący w Polsce, objęło od 18 marca 1937 r. całe środowisko
prawnicze 3. Zaangażowani w nim prawnicy '''yraźnie unikali oceny politycznej zjawiska,
nadto również samej koncepcji prawa, jeśli już, to podejmując raczej jakieś bardziej
l Przez aklamację podawała Nowa Palestra przyjęto rezolucję następującej treści:
I. Zebrani dnia 12 kwietnia 1933 w sali Instytutu Technologicznego we Lwowie adwokaci:
1) dają wyraz swemu najwyższemu oburzeniu z powodu barbarzyńskiego prześladowania ludności
żydowskiej przez rząd Hitlera, niesłychanego w swej brutalności podeptania jej praw obywatelskich.
Protestująjak najostrzej przeciw tym gwałtom, przypominającym najciemniejsze okresy średniowiecza,
urągającym nowożytnej kulturze i wywalczonym ciężko przez ludzkość podstawom nowożytnego
porządku. Potępiają w szczególności niebywaly dotychczas zamach na prawa żydowskich adwokatów
i sędziów, 2) odwołują się do sumienia całego cywilizowanego świata, a w szczególności do
Międzynarodowego Zrzeszenia Adwokatów i Sędziów i domagają się energicznego nacisku w kierunku
przywrócenia powagi i znaczenia prawa i kultury oraz pełnego równouprawnienia ludności żydowskiej
w Niemczech.
11 Adwokaci - Żydzi łącząc się w jednolitym froncie z Żydostwem całego świata, stawiają się
do dyspozycji w akcji pomocy dla Żydostwa niemieckiego i wyrażają jak najgorętsze wspólczucie
ofiarom hitlerowskich gwałtów (Protest palestry lwowskiej przeciw bezprawiom hitlerowskim, w: Nowa
Palestra Nr 4/1933, s. 22). Nieco wyżej podano, iż zebranie odbylo się 21 kwietnia tegoż roku ( s. 21).
l Co do współpracy prawniczej "młodych prawników" z Niemcami i innymi pallstwami
patrz z"...łaszcza wiadomości zawarte w czasopismach Prawo, Współczesna AIyśl Prawnicza, Glos
Sądownictwa, Palestra i Gazeta Sądowa Warszawska. O podjętej 18 marca 1937 r. inicjatywie polskiej
współpracy z prawnikami Trzeciej Rzeszy i niektórych innych pailstw, sporo informacji przynosi
oprócz wspomnianych już czasopism Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny oraz Przegląd
Notarialny. Obszerne niekiedy sprawozdania znajdziemy w Wydawnictwach Grup Polskich Poro. zumień Prawniczych z Zagranicą: zeszyt l - Grupa Prawnicza Polsko-Frallcuska , Warszawa 1938,
zeszyt 2 - Grupa Prawnicza Polsko - Niemiecka, Warszawa 1938, zeszyt 3 - Grupa Prawnicza
Polsko-Włoska, Warszawa 1939, zeszyt 4 -Zbiorowy: Palistwa Baltyckie, Warszawa 1939. Od zeszytu
2 podtytul: Przegląd Prawa Współczesnego. Redaktor prof Leon Babillski. Ze strony niemieckiej
zdawkowe informacje zamieszczaly Zeilschrift der Akademie fiir Deutsches Recht, Deulsche Jusliz,
Juristische Wochenschrift, Vt5lkerbuud IIlId Vt51kerrecht i Archiw for Recht Ul/d Sozialphilosophie.
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kwestie. Dominowało w tym kręgu stanowisko utylitarne, uwzględniające
wykorzystania pewnycll doświadczeń strony niemieckiej na gruncie polskim.
Nie wykluczono, że ów ,vielki eksperyment pra'wny przyniesie ostatecznie pewne trwale
wartości. Prawnicy podkreślali więc konieczność obiektywizmu badawczego, który
nieuchronnie stawiał wymóg pełnej znajomości i wieloaspektowej analizy zagadnienia.
Z kolei wspomniane wcześniej środowisko "mlodych prawników" z sympatią nieraz
obserwowało zmiany w Trzeciej Rzeszy. Wśród nich zwracają w tym względzie uwagę
zwłaszcza bardziej radykalni, akceptujący totalizm paIlstwO'~")". Pod pow rami obiekt)'\\lzmu
kryła się tu często dorozumiana choćby aprobata dla posunięć Hitlera i jego ekipy.
Konieczność przeprowadzenia bez uprzedzeń rzeczowej analizy narodowosocjalistycznego ustroju i pmva dostrzegalo gros prawników. Z1kladali oni, iż niezależnie od \vMości
naukow~j ważne są skutki praktyczne przeobrażeń w Trzeciej Rzeszy i promieniowanie
m\ych koncepcji na imle kraje. Niektórym jako zasadnicza przesIanka badawcza -wystarczała
naukowa ciekawość, chęć przedstawienia prądów w prawoznawstwie niemieckim i rzeteln~i
z niuli polemiki. Zaz-wyczaj też postulowano krytykę czysto naukową, a nie światopoglądową,
ideologiczną czy polityC7. ną 4.
Niekiedy jednak obiektywizm pojmowano zupełnie inaczej . Swoista postawa, prowadząca w istocie do subiektywizmu, wynikała z zastosowania metody narodowej w badaniach
nad prawem. Dobitnie sformułował ją prof. Zygmunt Cybichowski, uznający prawo za
\vytwór stosunków życiowych w danym państwie, ekskluZ)'\1my względem pomysłów
obcych. Aby męc zrozumieć hitlerowskie prawo, należało po niemiecku myśleć i czuć,
znać język, historię i kulturę niemieckiego narodu. Inaczej mówiąc, osąd obiektywny, to
tyle, co - w rozumieniu autora - z gruntu narodo"y, niemiecki. Tak przedmiot poznania,
jak i podmiot zdeterminowane tutaj zostaly przez apriorycznie przyjęte kryteria s.
Jeszcze dal~j poszedł Edward Fiedler, który opracowania o hitleryzmie pO\'\istale poza
Trzecią Rzeszą uznawał widać za nieobiektywne. Przyś'wiecala mu bO\viem nie tylko chęć
przedstawienia jej ustroju w stopniu \")"czerpującym, ale także sprostowania "mylnych
pojęć i interpretacji tego ustroju w prasie i nauce" 6. Wpływ narodowosocjalistycznej
szczegółowe

możliwość

Patrz również, L. Gór n i c k i, O wpływie prawa Trzeciej Rzeszy /lO myl;/ prawniczą i ustawodawstwo
Polski. Stanowiska i oceny prawllików polskich (1933-1939), w: AUW, Prawo
Wrocław 1993
ł Dla ilustracji przytoczymy tu niemal programową dla tcj grupy wypowiedź proC Stanislawa Goląba: "W stosunkac.h dzisiejszych obserwowanych nawet z daleka i niez.ależnie od burz
bezpośrednich sans prendre a I' ouragan, nie jest łatwo zachować czystą miarę naukową. Lecz tym w-ięccj
starać się trzeba o jej utrzymanie, choćby się wyznawało wprost przeciwne poglądy naukowe,
polityczne, narodowościowe ezy religijne, ehoćby się stalo na zupełnie różnym stanowisku. Obowiązkiem
bezstronnego badacza jest, bez względu na różnicę zdałl, v.-ySlll1ąĆ na czoło tak realne zdobycze prawne,
jak i strony ujemne nowego ładu prawnego, podkreślić zarówno dążenia o wysokim napięciu
i szlachetnych tendencjach, jak hipotezy jednostronne i niedojrzale, choćby je ubrano w formę
dogmatów"; S. G o I ą b, Prądy w prawoznawstwie III Rzeszy, Warszawa 1936, s. 3.
5 S. C y b i e h o w s ki, Die naliol1ale lviethode im Slaalsrecht UF/d in der Staatslehre, w:
D. J - z. 10/1934, s. 643-645.
6 E. F i e d I er, Trzecia Rzesza. Zarys IIstrojll politycznego, gospodarczego i kulturalnego,
Warszawa 1937, s. 7.
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państwa na systemy europejskie był zdaniem autora przeogromny, niezależnie od
oceny hitlel}7J1lU przez poszC7-cgólne narody. "Francuski pisarz i pr3\mik Barthćlemy
- czytamy w zakończeniu książki Fiedlera - nazywa go «cezarystyczną demokracją}). To
określenie ujawnia absolutny brak naleŻ}1ego kryterium. Kto uważnie przeczytał moją
prac<;:, znalazł na pewno żywe temu zaprzeczenie" 7. Prawda, Fiedler robiI wszystko, by
ukazać Trzecią Rzeszę jako jednolitą wspólnotę narodową, spełniającą misję oczyszczenia
świata z komunistów i Żydów. Jest to jedyna ze znanych nam analiz ustrojowo-prawnych
stanowiąca całkowicie bezkrytyc7J1ą apoteozę hitleryzmu.
Pogląd na hitlerowską koncepcję prawa w ogóle, wcale nie musiał być identyczny
z zapatrywaniami na szczegółowe problemy. Nawet pravl11icy, którzy wyraźnie ją odrzucali,
potrafili znaleźć wartościowe akcenty i rozwiązania ust3\vodawcze. Znacznie łatwi~i było
obserwatorom zaakceptować jakiś konkretny aspekt niż koncepcję w calości.
Podsumowując: zróżnicowanie podejść do narodowosocjalistycznego ustroju i prawa
było duże i tylko niektórym prawnikom \vydało się konieczne podjęcie tematu w sposób
naukO\\y. Sympatie dla przemian w Trzeciej Rzeszy miały zaZ\\ycZc'U Zc1si<;:g ograniczony do
pewnych posunięć, a nie systemu jako całości. Jesteśmy piL)' tym prz.ekonani, że większość
środowiska przyjęła postawę niechętną hitlerowskim pomysłom. Z natury rzeczy możemy
się jednak zająć jedynie tymi, którzy pozosta\\ili bardziej tnvaly ślad swoich zapatrywań.

formy
rÓŻnej

2.

Ważniejsze

inlellJretacje i oceny koncepcji

Przedmiot naszych analiz stanowią pod obranym kątem próby syntezy ustroju i prawa
Trzeciej Rzeszy, opracO\vania poświęcone filozofii, teorii, doktrynie prawa, prądom w prawoznawstwie, jak również podejmujące \"ymieniony w tytule wątek na marginesie innej
problematyki. Eksponujemy te z nich, które w sposób najbardziej pełny ommviąją temat.
Istotne ,\ydają nam się Z\vlaS7J;Za \\Ylxmied:ó L. Krajewskiego, S. Goląba, A. Chmurskiego,
L. Halbana i E. Fiedlera, toteż przypomnimy je w pienvszej kolejności. Odnotowane rómlicż
zostaną ciekawe niekiedy przyczynki, obejmujące za:myczaj jeden tylko aspekt, jak też
wypowiadane przy różnych okazjach luźne uwagi badaczy.
Udaną wartościującą interpretację założeń hitlerowskiej myśli prawniczej przcpro\\!adził
w artykule Doktryna prawna hitleryzmu i wcześniejszych pracach 8, dr Lud\\ik Kraj ew s k i 9. Do podjęcia tematu skłoniła go głównie sila oddziaływania hitlerowskiej doktryny
prawa na inne państwa: ,,[ ... ] nie wydaje się - pisał on - by mogla ona wzbogacić myśl
Tamże, s. 315.
L. Kra j e w s ki, Doktryna prawI/a hitleryzmu, w: Gl. S. Nr 111939, s. 3-12, (tekst ów
znąjdujemy w Biu/etynie Urzędniczym Nr 1-2/1939, s. 9-12 Nr 3/1939, s. 4-7), Zob.lenże, Detrollizacja ustawy, w: B.U. Nrl-2/1938, s. 3-5; tenże Wola IIs(awodalV(~V, w: B.U. Nr 11/1937, s. 1-2; tegoż,
Rellesal/s mOl/oh-acji, w: Gl. S. Nr 7-8/1935, s. 502-508.
, L. Krajewski należał do grona znanych w Polsce międzywojcnnych prawników. Zajmował stanowisko redaktora Dziennika Ustaw i Dziennika Urzędowego Mini~terstwa Sprawiedliwości,

,
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ludzką O nowe, nieprzemijające wartości, albo otworzyć przed tą myślą nowe widnokręgi;
niemniej jednak zasługuje ona na poznanie choćby z tego względu, że refleksy jej zdają się
sięgać już daleko poza granice jedynowładczego państwa Trzeciej Rzeszy" lO. Krajewski
wyraźnie podkreślił przy tym, że u podstaw tejże doktryny leżały przesłanki rewolucyjne,
prowadzące do zerwania z podstawowymi założeniami tradycyjnej nauki o prmvie.
Rewolucyjność wyznaczał tutaj specyficznie niemiecki światopogląd odzwierciedlający
swoiste metody myślenia.
Światopogląd ów tworzyć mieli w przeciągu wielu lat niemieccy uczeni, filozofowie,
socjologowie i prawnicy. Jego zalążków autor nasz dopatrywał się już w nauce Lutra,
sięgając wstecz równie daleko jak katoliccy interpretatorzy zja\"iska. Następnie, w :filozofii
Kanta, Fichtego i Hegla, w socjologii Gobineau i Chamberlaina, 'wTeszcie w koncepcjach
prawniczych cesarskiej Rzeszy 11. Co do Lutra - tv.ierdził Krajewski - to już Fichte
widział w nim człowieka (der deutsche Mann), który wyzwolił świadomość niemiecką z
pęt rzymskiego niewolnictwa. Indywidualizm moralny potrafił Luter znakomicie pogodzić
z nieograniczonym przymusem państwowym. Kant z kolei podbudował absolutyzm
państwowy swoimi sądami na temat prawa i przymusu oraz prawa narodów. Wykorzystali
je bowiem prekursorzy idei absolutyzmu. "Słynny imperatyw kategoryczny - szedł
konsekwentnie obranym tropem Krajewski - twierdzenie że człowiek jest sam sobie
prawem, że sam tworzy pojęcia prawdy i dobra, będące krańcowym wyrazem idealizmu,
doktryna hitlerowska zużytkowała na swój sposób, przeniósłszy je żywcem na grupę
narodową i jej przywódcę" 12. Hegel natomiast, a także Bluntschli, twórcy organicznej
teorii państwa, zapoczątkowali w tym ujęciu i biologiczną teorię wspólnoty. Co więcej, z
heglowskiej filozofii wynikać miała negacja praw jednostki, idea podporządkowania jednostki
paIlstwu oraz gloryfikacja państwa. Zalożenia te - zdaniem Krajewskiego - "przejął
hitleryzm z tą zmianą, że miejsce państwa zajęło pojęcie wspólnoty narodowej" 13.
Wspomniani Gobineau i Chamberlain stworzyli zaś teorię nierówności ras i wyższości rasy
germańskiej nad innymi rasami. W kOl1cU w sposób niewątplhvy \vplynęla na doktrynę
narodowosocjalistyczną szkoła historyczna Savigny'ego. Jej odrzucenie koncep(~.ii prawa
natury - dodawał Krajewski - znalazło też oddźwięk w pracach lheringa, ktory widział

a od 1937 r. radcy Prezydium Rady ministrów (zob. Różne wiadomości, w: GSW Nr 42/1937, s. 577).
Interesowało go głównie prawo administracyjne a także prawo pailstwowe i zagadnienia techniki
ustawodawczej. Był członkiem wspóisprawozdawcą w Sekcji II "Prawo Administracyjne" na m
Zjeździe Prawników Polskich w 1936 r. (Informator mZjazdu Prawników Polskich, w: Pamię/llik III
Zjazdu Prawników Polskich cz. I, Dział I, Warszawa 1937). W czasie wojny Krajewski związał się z
rządem londyńskim jako radca Prezydium Rady Ministrów i przewodniczący Sekcji VI. "Techniki
Ustawodawczej" Komisji Prac Ustawodawczych Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP na emigracji / por. A. J a n k i e w i c z , Ministerstwo Sprawiedliwości Rządu RP n8 emigracji w latach 19391945, w: Czasopismo Prawno-Historyczne T. xxxm, z. 111981 s. 138 i 139.
II) L. Kra j e w s ki, Doktryna ... , s. 3.
II Krajewski powoływał się na pracę znanego francuskiego prawnika L. Le F u r'a, Le droit
et fes doctrines allemandes. Les grands problemes dll droif, Paris 1937.
II L. Kra j e w s ki, Doktryna ... , s.l1.
13 Tamże, s. 11.
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prawa w przymusie oraz G. Jellinka, jednego z twórców teorii sa:moograniczania

się państwa.

Przytoczone wyżej poglądy wymagają w naszym mniemaniu komentarza. Pomijając
konkretnych uwag, autor zdaje się przeceniać znaczenie myśli naukowej
i filozoficznej dla rozwoju narodowosocjalistycznego światopoglądu. Ukształtował się on
przecież żywiołowo, jako \vytwór świadomości potocznej, nie zaś teoretycznej. Był pewnym
stereotypem silnie osadzonym w emocjonalnej i irracjonalnej sferze psychiki "człowieka z
ulicy". W tym, co najbardziej istotne, przypominał też inne światopoglądy, które zwykliśmy
określać mianem faszystowskich. Nigdy nie osiągnął poziomu w pełni usystematyzowanej
doktryny czy teorii. Genetycznie rzecz biorąc wiedza teoretyczna miała tutaj znaczenie
drugorzędne, była uzasadnieniem naturalnej niejako - w nastawieniu autorytarnym czy
totalitarnym - wizji rzeczywistości 14. Próby wywodzenia korzeni myśli hitlerowskiej z
filozofii, literatury pięknej i sztuki okaZ:1ly się bezpłodne, a niekiedy - jak w dziełach G.
Lukacsa - prowadziły i do fanatyzmu 15. Filozof ten nie zawahał się nawet przed faktycznym postawieniem znaku równości między ekspresjonizmem a faszyzmem. Znana polemika Ernsta Blocha z Lukacsem w pełni ujawniła niefrasobliwość takiej interpretacji 16.
Dalsze uwagi Krajewskiego wywołują już znacznie mniej wątpliwości. Gdy jednak
stwierdza on zaraz na wstępie, że narodo·wy socjalizm zerwal z indywidualizmem w myśl
formuły "du bist nichts, dein Volk ist aUes" zdaje się Z:1pominać, iż doPjcz.yla ona mas, nie
zaś \rybranych. Celnie przy tym autor podkreśla, że pozy1ywizmowi narodo\vy socjalizm
przeciwstawił świat mitów. Obie zasady stanowić mialy filar ideowy hitlcrowskit:i doktryny
. prawa.
Doktryna ta - w oczach Krajewskiego - obrała sobie za pun1,,;t vvyjścia naród,
rozumiany jako jedność etniczna i rasowa (Volksgemeinschaft), a nie państwo, zgodnie
z tezą o zmienności fonn państwa i ,,,iecznotrwaiym charakterze wspólnoty l7. Była ona
\\yrazem nO\rych poglądów na istotę prawa, przenikających coraz to silniej w życie. Stąd
też owe poglądy na istotę prawa oraz ich konsekwencje w sferze prawa międzynarodo
wego publicznego, administra~ii i prawa administracyjnego, prawa karnego i cywilnego
stanowiły jądro wywodów autora.
Pierwsz:1. z cech hitlerowskiej doktryny prawa, którą eksponował Krajewski, było
odrzucenie idei prawa naturalnego. Prawo - w śVI'1etle tej koncepcji - twierdził on, jest
koniecznym, a może i najważniejszym przejawem życia wspólnoty, musi więc stanowić
odzwierciedlenie jej wlaściwości, ducha i charakteru. Jest, jak język, sztuka, moralność
już kwestię trafności

Wizja ta zasadzała się na kulcie walki i siły, pogardzie dla intelektu, zaufaniu do akcji
wierze w mity i posłannictwa, radykalizmie socjalnym, wreszcie na poszukiwaniu
stałości i wyłączności, porządku i autorytetu.
I; Zob. zwl. G. L u k li c s , Die Zerst6rllllg der Vermufl. Der Weg des Irrationalismus von
Schelling zu Hitler, Berlin 1955; tenże, Von Nietzsche zu Hitler, oder der Irrationalismus und deutsche
Połitik, Frankfurt a.M.1966; por tegoż, Nietzsche i faszyzm, w: Myśl Wspófczesfla Nr 3/1947.
16 Por. K. S a li e r I a n d, Od Dilteya do Adoma. Studia z estetyki niemieckiej, Warszawa
1986, s. 185-187.
L7 L. Kraj e w s k i, Doktryna .... s.3-4; lenże, Wola ustawodawcy, s. 5.
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i religia :funkcją życia wspólnoty, :t.;jawiskiem swoistym ze względu na właściwości, rasowe.
Skoro jako prawo - kontynuował swą myśl Krajewski - występuje tutąj tylko to, co
uznane zostało przez nią za takowe, nie istnieje prawo naturalne łączące wszystkie ludy i
epoki. Znika prawo, oparte na ,,[ ... ] wrodzonych duszy ludzkiej pojęciach sprawiedliwości
i rozumu, nie ma również żadnej powszechn~i, ważnej dla wszystkich, idei prawa. Prawo
rodzi się razem Zf:, wspólnotą, z nią rośnie i rozwija się, z nią też umiera" 18. Takie podejście
do prawa - czytamy dalej - charakteryzowało niegdyś szkołę historyczną Savigny'ego.
Podobnie jak w naukach tejże szkoły, również w hitlerowskiej doktrynie zakłada się, że
źródłem prawa nie są jakieś niezmienne, wrodzone duszy ludzkiej -wyobrażenia o
sprawiedliwości, ale v"iecznie zmienny i twórczy duch narodO\,y (Volksgeist), rola zaś
prawodawcy sprowadza się do v.ykrywania przejawów tego ducha i nadawania im formy
norm stanowionych. Duch ten nie jest przy tym jednoznaczny z pojęciem opinii publicznej
czy też z wolą większości (volonte gel1l?rale), powstaje więc p)1anie, gdzie należy go
szukać. ,,1 tu doktryna narodowosocjalistyczna - stwierdzał Kr2~ewski - daje odpowiedź
niezrównaną w swej prostocie, a jednocześnie będącą kluczem całego systemu: szukać go
należy w idei przywództwa (Fuhrerprinzip). Inkarnacją ducha narodowego Niemiec
współczesnych jest wódz - Fuhrer" 19. Nie podlega on prawom wspólnoty, sam jest
nosicielem tych praw, aw hvierdzeniach Fuhrera każdy znajduje swoje własne odczucia.
Nie odgrywa też w zasadzie roli twórczej, a odkfY'vczą, czerpie bowiem swą moc z
Volksgeistu. Nawet jeśli wola wodza nie odpowiada aktualnemu stanOivi umysłów i wydaje
się niezrozumiała, nic to nie znaczy, gdyż wid7i on fakty w "perspekty"wie historycznej", a
jego nieomylność GreTing przyró...umje do nieomylności papieskiej. Nie korzysta on wreszcie
ze swej władzy w sposób arbitralny, ale posiada naturalną skłonność do samoograniczania
się; przeja"')' woli Fiihrera nie przekracz.1ją nigdy granicy nakreślonej bezbłędnym odczuciem
potrzeb wspólnoty. "W ten sposób - konkludował Krajewski -- z dziedziny konstrukcji
naukowych przechodzimy od razu w dziedzinę twierdzeń irracjonalnych, w dziedzinę,
w której kończy się rozumowanie, a zaczyna się wiara" 20.
Silny nacisk autor nasz położył na ideologiczny charakter hitlerowskiej doktryny
prawa. Przyjęcie tezy - ciągnął on - 7..e charyzmatyczny wódz krystalizuje w sobie właści
wości ducha narodowego Niemiec, nie wyjaśnia jeszcze jaka jest istota tego ducha. Problem ów, co zdaje się potwierdzać analiza poglądów Koellreutera, doktryna rozwiązuje
poprzez identyfikację Volksgeistu z programem narodowego socjalizmu jako emanacją
najczystszej myśli gerrnallskiej. Volksgeist i narodo\"Y socjalizm to pojęcia jednoznaczne,
prawo zaś jest jedynie wcieleniem w życie narodowosocjalistycznej ideologii. Zasadniczy
skl.adnik tejże ideologii to dobro powszechne rozumiane jako interes wspólnoty, nadrzędny
\vzgIęcIem ilmych wartości.
Poczesne miejsce zajmuje walka z prawem rzymskim. Klasyczne, przekazane przez
tradycję prawa rzymskiego :zasady -wykładni prawa zastępuje s\vobodne wartościowanie
L. Kra j e w s k i, Doktryna ... , s. 4.
,9 Tamże, s. 5. Związki hitleryzmu ze szkolą historyczną eksponował także

18

E. F i e d I e r, o którym dalej, i prof. Roman R y b a r s k i, Prawo a świadomość narodu, w: Kurier
Warszawski Nr 166 z 19 czerwca 1937 r.
20 L. Kra j e w s k i, Doktryna ... , s. 5.
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(freie Rechtsfindung). Narodowosocjalistyczna doktryna odrzuca jako zbędny

. rzymski dualizm prawa, różnicę między prawem publicznym a prywatnym. Wynika to z faktu,
że państwo totalne nie może wobec żadnej sfery życia pozostać obojętne. Prawo jest
jedno, tak jak jeden jest porządek we wspólnocie. Odrzucona zostaje jednocześnie obca
podobno germańskiemu duchowi rzymska koncepcja praw podmiotowych. Jednostka może
wprawdzie korzystać z ochrony prawnej, której granice wyznacza państwo (volksgenossiche
Berechtigung), nie wolno jej jednak przeciwstawiać państwu swoich praw. Takie stanowisko
wobec praw podmiotowych rodzi niechętny stosunek doktryny do urządzeń opartych na
idei ochrony tychże praw, zwłaszcza do instytucji sądowej kontroli nad administracją 21.
Ostrej krytyce hitleryzm poddaje również i rzymską statykę prawniczą, przeciwsta\\>iając jej
prawo dynamiczne. Z pogardą odrzuca on antyczny spokój, umiar i harmonię, gloryfikuje
ruch, czyn, wieczny niepokój, walkę. "Prawo - podsumował ten wątek Krajewski - jest
planem i dyrektywą wodza; nie idzie ono za życiem, lecz wytycza drogi przyszłości; jego
cechą jest zmienność, towarzysząca wyładowaniom energii" 22.
Narodowy socjalizm, dowiadujemy się następnie, wychodząc z biologiczno-rasistowskich pu.esłanek nie uznaje zasady równości obywateli wobec prawa. Równość ta sprzeczna
jest w jego nmiemaniu z porządkiem naturalnym, w którym występująjednostki nierównej
krwi i pochodzenia, niejednakowej wartości. Każdej z nich prawo niemieckie zape'i'mia
sytuację odpowiadającą jej stosunkowi do wspólnoty. Ideologiczne przesłanki decydują
też o rezygnacji z tzw. praw obywatelskich (wolnościowych), które traktuje się jako
przeżytek minionej epoki.
Ideologiczny i światopoglądowy charakter prawa potwierdzało dobitnie jego
stosowanie. Ustawami hitlerowskimi - stwierdzał Krajewski - jako wyrazem woli wodza
sędzia związany jest całkowicie, ustawy przedrewolucyjne stosuje on natomiast zgodnie z
narodowosocjalistycznym ś\viatopoglądem. Winien więc odmóvvić Z.1stosowarua ustawy w
wypadku jej sprzeczności ze zdro\\ym poczuciem ludu (gesundes Volksempfinden) 23.
Niepewność prawna odpowiada tu dynamicznej postaci prawa. Zasada równorzędności
ustaw (Gesetz gleich Gesetz) ustępuje pod naporem ideologii.
Krajewski mocno akcentowal zerwanie przez hitleryzm z porytywizmem prm"11iczym
jako wytworem epoki demoliberalnej. Za punkt w):iścia posłużyło mu rozróżnienie między

2\
Tamże, s. 6. tegoż, Renesans ... , s. 507. Krajewski zwracał uwagę na pogląd Hoehna, iż
kontrola taka jest nie do pogodzenia z zasadami wodzowsrwa. Podkreślił też, że nawet ci autorzy, którzy
nie odmawiali zupełnie racji bytu sądom administracyjnym, skłonni byli widzieć w nich narzędzie
ochrony przedmiotowego pO/ządku prawnego, a nie praw jednostki (DoktYlla ... , 8.6).
22 L. K r li j e w s k i, Dolitry/la ... , s. 7. Autor przywoływał tu artykuł Oswalda
S p e Il g l e r a, Das dYllamische Element bei der Neubildullg des Deulschen Red/ts. w: Zeitschrift der
Akademie for Deutsches Rechts, 1935.
lJ L. Kraj e w s ki, DoklrylIa... , s. 6,8 i 9; tegoż, Rellesans ... , s. 507. Tezę dotyczącą
stosowania ustaw ilustrowały przykłady. ,,Kiemjąc się tą zasadą- pisał Krajewski - sąd Rzeszy
odmówił Żydowi wpisu do hipoteki prawa własności nabytej legalnie nieruchomości. W oparciu
o zdrowe poczucie ludu trybunał w Lipsku unieważnił zapis testamentowy, ustanowiony przez
afY.iczyka na rzecz Żyda. Trybunał w Weimarze odmówił Żydowi wydania tytułu wykonawczego
przeciwko aryjczykowi, jakkolwiek Żyd był w posiadaniu prawomocnego wyroku sądu przcdrewo-
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prawem immanentnym narodowi a prawem pozytywnym. Chociaż podstawo'w)'m źródłem
prawa w Trzeciej Rzeszy, tak jak w państwach demokratycznych, pozostaje ustawa, stanowiąca wyraz woli wodza, wskazywał autor, błędem byłoby twierdzić, że poza ustawą nie
ma prawa. Wola Ftihrera, która nawet nie musi zostać wyrażona w przepisanej formie, jeśli
ze sposobu jej oświadczenia wynika intencja zapoczątkmvania normy, nie zawsze ogarnia
wszystkie przejawy życia narodu. Prawo, pojęte jako samoistny \\ytwór ducha wspólnoty,
istnieje także poza sferą tej woli, aczkolwiek brak mu pozytywnego \\)'razu 24. Fakt ten stwierdzał nieco dalej Krajewski - tłumaczy pozycję sędziego, który orzeczeniami swymi
\\)'Pełnia ustawowe luki. Staje się on czynnikiem twórczym, co z pozoru przypomina
bezskuteczne zabiegi szkoły wolnego prawa. W rzeczywistości jednak sędzia nie kreuje
norm zgodnie z własnym sumieniem i poczuciem prawnym, gdyż wiąże go parl)jny program i Ś\\iatopogiąd, podlega on politycznemu kierownictwu jak każdy inny organ partii 25.
Takie rozszerzenie pojęcia prawa, prowadzące do detronizacji usta\\)', autor nasz dostrzegał
także w innych państwach, które rewolucY.inie przekształciły swój ustrój. Co więcej, podobne
myślenie miało przenikać i do rozważań teoretyków hołdujących zasadom demokracji
i liberalizmu. To zaś nieuchronnie prowadziło do kOlka epoki pozytywizmu prawniczego 26.
Ze znliany poglądów na istotę prawa wynikały dalsze konsekwencje. W aspekcie
techniki ustawodawczej warszawski prawnik uwypukłił kilka nowych wskazań. Usta\va ma
być krótka i pozostawiać rozwinięcie rozporządzeniom, chyba że traktuje o 'wypadku indywidualnym. Przepisy trzeba ilustrować przykładami, dopuszczalne są też sentencje i aforyznly
prawne. Konieczne jest unikanie abstrakcyjnych formuł i sztucznych konstrukcji
prawniczych, a myśli należy \\)TaŻaĆ w języku potocznym. Ustawa winna wreszcie wskClZ)'\vać
\\)'raźnie swój cel w sposób ułatwiający jej v,ykladnię. To włączanie do tekstów ustaw
obszernych deklaracji motywluących konieczność ust3\vy, należące na ogół do przeszłości,

lucyjnego. Sąd w Lipsku uzna! za legalne zwolnienie bez odszkodowania i wymówienia pracownicy,
która odmówiła datku na pomoc zimową, uznając jej postępek za sprzeczny z duchem wspólnoty. Sąd
Rzeszy rozwiązał małżeństwo, ponieważ jeden z małżonków wyrażał się nieprzychylnie o Hihrerze.
BylYPTZ'jpadki skazania właściciela hotelu zazamknięcie radioaparatu wczasie nadawania przemówienia
wodza, skazania za żarty (Witze) n.t. wodza i jego współpracowników, itd. ,,(Doktryna ... , s. 9). Podane
za: p.Me o t, La cOI1t1Ceptióll hitteriellne du droit. Librairie de jurispr. anc. et modeme,. Paris 1938.
24 L. Kraj e w s k i, Doktryna ... , s. 7-8; tenże, Detronizacja ... , s.5.
25 L. Kra j e w s k i, Doktryna ... , s. 9-10.
26 L. Kra j e w s k i, Detronizacja ... , s. 3-5. "Idea suwerenności ustawy- pisał Krajewski
musiała się załamać w pallstwach, które przeksztalcily swoje ustroje drogą przewrotów rewolucyjnych
j na gruzach dawnego porządku prawnego zaczęły budować nowy, opierając go nie tylko na aktach
ustawodawczych, lecz przede wszystkim na kryteriach dotąd pozaprawnych, jak sumienie rewolucyjne,
socjalistyczna świadomość prawna, zdrowe poczucie narodu, oświadczenie wodza. Kryteria te weszły
w sferę prawa.
[ ... ]
W ten sposób pojęcie prawa zostalo rozszerzone: ustawa przestała być wyłącznym źródłem prawa
i wyłącznym regulatorem życia zbiorowego" (8. 3).
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a widoczne w Trzeciej Rzeszy i w faszystowskich Włoszech, Krajewski oceniał negatywnie
z punktu widzenia techniki ustawodawczej 27.
W zakresie prawa narodów - czytamy dalej - zanegowanie istnienia wspólnych
narodom cywilizowanym wyobrażeń o prawie, wiążące się z uznaniem za prawo tylko tego,
co służy własnemu narodowi, nie pozostawia mit:jsca dla norm regulujących współżycie
międzynarodowe. Stąd - zbyt chyba pochopnie wnioskował nasz prawnik - niektórzy
badacze "wolą mówić o niemieckim prawie ze",nętrznym (Deutsches Aussenstaatsrecht)
zamiast o prawie międzynarodowym, a doktryna jest w tej dziedzinie chwiejna" 28.
Przemiany w administracji i prawie administraCY.inym zaliczył autor do najistotniejszych
znamion Trzeciej Rzeszy. Doktryna hitlerowska - wy.jaśniał on - pozostawia tradycyjny
podział rozporządzeń na prawodawcze (Rechtsverordnungen), które można wydawać
obecnie tylko na podstawie upoważnienia wodza i administracyjne (VerwaItun. gsverordnungen),. ustanawiane bez żadnych ograniczeń. Stan ów - wobec zacierania się
różnicy między ustawodawstwem a administracją - rozszerza 'l,vydatnie sferę dO'wolności
administracyjnej. Niezwykła zaś płodność narodowosocjalistycznego ustawodawcy czyni
z administracji przewodniczkę bezradnych obywateli w dżungli przepisów prawnych 29. W
Trzeciej Rzeszy, zvvracał uwagę Krajewski, podważone zostają dotychcz.lsowe pojęcia
praworządności. Ich istotą jest bowiem przestrzeganie dwóch z.lsad: zasady zgodności
aktów administraCjjnych z ustawanli i zasady 'vydawania tychże aktów wyłącznie na mocy
ustawowego upoważnienia. Pierwszy warunek narodo\\y socjalizm spełnia, jako że
obowiązuje nadal zasada prymatu ustawy (Vorrgang des Gesetzes), drugi jednak odrzuca.
Ustawa - w myśl doktryny - nie obejmuje całego prawa, odpada więc wamnek legalności
aktów administracyjnych, tj. zasada legitymacji ustawowt:j (Vorbehalt des Gesetzes).
Koncepcję zgodności aktów administrac)jnych z ustawą zastępuje koncepc:ia ich zgodności
z prawem. Pojęciu legalności (Gesetzmassigkeit) przeciwsta",ia się pojęcie "pra"mości"
(Rechtmassigkeit) lO.
W sferze prawa karnego rezygnację z zasady nullem crimen sine lege i "prowadzenie
analogii autor nasz potraktował jako nawrót do pierwszych kodeksów niemieckich XIX w.,
które uznawały regułę karania ad exemplum legis 31.
W stosunkowo najmniejszym stopniu przewartościowania pojęć prawnych miały objąć
prawo cywilne. Ale i tu gmntowne reformy zdawał się zapowiadać odczyt Franza

L. Kra j e w s k i, Wola ustawodawcy, s. 2; tenże,Doktryna ... , s. 8.
L. Kra j e w s k i, DoktrylIa ... , s. 6.
29 Krajewski podawał za P.M. Cote'm, że w okresie od 30 stycznia 1933 r. do marca 1936
r. wydano przeszło 4000 ustaw i rozporządzct'1. W kOł1cU 1935 r. ustawodawstwo to obejmowało
15 tomów drobnego druku zawierającego po 500 do 700 stron. Nie obejmuje to prawodawstwa krajów,
samorządów i rozmaitych korporacji (DoktlJna ... , s. 8-9); por. P.M. C o t, O.c., S.237.
30 L. Kra j e w s ki, Detronizacja ... , 8.5; tenże, Doktryna ... , 8.9.
3l Analogię przypominal Krajewski _. znaly kodeksy karne Saksonii, Brunszwiku
i Wirtembergii; istniała ona również w kodeksach wcześniejszych, np. w C C C; L.
Kraj e w s k i, Doktryna ... , s.7.
27

28
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Schlegelbergera wygłoszony w Warszawie 25.01.1938 r. 02.
"Do takich przeksztalceń prawa pozytyvmego - ubolewał Krajewski - prowadzą
założenia doktrynalne, rozwinięte z właściwą psychice niemieckiej krańcowością" 33.
Ten doświadczony prav\'l1ik i uważny obserwator dobrze wiedział, że wiara w wartości
absolutne i w autorytety, szerzący się ś\viatopogląd nadindywidualistyczny i dogmatyzm
mistyczno-religijny, które nieuchronnie powodują zmiany w prawie, to zja'wiska niemal
powszechne, zwłaszcza w tzw. pm'lstwach totalnych 3,j. Pr...:ykład Trz.cciej Rzeszy rozwie\'val
wszelkie złudzenia w tym względzie. Nmve poglądy na prawo uwidacznialy się na każdym
odcinku ""ystarcz:'Uąco v,yrażnie.
Dokonując oceny hitlerowskiej doktryny prawa Krajewski podkreślał, że 'wyróżnia
jącą jej cechą jest "apodyktyczny i bezwzględny charakter", będący \vynikiem apriorycznej metody rozumovvania, co oznaczało, iz błąd 'w zalozeniach musialby pociągnąć za
sobą ruinę całej teorii. Stąd też podstawowe tezy doktl)TlY przybieraly postać irracjonalną,
opartą na mistyce i 'wierze, a wszelkie próby badawcze okazywały się być bezpłodne
wobec niedostępności prawdy germańskiej dla innych ras i narodów. Caly, dość zresztą
niepłodny, ,,\'ysHek narodowoS<X.jalistycznej myśli pravHuczej ZnUerl'A'lĆ zaś mial do stl\OfZenia
ideologicznych podstaw dla nieograniczonego władztwa jednej osoby. Autor dodawał
tutaj krytykę rasizmu, '\vy1.ykając mu brak podstaw nauko\\ych i sprzeczllości wevvuętrzne.
Twierdził, że formom ustrq,jO\,ym z odległych wieków nadano "pozory nowej ery w życiu
ludzkości". Wyraził obawę, iż w Trzeciej Rzeszy lęgną! się "nowoczesny homunkulus",
"sztuczny", "cieplarniany" typ Volksgenosse, oraz że ideał hitleryzmu stanowiło
społeczeństwo mrówek lub termitów }5. Trafną i nie pozbawioną uszczypliwości ocenę

32 Tamże, 8.7; zob. też, F. S c 11 l c g e l b e r g c r, Rozwójprawa I/iemieckiego w Trzeciej Rzeszy,
w: Wydawl/ictwo Grup ... , z.2, s. 5-17.
Jl L. Kra j e w s k i, Doktryno ... ,8.7. Omawiając ową doktrynę autor powoływał się na
prace Hubera, Maunza, Hoehna, KoelIreutera, Franka i Schmitta.
H
"Żyjemy - twierdzi I Krajewski - w epoce zwycięskiego pochodu przez świat doktryn
głoszących wiarę w wartości absolutne, w okresie zdecydowanego oddziaływania na umysł świato
poglądu nadindywidualistycznego, w okresie opanowania milionów ludzi przez idee, zmieu.ające do
przeobrażenia życia według apodyktycznych zasad, nie znoszących krytyki ani dyskusji.
Relatywizmowi demokratycznego myślenia przeciwstawia się dogmatyzm mistyczno-religijny, patos
reformatorskich haseł tłumi trzeźwość sądu. Okresy takie sprzyjają rozwojowi wiary w autorytety,
w posłannictwo wybranych jednostek. Wiara ta osiągn.,:1a swe natężenie naj\'V)'ższe w ustrojach,
odrzucających koncepcje demokratyczno-liberalne. Mussolini, Stalin lub Hitler stali się nosicielami
prawd bezwzględnych, zwiastunami nowej ewangelii ludzkości. Refleksy ideologii pallstw totalnych
sięgnęły daleko poza ich granice. Cofamy się - jak twierdzą niektórzy - w mroki średniowiecza.
Z mroków tych wyzwolił niegdyś ludzkość ożywczy powiew humanizmu. Przeciwstawiono wtedy
scholastycznemu kultowi autorytetów i skostniałości myśli hasla swobody intelektualnej, swobody
nauki i krytycznego zwątpienia. Dziś ta postawa badawcza wobec życia ustępuje miejsca mistycyzmowi bezkrytycznej wiary w zbawienność doktryny, głoszonej przez przywódcę. Ten stan rzeczy
odbić się musiał z konieczności na twórczości prawnej i stosowaniu prawa"; L. Kra j e w s k i,
Precedens i autorytet, w: Gl. S. Nr 3/1937, s. 178.
35 L. Kra j e w s k j , Doklry/1a ... , s. 10-11.
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Krajc\vskiego zamykały następujące słowa: hasła doktryny narodowosocjalistycznej" [... ]
wyzwalają w masach instynkt barbarzyństwa i budzą w nich namiętności, nad których
stlumieniem pracowała przez wieki oparta na wielkiej idei ehrześcijallstwa cy\vi.lizacja
łacińska" 36.

Cenną relację

o hitlerowskiej literaturze pra\miczej zamieścił w pracy Prądy
37 Stanisław G o ł ą b, prof. prawa cy~ilnego i procedury
cywilnej na Uniwen')1ecie Jagiellońskim 38. Zasadniczą treść niesłusznie zapomnianej dziś
niemal zupełnie pracy prof. Gołąba stanO\vi sprawozdanie z ,,,ydanej w Jenie w 1935 r.
książki Privatrechtsgeschichte der Neuzeit znakomitego cywilisty Justusa Wilhelma
Hedemanna. Uzupelniająje jednak w istotny sposób poglądy innych autorów; jak zwłaszcza
Heinricha Stona, Herberta Meyera, Roberta Reimera, Hansa Fehra i Helmutha Nicolaia.
Badacz nasz podkreślił na wstępie, iż nie zamierzał \V)'korzystać całej odnośnej literatury,
ani też określać jej wpływu na rzeczywistość prawną Niemiec, na prawodawstwo i
orzecznictwo. Tym nienmiej sam temat popchnął go niejako do 71ljęcia stanowiska "wobec
rzeczy zasadniczych, wobec idei i pojęć podstawO\\ych" 39.
Intencją Goląba było więc wypowiedzenie się w przedmiocie myśli pramllczej w ogóle,
a nie tylko myśli cywilistycznej w hitlerowskim państ'lvie. Specyfika pracy, która tworzyła
obiektywną w zalożeniu relację, dyktuje nam wgląd w Prądy poprzez pryzn1at generalnych
ustaleń autora. Widział on zaś trzy podstawowe przejawy ewolucji prawoznawstwa
hitlerowskiego. Ich krytycznemu przedsta\\ieniu poświęcił też ...viększość miejsca.
Pierwszy przejaw to wysunięcie prawa i jego idei ,,!Ja szczyty", otoczenie niesły
chanym wręcz blaskiem, po\viązanie z narodem, z dUS74 narodu w sposób bardziej wymm.my
i silny niż kiedykolwiek. Tam, gdzie inni dostrzegali z reguly degradację idei prawa, Gołąb
odnotowywał jej ~ywyższenie. "Ustaje - zape\miał on - nieufność wobec «poczucia

w prawoznawstwie 111 Rzeszy

36

Tamże,

s. 12

37 S. G o l ą b, Prądy w prawoz/laslwie III Rzeszy, wyd. Cyt. Na treść pracy składają się: Wstęp
(s. 3-4), Rozdział pierwszy - Dzieło J. W Hedetl/{l/lIla (s. 5-7), Rozdział drugi - Przełomowa doba
(8.7-11), Rozdział trzeci -Narodowy socjalizm. Walka z prawem rzymskim. R a s a w /lalIce prawa
(s. 11-21). Rozdział czwarty -- Antyliberalne prawo cywilne (s.21-31) Rozdział piąty - Prawo
grulltowe (31-35), Rozdział szósty - Formalne prawo grlll/towe (s. 35-44), Przypisy (s.45-47). Praca
ta ukazała się wcześniej w częściach w Palestrze: 1935 r. Nr 11(5.828-835) i 12 (s. 933-943) i 1936r.
. Nr l (s.14-23) i Nr 2/3 (s. 142-156).
38 S. Gołąb (1878-1939): dr praw UJ (1900); hab. pod kier. WI. L. Jaworskiego na
UJ (1918), prof. nadzw prawa cyw. (1919); profzwycz. (1921), po F. X . Fierichu objął katedrę prawa
proc. cyw. (1928); od 1919 czl. Komisji Kodyfikacyjnej; by! też czl. Trybunału Kompetencyjnego,
Pal1stwowej Rady Prawniczej, Międzynarodowego Instytutu Fiio7..0tIi i Socjologii Prawa w Paryżu,
czl. Krakowskiego Towarzystwa Prawniczego; dwukrotny dziekan Wydz. Prawa UJ (1923-24 i
1934 -35); współtwórca projektu k. p. c. oraz twórca projektu prawa o stpsunkach między rodzicami
i dziećmi; zmarł 29.03.1939 r. Bliżej o tym St. M. G r z y b o w s k i; Gołąb Stanisław Aleksander, w:
Polski Słowllik Biograficzny T. VIII, 1959-1960, s. 242-243; K. S t e fk o, Śp. pro! Stanisław Gołąb,

w: RPEiS z. 2, cz. IV/1939, s. 525-526.
39 S. G o ł ą b, o. c., s. 3 i s. 4.
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prawnego», które u prawdziwych Niemców nie może być błędne i dowolne, które nie jest
poczuciem prawnym ślepej masy, lecz świadomego narodu" 40. Cale prawo uwarunkowane
jest narodowo i ma podłoże rasowe, a sumienie prawne to właściwość wrodzona. W
dzisiejszej literaturze niemieckiej, tłumaczył w innym miejscu autor, panuje pogląd, że prawo
rodzi się z człowiekiem, z jego duszą rasową, z narodem, że człowiek rasowy - jak u
Nicolaia - decyduje o wszystkim pewnie, instynktownie, a nie sztucznie niczym mieszaniec,
w którym zamieszkują dwie dusze, pozbawiony stanowczości uczucia i jednolitości smmenia.
Pogląd ów głosi również, iż "narody zażydzone" poszukują zbawienia na zewnątrz, w
dobrych ustawach, w pozytywizmie, w scholastycznym podejściu do prawa, w kulcie
prejudykatów, bo duch narodu pozostaje tam w stanie zepsucia, gdy tymczasem czyste
prawo stworzyć może tylko "naród rasowy".
S. Gołąb z ubolewaniem PI"ZY.iął te twierdzenia, Z\,4aszcza fakt, że "przepiękne i głębokie"
słowa Fausta Goethego o dwóch duszach zostały przez Nicolaia "nadużyte, lub przynajmniej
źle zrozumiane" 41. Nie jedyna to wątpliwość wyrażona pod adresem Nicolaia. Czy teza zapytywał krakowski uczony - że niemieckie prawo, ten "od Boga ustanowiony ład", nie
znające idei siły, a rozpoznawane instynktownie przez aryjskie czy nordyckie sumienie da
się pogodzić z przekonaniem, iż wojna nie stanowi przełamania pravva, lecz czynność pra\V1kl,
że wobec słabego "ma silny prawo, roszczenie o opuszczenie miejsca [ .. .]"7 42.
"Ani nauka prawa - pisał Gołąb nieco dalej - ani filozofia prawa nie dają nam
dostatecznych podstaw do przyjęcia powyższych poglądów, są one więc tylko hipotezami,
opartymi na podstawach biologicznych i antropologicznych. Suchy prawnik móglby więc
te rzeczy, jako «metafizyczne» i «pozaprmvne» pozostawić na uboczu. Lecz pewne
uzupełnienia sąjednak, moim zd'llliem, konieczne" 43.
I tak, przyjętym przez Nicolaia określeniom rasy zarzucony został brak ścisłości,
a pewnikowi o zgubnym wpływie mieszania się ras i 'wynikającej z tego nadprodukcji ustaw
w walce z rozkładem, brak przeprowadzenia dowodu. Pogoni za prawem idealnym wykazana
została z kolei bezzasadność wobec pomieszania ras także i w Niemczech. Uś'wiadomierue
sobie zaś, 'li:. rasa nie zawsze pojmowana jest jako fakt biologiczny, ale jako fakt ducho\vy,
oraz że nie istnieją wśród ludzi rasy czyste przekonało polskiego badacza, iż hitlerowskie
hipotezy nie mogły rościć sobie pretensji do rozwiązania problemu ras na całej linii 44.
Zbudowane na doktrynie rasistowskiej nowe prawo hitleryzmu autor Prądów przedstawił omawiając Hedemannowskie pięć par przeciwieństw, które uznał za naj ciekawszą
bodaj część jego uwag ogólnych. A oto owe przech"ieństwa: prawo publiczne i pr)"watne,
ogólnopaństwowe i partykularne, dynamiczne i statyczne, naturalne i pozytywne oraz
historyczne i przyszłe. Rozbieżności zdań w kwestii pienvszej pary obrazowały przytoczone
\vypowiedzi. Jedna z ruch, Stona, uznawała różnicę między prawem publicznym a prywatnym
40

Tamże,

li

Tamże,

s. 3.
s. 18 i opinia w przypisie 21-szym; patrzteżH. N i c o l a i, Die Rassengesetzliche
Rechtslehre, wyd. II, 1933, s.9,
42 S. G ol ąb, o. c. s. 16-17.
Il Tamże, s.19.
!4 Tamże, s. 18 i 19-20.
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druga, Hedemanna, twierdziła, że zatarcie wszelkiej
nie byłoby właściwe, inna, Meyera, utrzymując przeciwstawienie, zacieśni ala
jednak sferę prawa prywatnego, co spotkało się z krytyką G. Dulckeita. Wreszcie glos
H. DOllego niwelował różnicę między prawem publicmym a pry"vatnym, zaś Schmalzeisena
uważał ten podzial za nie odpowiadający niemieckiemu odczuciu, które "ychodzi z 711sady
jedności prawa, całości (Genossenschaftsrecht) 45.
Kwestii drugiej pary, tj. problemu ujednolicenia prawa Gołąb bliżej nie poruszył.
Przeszedł natomiast do pary trzeciej, by przytoczyć opini~ Hedemanna, "iążącego dynamiml
prawa z dynamicmym charakterem życia w Trzeciej Rzeszy, i Febra, który przymając prymat
pierwiastkom dynamicmym sądził, że prawo statycme całkowicie nie zniknie, gdyżjedno i
drugie warunkuje się nawzajem. Narodowy socjalizm - pisał z kolei Goląb o parze czwartej
- odrzuca zarówno "intelektualistyczne, osiemnastowiecme prawo natury", jak i
bezdusmy, dziewiętnastowieczny pozytywizm. Eksponuje jednak naturalne podłoże i stałość
swych zasad, przy czym chodzić może nie o rezygnację z obu pojęć, ale o ich
skonkretyzowanie i wydźwignięcie 46.
Co do pary piątej, dowiadujemy się tyle, że zamiar kultywowania historycznej spuścimy
nie przeszkodził hitleryzmowi w potępieniu prawa rzymskiego. Już samo pragermallskie
pojęcie prawa mialo być inne niż rzymslde. Rzymianie - jak tłumaczył Nicolai - za prawo
umawałi każde dowolne 7.arząd7~nie pa11stwa, podczas gdy Gem1anie "idzieh w nim wieczną
etycmą wielkość, która stoi ponad wład7.ą paIlstwową. W ich więc mniemaniu istnieją
ustawy, które z woli władzy państwowej winny tworzyć prawo, ale nie są one jednak
obO\~ązujące, "bo żadne bezpra\~e nie może stać się prawem przez to, że przyobleka się w
fOffilę usta,")''' 47. Podobnie rzymskiemu kultowi indywiduum Germanie przeciwstawili
rodzinę i ród, nordycki porządek prawny był zaś "ojczysty", a nie, jak u ludów
nienordyckich, "macierzysty" 48.
S. Gołąb ostro skrytykował pogląd utożsamiający prawo z etyką. Udzielił natomiast
poparcia znanemu w filozofii prawa stanowisku, że normy etyczne posiadają podstawę
"autonomiczną", bo ustanawia je sumienie, a rozpoznaje rozum, normy prm:vne są zaś
"heteronomiczne", jako że pochodzą od autol)1etu z zewnątrz 49. Za Wundtem przyznał
on normom pra,mym rolę pośrednika między normami typu najwyższego a potrzebami
życia. Sądził też, że postulat moralności prawa nie powinien prowadzić do zatarcia wszelkiej
między nimi różnicy, podkreślając przy tym, iż vvniosek, że ktokolwiek móglby wykazywać

za

wewnętrznie usprawiedliwioną,

odmienności

;;

Tamże,

46

Tamże,

s. 13-14, większość w przypisie nr 9.
s. 14-15.
47 Tamże, s. 23 (cytat z przypisu 31 ); por. też H. N i c o I a i, Die Ressengeselzliche Rechsleilre,
s. 34 i 11; tel/że, Rasse IIl1d Recht (1934), s. 15 i n. Gołąb pr.l)'Wolywal również w tej I..:westii glosy H.
Langego i R. Reimera (s. 22 i 23)
1& S. G ol ąb, o. C.,S. 16. Tam też wspomniano, że inne niż Nicolai zdanie odnośnie do owego
porządku mial H. Meyer, uważający, iż obie formy mogly występować obok siebie w jednym narodzie;
H. M e ye r, Recht /Ind Volkstum (1933), s.29.
49 S. G o ł ą b, o. C., s.22; por
tym także w pracy Gustawa R a d b r u c h a, Zarysfilozofii
prawa, w tłum. Cz. Znamierowskiego, Warszawa-Kraków 1938, s. 59 i tam podana literatura.
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wobec ustaw państwowych i samoistnie stwierdzać ich moralność
doprowadziłby w praktyce do anarchii.
Badacz nasz - co go odróżnialo od większości autorów - wskazywał na ograniczoność hasła walki z prawem rzymskim w Trzeciej Rzeszy. Przeciwko nadużywaniu haseł
antyromanistycznych, czytamy w Prądach, \vystąpil Hedemann, który twierdził, że należy
\vymgować jedynie elementy nie dające się pogodzić z prawem niemieckim bądź też cierpiące
na choroblhvy materializm, fonnalizm, czy nadmiemy indywidualiznl 50. Piszący o "chaosie
raso"'}'m" ludności rzymskiej i "prawie paragrafó\v" Nicolai dostrzegal nordyckie składniki
prawne w prawie rzymskim. Posunął się przy tym do tezy, iż powstało ono pod wpływem
orientalnym, co znaczy, że także i prawo żydowskie legit)'muje się perskim, a więc nordyckim
pochodzeniem 51. Meyer zapewnial, że w Niemczech w rzymskiej fomue zamknięto niemiecką
treść, a StolI w klasycznym prawie rzymskim upatrywał nawet Fiihrerprinzip, nie móvviąc
już o wartościach pedagogicznych. Dążył on do usunięcia naleciałości prawa rzymskiego
tylko tam, gd7je było ono "ciałem obcym", tj. w prawie osobo\vym, gnmtmvym i
familijnym 52. Nieracjonalność proklamowanej w hitlerowskim państwie walki z prawem
rzymskim "'}'dała się Gołąbowi czymś oczywistym.
Drugi przejaw ewolucji prawoznawstwa w Trzeciej Rzeszy w ujęciu Gołąba to "'}'ekspoHowanie idei wspólności, łączności i odrębności narodowej, dążenie do tego by znaleźć
własne oblicze prawne. Fascynacja odrębnością - uświadamiał nam autor - dominowała,
mimo iż niektórzy, jak Hans Fehr, zdawali sobie sprawę, że istnieją jakieś ogólnoludzkie
podsta\vy, z których "wływa wszelkie prawo i że są one w większym stopniu niezależne
od rasy i narodowości niż uczyła szkoła historyczna. Występowanie "pokrewieństwa prawa"
między ludami rasowo obcymi nie przeszkodziło Meyerowi i Reimerowi w wysunięciu
czynnika narodowego na plan pierwszy. Wiązało się to z przekonaniem, że ró"nież naród
niemiecki powstał w wyniku pomieszania ras. Ono zaś ,waz z innymi czynnikami jest
elementem kształtującym charakterystyczne cechy narodów, wpływającym na rozwój
języka, obyczajów i prawa 53.
Aby uzewnętrznić własne oblicze prawne - tłumaczył krakowski prawnik - należy,
według hitleryzmu, sięgnąć do duszy narodu, której obcy jest nadmierny indywidualizm,
liberalizm i kapitalizm. Dobro ogółu wyprzedza tu dobro jednostki. Prawo nie powinno
więc być sumą podmiotowych uprawnień, gdyż prawo subiektywne to nie "Haben und
Herrschen", ale funkcja socjalna. Powinno być prawem obowiązków, opartym na zasadzie
odpowiedzialności jednostki. Ale "indywidualność" człowieka, siła twórcza, zdolność do
działania nie mogą zostać przez to osłabione, trzeba je rozwijać, skierowawszy na tory
narodowe 54.
brak

posłuszeństwa

ł ą

b, O.C" s. 20 i 21 (przypis 27)
s. 15 i 20 (infine)-21.
52 Tamże, s. 15 (tu też przypis 13 i 20). Autor wskazywał poza tym na książkę Fritza
S c h u l z a (Prinzipeien des romischen Rechts, 1934) - jak sądził - zapewne ,,z myślą o naprawdę
5Q

S. G o
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Tamże,

naukowym oświetleniu problemów, które w dzisiejszych Niemczech dostały się na bystrą falę
reformatorską i partyjną "; patrz" Przypisy", s. 45-47 (tekst drobnym drukiem ). Wywody Schulza
przeplatane są glosami E. Junga, Mossmera i KW. Darrć.
;J Tamże, s. 4 i 17.
;·1 Tamże, s. 4 i 13 (in prillc.).
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Trzeci w omawianym oświetleniu przejaw ewolucji prawoznawstwa w hitlerowskim
to uświęcenie ziemi, podniesienie jej rangi i wartości, związanie z narodem.
Dziedziczne zagrody chłopskie - dowiadujemy się z Prądów - tworzyć ma państwo,
a ziemia stanowi własność narodu pozostającą w użytkowaniu osób prywatnych. Stąd
konieczność szczególnej ochrony użytkowników, zwłaszcza chłopów, jako źródła sily
narodu 55.
Kwestia ta w większym stopniu niż poprzednie dotyczy prawa cywilnego, nie sposób
jednak nie zauważyć, że wszystkie przypomniane wyżej przejawy ukształtowała w gruncie
literatura cywilistyczna.
"Od idei sprawiedliwości jako najwyższego miernika wartości - pisał S. Gołąb, co
możemy w pewnym stopniu uznać za konklmję - dojść - jak H. S t o l I - do zasady, iż
wszelkie prawo ma służyć utrzymaniu narodowej rasy, to skok w nauce śmiały, wymagający
usprawiedliwienia. Założenie zaś, że «obywatelem państwa może być tylko ten, kto ma
krew niemiecką», i że różnice rasowe należy uwzględnić również w pra",ie prywatnym
wbrew idei równości - to założenia apriorystyczne, z którymi nie można polemizować
naukowo. Toż samo odnosi się do poglądu, że idea sprawiedliwości ma być zarazem ideą
polityczną, a sama sprawiedliwość różnie pojmowaną u różnych narodów i \vraz z nimi
. ulegającą zmianom" 56. Poza cytowaną tutaj wypovv:iedzią nie spotykamy w omawianej
pracy odwołania do aksjologii prawa. O He przywoływany wcześniej L. Krąjewski \\yraźnie
przeciwstawiał koncepcjom hitlerowskim zasady prawa wspólne narodom cywilizowanym
oraz ideę chrześcijaństwa, o tyle Gołąb zajął stanowisko polemiczne i krytyczno~
dogmatyczne. Nie wydała mu się w tym kontekście konieczna moralno-polityczna ocena
zjawiska, poddał je wyłącznie ocenie naukowej. Dzięki temu jego relacja do dzisiaj
zachowuje swoją wartość. Dodatkowo podnosi ją i to, że potrafił on wyeksponować rzeczy
rzeczywiście ważne, drugorzędne problemy odnoto\vywał zaś tylko we właściwych
proporcjach.
Zagadnienie istoty prawa Trzeciej Rzeszy poruszył róvillież warszawski adwokat
dr Antoni C h m u r s k i 57 W pracy Nowa Konstytucja 5S, która stanowiła druzgoczącą,
państwie

;;

Tamże,

56

Tamże,

s. 4
s. 18.
;1 O autorze mamy stosunkowo niewiele wiadomości. Zajmował się on głównie prawem
konstytucyjnym i administracyjnym. Był adwokatem okręgu Doinoaustriackigo Izby Sądowej,
referentem Kancelarii Cywilnej Naczelnika Pallstwa, członkiem Komisji do Spraw Sądownictwa
Polubownego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej \V Warszawie, członkiem Komitetu Organizacyjnego
VI Międzynarodowego Kongresu Nauk Administracyjnych \V Warszawie (9-16.07.1936 r.), człon
kiem delegacji polskiej na IV Międzynarodowy Kongres Prawa Karnego w Paryżu (1937). Wchodził
też w skład grupy prawników, która złożyła opinię zbiorową do Komisji Konstytucyjnej Sejmu
w sprawie rewizji konstytucji marcowej, byl także jednym ze współtwórców opinii zbiorowej
Towarzystwa Prawniczego w Warszawie; zob. Naczelna Rada Adwokacka, w: Pal. Nr 9/1938, s. 907;
. VIMiędzynarodowyKongresNaukAdministracyjnych,w: GSWNr27-28/1936,s.43 l;J.WI. Ś I i wow s ki, IV Międzynarodowy Kongres Prawa Karnego (paryż 1937), w: Gł.S. Nr 9/1937 (5. 676-685)
i S P r o s t o wall i e, w: GI.S. Nr 10/1937, s. 801.
;8 A. C h rn u r s k i, Nowa Konstytucja, Warszawa 1935. Treść pracy: L Chwila przełomowa
(s. 1-3), II. Potrzeba zmiany Konstytucji (s. 5-8), m. Historia nowej Konstytucji (s. 9-34), IV. Zasady
nowej Konstytucji (s. 3 5-119), V. Konstytucje pa/lstw autorytetu: 1. Uwagi ogólne (s. 121-122), 2. Wiochy
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nader :zasadną krytykę projektu ustawy konstytucyjnej uchwalonej przez Sejm na 108
posiedzeniu 26 stycznia 1934 r. Rozważania jakie snuł Chmurski wokół interesującej nas w
tym rozdziale tematyki nie są może w pełni spójne i wyczerpujące, ale warto się z nimi
:zapoznać choćby dlatego, że autor się do niej nie ograniczał i omawiał ró\mież hitlerowskie
prawo państwowe i administrac,Y.jne.
Narodowy socjalizm - tłumaczył on - podobnie jak faszyzm, buduje nie tylko
nowe państwo, ale i nowe prawo. Powstający porządek ma się opierać na rodzimym prawie
niemieckim odpowiadającym właściwościom i potrzebom nordyckiej rasy. Podstawą nauki
prawa jest pojęcie rasy, toteż :za prawo - jak uczył twórca narodowosocjalistycznej filozofii
prawa Nicolai - uznaje się to co służy do utrzymania życia, do utrzymania gatunku.
"Poglądo"" niemieckiemu, przytaczał Chmurski sIowa Nicolaia, obcy był rzymski świat
pojęć, że jakaś granica, że jakieś uregulowanie mogłoby trwać niewzruszenie przez
stulecia" 59. Wobec słabszego silniejszy ma prawo, pretensję o opuszczenie miejsca. Kult
siły fizycznej - komentował warszawski adwokat - charakteryzuje narodowy socjalizm
nie tylko w stosunkach zewnętrznych, ale i we\mętrznych.
Hitlerowska doktryna pravva, zwrócił on U\vagę w IDn)'lll miejscu, nakłada na obywateli
obowiązek chronienia prawa i przestrzegania go. Przestrzeganie prawa, które - jak by
powiedział Nicolai ,jest wyrazem woli Bożej, tej, która stworzyła Niemców, ażeby
wypełniałi swoje przeznaczenie i dawali świadectwo działania Boskości na ziemi", należy
do nieodlącznych elementów służeni.a narodowi 6().
Aby urzeczywistnić "sprawiedliwość" tak w ustawodawstwie, jak i w sądownictwie,
narodowy socjalizm :zamier:za stworzyć staly miernik w postaci "centralnej idei prawa".
Rolę tę spełniać ma narodowosocjalistyczny pogląd na świat podbudowujący nie tylko
całe życie prawne, ale służący także :za drogowskaz w polityce, wychowaniu, kulturze
i pozostałych objawach życia narodu. To jest właśnie to - tu znów powolanie się na
NicoIaia -- co wedle nordyckiego poglądu na świat ,,[ ... ] można wyczytać w gwiazdach
jako «prawo vvieczne», niezmienne, a co jako ustawa moralna, jako sumienie prawne, żY.ie
w każdym prawdziwym Niemcu" 61.
Tak wymownych cytatów autor nie zaopatrywał w komentarze. Zapewniał natomiast,
iż narodowy socjalizm wychodzi z założenia doskonałości i nieomylności własnego poglądu. Inne poglądy są pjeprawdziwe i dlatego potępienia godne 62. Rolę :założeń
światopoglądowych w hitlerowskim prawie potwierd:zała jeszcze inna uwaga badacza.
(s. 123-161), Litwa (s. 161-166), Jugosławia (3. 167-168), Portugalia (s. 169-179), Austria
(s. 180-203), Niemcy (s. 204-241), VI. Polska wśród pal/Stll' au/ory'tetu (s. 243-266), VII. Konkluzje
(s. 267-285), Dodatek: A. Bibliografia (s. 287-290), B. Materiały (s. 291-318).
;9 Tamże, s. 208; patrz leż s. 216 (cytat z H. N i c o I a i , Die Rassengetz/iche Rechtslehre,
s. 20 i 21).
60 A. C h m u r s ki, O.c., s. 233; por. H. N i c o I a i , Die Grundlagen der Kommel/den
Veifassung, Berlin 1933, s. 93, 94.
61
A. C h m u r s ki, o.C., s. 217; cytat z H. N i c o I a i, Die Grul/dlagell der Kommellden
Veifassung, s. 10 i 18.
62 A. C h m u TS ki, O.c.,S. 214; powoi anie na: E. T a t ari n - T a rn heyd e n, Werdendes
Staatsrechl, Berlin 1934, s. 28.
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niemieccy teoretycy prawa powołują się w swojej

twórczości

naukowej na

Mein Kampf jako na źródło prawa. Wielu też przedstawicieli nauki utożsamia oświadczenia
wodza z objawieniem i postuluje, aby w ich duchu zrewidować podsta,,\y nauki i ewentualnie stworzyć nowe 63.
Obraz prawa w Trzeciej Rzeszy, informował z kolei Chmurski, uległ zmianie. Przekształ
cenia charakteru prawa są ~ynikiem przewrotu ustrojowego, zwłaszcza odsunięcia
Reichstagu od ustanawiania praw i przekazania funkcji prawodawczych rządowi Rzeszy.
Prawa uchwalone przez rząd w miejsce ustaw parlamentarnych nie nazywają się jednak jak wszędzie - rozporządzeniami z mocą usta\\)', dekretami, i tym podobnie, ale ustawami.
Zrównane one zostały całkowicie z ustawami Reichstagu, co ma istotne znaczenie.
Rozporządzenia z mocą usta\\)', dekrety są poddane kontroli Reichstagu oraz sądów
wszelkiego typu. Ustawy nadzorowi. takiemu nie podlegają. W ten sposób zatarła się różnica
między ustawodawstwem a administracją, między ustawą a rozporządzeniem, między nornlą
ogólną a normą wykonawczą. Doszło do ujednolicenia i zrównania prawa poprzez
rezygnację z dotychczasowej hierarchii nornl 64.
Obok charakteru prawa - dodawał Chmurski - ewolucji ulegała także jego treść.
Ustawy, traktowane jako akt przywództwa, uzyskują ramową postać. Rząd udziela sam
sobie szerokich pełnomocnictw. Dominuje swobodne uznanie. Nie \\)'konawca stosuje się
do prawa, ale prawo pozostaje na usługach wykonawcy. Względność prawa najdoskonalej
objawia się w tym, że wódz nie jest związany żadnym prawem. Na treść prawa wpływa
także to, iż zgodnie z hasłem Hitlera rzuconym na Z;jeździe Prawników w Lipsku w 1933 r.
eliminuje się zróżnicowanie między prawem a moralnością. "Ponieważ zasady moralności kończył ów wątek Chmurski - w przeciwieństwie do przepisów prawa mają charakter
ogólny, a \\)'kładnia ich w stosunkach państ"lvo\\)'ch należy przede wszystkim do organów
administracji, przeto zniesienie różnicy między prawem a moralnością oznacza panowanie
nieograniczonego swobodnego uznania, co oczywiście moż.e i musi prowadzić do panowania
.

dowolności" 65.

Autor nasz, jak widzimy, \rykazywal zainteresowanie nie tyle wymyślnymi konstrukcjami doktryny prawa, czy - szerzej - dogmatami ideologii, ile ich praktycznym
wymiarem. Zależało mu bowiem na ukazaniu skutków, jakie powodują radykalne
przeobrażenia ustrojowe i prawne.
Oryginalnie istotę prawa Trzeciej Rzeszy nakreślił Leon H a l b a n, prof. prawa
kościelnego na Uniwersytecie Lwowskim 66 w fundamentalnej swojej rozprawie Religia
63
A. C h m u r s ki, o.c., 8.205 i 234 (illfine) - 235; odesłanie do: R. H o h n, Die Walldhmg
im staatsrechtlichen DeI/keI!, Hamburg 1934, s. 17; E. T a t a r i fi - T a r n h e y d e fi O.C., S.4.
64 A. C h m u r s ki ,o.C., s. 229.
65 Tamże, s. 230.
66

L. Halban (1893-1960): studia w zakresie historii ustroju Polski u O. Balzera (1911-1914)

na Wydz. Prawa Uniw. Lwowskiego; studia z historii średniowiecza u St. Zakrzewskiego; studia z
prawodawstwa starożytnego Wschodu u M. Schorra; studia filozoficzne u K. Twardowskiego; studia
na Wydz. Prawa w Grenoble (1913); studia na Uniw.Wiedeflskim (1914-1915); dr praw Uniw. Lw.
(1916); doc. prawa kościelnego Uniw. Lw.( hab. w czerwcu 1926 r.); prof. tytularny (1932); prof.
nadzw. (od grudnia 1936); cz!. Lwowskiego Towarzystwa Naukowego (1927), Instytutu Prawa
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67. Praca ta wskazywała na irracjonalne, mistyczne, pseudoreligijne,
korzenie narodowego socjalizmu, które wiele lat później z takim powodzeniem
eksponował G. L. Mosse 68. Halban dochodził wówczas do wniosku, że śmiały pomysł
stworzenia w Trzeciej Rzeszy z religii czynnika o niezależnej od państwa i partii pozycji,
który by stanowił na równi z nimi organ ruchu, uznać należało za nieudany 69.
Nie miejsce tu na bliższą analizę koncepcji Halbana, ale podstawowe jej zalożenia
wypada pokrótce przypomnieć, gdyż - jego zdaniem - te same procesy kierowały
zmianami w literaturze pięknej, sztuce, filozom, jak i w prawie. Religijno-mistyczna istota
mchu warunkować miała objęcie wszystkich dziedzin życia tak w sferze duchowej, jak
i organizaC)jnej narodowosocjalistyczną ideologią. Ów ekskluzywny światopogląd domagał
się więc wiary w wyższość Niemców, wyeliminowania wszelkich elementów obcych,
niegennańskich, usunięcia uniwersalizmu, jakichkolwiek ogólnoludzkich tendencji 70.
Lwowski uczony odrzucił interpretacje upatrujące genezy narodowego socjalizmu w
pierwiastkach natury materialnej, skłonny był nawet przyznać slluszność twierdzeniu, że
świat nie potrafi Niemców pojąć. Poważne nieporozumienia powodowało, zdaniem badacza,
zbagatelizowanie mistyczno-religijnej istoty ruchu i próba racjonalnej percepcji i racjonalnych
uzasadnień ~awiska. W polemice z L. Trockim 71 podkreślał on między innymi, że genezy
ruchu nie powinno się upatrywać w następstwach roku 1918, które odegrały rolę

w Trzeciej Rzeszy
neopogańskie

(1916); doc. prawa kościelnego Uniw. Lw. (hab. w czerwcu 1926 r.); prof. tytularny (1932); prof.
nadzw. (od gmdnia 1936); czł. Lwowskiego Towarzystwa Naukowego (1927), Instytutu Prawa
Administracyjnego oraz Naukowego Instytutu Emigracyjnego w Warszawie (1928); w czasie n wojny
światowej do chwili wprowadzenia wykładów w języku ukrai!'lskim pracował na Uniw. Lw.; po
najeździe na ZSRR w 1941 r. poszukiwany przez hitlerowców zdołał ukryć się w jednym z lwowskich
klasztorów; na osobisty rozkaz Rosenberga mial zostać ,,żywcem" dostarczony do Berlina; w lutym
1945 objął Katedrę kościelnego prawa publicznego na Wydziale Kanonistycznym KUL; przejściowo
wykładał hist. ustroju Polski na Wydz. Prawa, a następnie historię prawa na Zachodzie Europy; prof.
zwycz. KUL (zatw. 1946); dziekan Wydz. Prawa (1949); objął Katedrę Powszechnej Historii Pallstwa
i Prawa na Wydz. Prawa UMCS (1949); prof. zwycz. UMCS (1950); pochodził z rodziny zasłużonej
dla nauki polskiej i światowej; dziadek jego, Leon Blumenstock (L. Halban), był prof. medyc. sąd. na
UJ, ojciec, Alfred Halban, rektor Uniw. Lw. znanym historykiem prawa i kanonistą; zob. J. W i II am e . Działalność naukowa Leona Halbana, w: Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego Nr l,
1961, s. 7-15.
61
L. H a I b a n , Religia w Trzeciej Rzeszy, Lwów 1936. Spis rzeczy: Wstęp (s. l-50),
L Zagadnienia podstawowe (s. 5-76). IL Rola religii w społeczeństwie i państwie (s.76-92 ),
Ruchy niemiecko - chrześcijańskie (s. 93-161), IV. Ruchy niemiecko - wyznaniowe (s. 162-219),
V. Zjednoczony Niemiecki Kościół Ewangelicki (s. 220-312), VI Konkordat ze Stolicą Apostolską
(s. 313-375), Zakończenie (s. 375-395), Resume (5. 395-402), Narodowo socjalistyczne prawo na
50 (infine) - 66. Problematykę podjętą w tej książce Halban kontynuował w pracach powojennych.
68
G.L. M o s s e , Kryzys ideologii niemieckiej. Rodowód intelektualny Trzeciej Rzeszy,
Warszawa 1972.
69
L. H a I b a n , Religia .... s. 392 i n
10 Tamże, s. 66.
71
Chodzi o artykuł Trockiego zamieszczony w Nouvelle Revue Francaise w lutym
1934 r. Żałować wypada, że ten interesujący choć jednostronny tekst nie został jak dotąd przetłumaczony
na język polski.
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istnienia wszystkich składników duchowych, jak też nadziei i aspiracji
Niemców jeszcze przed rokiem 1914. Nie przywiązywał przy tym wagi do kwestii
gospodarczej, czego dowodzi zdanie, iż historia nie zna przykładu by ruch taki jak narodO\\)'
socjalizm czy nawet i bolszewizm upadł lub pO\vażnie się przekształcił w wyniku dotklh\)'ch
choćby klęsk o charakterze gospodarczym. Zapewniał jednocześnie, że narodowy socjalizm
nigdy nie czuł się zbyt skrępowany postulatami i pragnieniami burżuazji. Sądził wreszcie, iż
racjonalistyczna wykładnia nie tłumaczy wielkiej siły atrakcyjnej i fanatyzmu wyznawców
tego kierunku. W masach niemieckich - w przekonaniu Halbana - żywe i naprawdę
zakorzenione pozostawały od dawna tylko elementy duchowe. Stąd nacisk jaki położył on
na oświadczenia narodowych socjalistów, którzy ogłosili realizację odwiecznych marzeń
ludu, a dogmaty swe przypisywali siłom wyższym, nie zaś ludziom 72.
Prawnik nasz prawidłowo oceniał pozycję wodza Trzeciej Rzeszy jako przywódcy
i "proroka", którego działaniem sterowały podobno nadprzyrodzone moce. Wyciągnął
słuszny wniosek, że apoteozy, by nie powiedzieć deiftkacji wodza nie należy uznawać
jedynie za "czczą ozdobę retoryczną" 73. Sprzeciwił się jednak - zgodnie ze swoją koncepcją
- określaniu omawianych idei mianem hitleryzmu. "Nazywając nową treść myślową
«hitleryzmem» - pisał on w artykule Istota duchowa Trzeciej Rzeszy - szerzy i ustala się
przekonanie jak gdyby Wódz Niemiec był jej twórcą i jakoby od niego się ona zaczęła" 74.
Wszystko to stanowiło natomiast w mniemaniu Halbana wspólne dobro duchowe
neopogan, które zyskało na popularności po roku 1918. Po wnikliwym zbadaniu
problematyki stwierdzał on ostatecznie, że na tę więź duchową składała się wiara w:
1) \\)'branie niemieckiego ludu, który miał być powolany z racji wyższości rasy i knvi do
panowania nad innymi ludami, 2) posiadanie przez lud wybrany odrębnej i swoistej duszy
rasowej, którą należało strzec przed skażeniem przez inne kultury, 3) bezwzględne pierwszeństwo prawdy i prawa ludu wybranego przed prawdami i prawami innych ludów,
4) niemożność istnienia kultury uniwersalnej i 5) stworzenie ludu niemieckiego przed wiekami
przez samą Opatrzność i wyposażenie w najwyższe wartości duchowe, które przetrwały
niezmiennie pod powłoką obcych, narzuconych mu kultur i wpływów. Autor podkreślał,
. że wiara ta znalazła praktyczny wyraz w zasadach ś\viatopoglądu partii i państwa, w sferze
kultury, jak i w instytucjach prawnych Trzeciej Rzeszy 75.
W myśl koncepcji Halbana narodowosocjalistyczne prawo - co zdaje się zasługiwać
na odnotowanie - było \vięc wytworem duchowości niemieckiej, a nie siły faktów.
Rozważania nad prawem posłużyły mu przy tym tylko do uzasadnienia podstawowej tezy.
Nie są one ani wyczerpujące, ani systematyczne, ani też odpowiednio zwarte. Mają raczej
charakter mniej czy bardziej luźnych uwag na temat konsekwencji płynących z nowego
pojęcia istoty prawa, tak w stosunkach wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
Narodowy socjalizm - przekonywał Halban - chce ożywić starogermańskie zasady
prawne,

stworzyć

72

Bliżej,

7J
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w pierwszym

L. H a 1 b a n , Religia ... , s. 67-76.
s.73.
14 L. H a I b a n, Istota duchowa Trzeciej Rzeszy, Warszawa 1939 (odb. z "Neofilolog"
z. 1/1939), s. 3.
1;
TanlŻe, s. 10-11; por. tegoż, Religia ... , s. 34 i n.

Koncepcja prawa Trzeciej Rzeszy ...

29

rzędzie

te, które przyniosło ze sobą prawo rzymskie i kanoniczne. Niechęć do prawa
rzymskiego - ciągnął on - nie jest w Niemczech czymś novvym. Okazywano ją namiętnie
w wieku. XV i XVI. Sceptycznie traktował je Goethe, a Scheffel widział w nim nawet
duszącą zmorę, ciążącą niczym młyński kamień. RÓ"Vllież ruch narodowosocjalistyczny
stanowczo wyraził swą wrogość, podobnie jak uczyniła to niegdyś III Międzynarodówka.
Nowe praoo powinno w myśl założeń odzwierciedlać germańskie pojęcie wlasności, złamanie
bezczelnego panowania pieniądz.a, dążenie do utrzymania rasowej odrębności. Miało ono
bezwz~lędnie zerwać z dawnym dogmatyzmem prawnym, z rozpatrywaniem zagadniel'l
prawa w oderwaniu od życia ludu i ducha ruchu. Takie :zaś myśli - zauważał dalej I-Ialban
- jak eksponowanie socjalnej funkcji pra·wa, odrzucenie pojęcia prawa jako '\vartości samej
w sobie (Ding an Sich) nie są stworzone przez narodowy socjalizm. Spośród wielu krze,,,icieli
wystarczy wspomnieć O. Gierkego, K Mengera czy E. Ehrlicha. Tyle, że teraz także i te
hasła otrzymują nad?"VVYc:zaj krat1cOWą postać zmieniającą w sposób istotny funkcję pra,va,
które spada do ranb>i prostego narzędzia ruchu 76.
Narodowosocjalistyczna doktryna prawa - informował badacz :za pomocą cytatów
z chętnie przywoływanego Nicolaia - uznaje prawo wjmskie za prawo ludności mieszanej.
Celem prawa jest dla niej utrzymanie życia, stąd pal1stwo służyć musi najpierw ustalonemu
przez ruch celowi prawa; nie stoi ono ponad prawem, lecz prawu podlega. Doktryna ta
głosi jednocześnie, że państwo nie tworzy prawa, ale jedynie je formułuje i stosuje. Dalej,
że prawo pO\vi.nno odpm.:v.iadać charaktero"i (Artung) wspólnoty i pomnaŻc1.ć pólnocnorasowe wartości ludu (Aufnordnung) oraz że Niemcom należy się niemieckie prawo, dlatego
też trzeba przezwyciężyć prawo rzymskie i romanistyczne pojmowanie materii prawnej 77.
Ekskluzy,VllY narodowosocjalistyczny ś,,~atopogląd - tłumaczył następnie lwowski
uczony - odrzuca, podobnie jak bolszewizm, trwale poszanowanie jakichkolwiek praw
subiektywnych. W świetle tradycyjnej \',ykładni przestają one istnieć. W miejsce praw
:zasadniczych, jak słusznie ze swej pozycji ·wywodzi Nicolai, powstąje zobowiązanie państwa
do przestrzegania idei prawa (Rechtsgedanken). Obywatele posiadają tutaj tylko jedno
prawo zasadnicze: idealne prawo do działalności paIlstwa celem Ufz.ecZ)'\vistnienia prawa.
Wiele wysiłku _. z.auważał Halban - wkłada się w Niemczech w u:zasadnienie zbędności
ustaw:zasadniczych, które mają być pozostałością z epoki liberalizmu, a niekiedy i z czasów
chrześcijańskiego, uniwersalistycznego sposobu myślenia. Przekształceniom tej miary
odpowiada bardzo poważne przewaI1ościowanie pojęcia praworządności w porównaniu z
innymi krajami, z wyjątkiem moż.e jednej Roąji Radzieckiej. Mimo to uważa się w Niemczech,
iż państwo pozostaje nadal praworządne, tyle, że, jak to wyraził Koellreuter, v.yrównane w
nim zostały "elementy siły i porządku" i że zaakceptowano "prawo konieczności
państwowej" 78.

W Trzeciej Rzeszy,

kontynuował

świadomym u:zaleŻllieniem

swe rozważania nasz autor, mamy do czynienia ze
prawa od zmiennych potrzeb polityki. Chce się tam usunąć

L. H a I b a n , Religia ..., s. 50-52
Tamże, s. 53 (odwolanie do Nicolaia).
18 Tamże, s. 53-55; cytat z Nicolaia o prawach zasadniczych na s. 54, cytat z KoelIreutera
o narodowym państwie praworządnym na s. 54-55; tam tez powoi anie na inne prace: F. Darmstadtera,
B. Dennewitza, C. Schmitta, H. Grebera i J. Piepera (s. 54).
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zasady prawa karnego pochodzące z ideologii rzymskiej, tj. reguły lex retro
non agit inulla poena sine lege. Niemieckie prawo tworzą podobno, w przeciwieńsh"ie
do rzymskiej kazuistyki, przekonanie (Gesinnung), sumienie socjalne i sumienie ludu.
Pewność prawna pożądana jest w tym ujęciu jedynie wówczas, gdy wymagają tego potrzeby
. ludu. Przewiduje się obok odpowiedzialności karnej jednostek odpowiedzialność karną
związków osób. Przedstawiciele nowej doktryny prawa wyrażają zadowolenie
z przezwyciężenia czułostkowych tendencji czasów minionych na rzecz państwowo
uwarunkowanej konieczności, o któr~j decyduje nieograniczony prawodawca - wódz.
Poza najnowszą judykaturą - podkreślał z niepokojem Halban - i, przykładowo,
wypadkami z 30 czenvca 1934 r. wystarczy zwrócić uwagę na sposób, w jaki poważna
literatura traktuje wspomniane wyżej zasady prawnokarne, aby uświadomić sobie
nieuniknione następstwa 79. Innym jeszcze zagadnieniem, tłumaczył on na przykładach,
jest proklamowanie jedności ludu i państwa, uznanie stanowczego rozdziału między prawem
pubiicznym a pI}'Watnym za obcy niemieckiemu pra,,"u 8(].
"Pomijając ocenę tych twierdzeń ze stanowiska prawnego - pisał z naciskiem lwowski
badacz - nasuwa się jednak pytanie, dlaczego to wszystko ma uchodzić za vvyraz
germańskiej myśli prawniczej? Przecież istnienie podobnych zasad można stwierdzić
w systemach prawl1ych w s z y s t k i c h, t z w. p r y f i i t Y w n y c h, c z y
P i e r w o t n y c h r a s i l u d ów. Nadto przekreślenie gwarancji osobistych, nie
mówiąc już o regułach lex retro non agi! i nulla poe/la sine lege, znamionuje także
praworządność bolszewicką"sl.

W omawianej rozprawie, jak już wspomniano, wskazane też zostały prawnomiędzy~
narodowe konsekwencje nowego pojmowania istoty prawa w Trzeciej Rzeszy. Niemieckie
prawo - WY.iaśniał Hałban - stanowić ma wytyczną dla Herrenvolku jednocześnie i w stosunkach zewnętrznych. "Bohaterska", zaborcza i ekspansywna działalność zgadzać się tutaj
musi z zasadami prawa narodu wybranego na mocy nieodmiennych praw przyrody (rasy),
czy też sił nadprzyrodzonych (szczególnej woli Bożej). Stąd zaś z nieodpartą logiką \'Yllika,
iż w stosunkach między narodami nie może być naprawdę mowy o ró,,,ności pra"nej,
o równouprawnieniu narodów. Z tezy Nicolaia, że wyłącznie nordycki człowiek przezna~
czony jest do czerpania prawa z praźródła mądrości jako sędzia, ustawodawca i przywódca
wspólnoty narodowej 82 'rynika, iż nienordycy, naturalnie krwi germańskiej, nic mówiąc
już o Słowianach, takich uzdolnień nie posiadają. Nie są więc oni w pełnym tego słowa
znaczeniu podmiotami prawa, czyli i umowy z nimi zawarte podlegają jednostronnej
interpretacji ze stanowiska moralności germańskiej, choć w praktyce trudno wykluczyć
zgoła inne rozwiązanie. Zapewue jednak istniała i nadal istnieje gotowość do dzielenia się
tą godnością z powstałymi gennańskimi narodami.
79

Tamże,

80

Tamże, s. 58-63. Halban wspomina! o zniesieniu ciał reprezentacyjnych (s. 58), o zniesieniu

s. 55 (infine)-57.

partii i tego konsekwencjach (s. 58-61), o procesie ujednolicenia (s. 61-63 ). Wskazał też na akceptowaną
w literatul7..t: niemieckiej tezę o doniosłej roli prawników przy realizowaniu ideału politycznego i glos
krytyczny w tej kwestii dr Miinstera (s. 63).
81 Tamże, s. 57 (infille)-s. 58.
82 Tamźe, s. 64, Halban cytował tu głośne zdani.e Nicolaia z pracy ,,nie Rassengesetzliche
Rechtslehre". Ten sam cytat u S. Go/ąba, o.c.. s. 16 (infille)-17.
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W świetle doktryny narodowosocjalistycznej, co "Yllika z tez Nicolaia, silny ma prawo
do panowania nad słabym, a wojna nie jest złamaniem prawa, ale czynnością prawną.
Oczywiście, narodom niezdolnym z wyroku Opatrzności do ustawodawstwa i stosowania
prawa uprawnienie takie nie przysługuje. Nie mogą one, korzystając z chwilowej przewagi,
występować z roszczeniami przeciwko narodowi wybranemu. Oznaczałoby to wówczas
gwałt, tak jak gwałtem był, uZywając oficjalnie dziś obowiązującej nomenklatury, dyktat
wersalski. Jest w związku z tym jasne - zamykał rozważania nad prawem Halban -- że
zabór między innymi Sląska, Poznańskiego i Pomorza stanowił akt prawny, nie posiadał
natomiast tejże rangi powrót tych ziem do Polski 83.
Autor Religii w Trzeciej Rzeszy zajął, jak widzieliśmy, stanowisko dość powścią
gliwe. Nie zamierzał on oceniać istniejącego stanu rzeczy ograniczając się jedynie do
konstatowania faktów. Zakładał, iż jakkolwi.ek krytyka i wszelkie zarzuty, nawet jeśli
dochodzą do wiadomości narodowych socjalistów, pozostają bez echa. Skutkiem ich jest
co najwyżej ubolewanie, że świat fałszywie i nienależycie ustosunkowuje się do ruchu 84.
Niemniej zaróvmo polemiczny charakter rozpra,,,y, jak i przytoczone wyżej wypowiedzi
wskazują na wyraźną bądź dorozumianą ocenę zjawiska przez Halbana. W opracowaniu
Istota duchowa Trzeciej Rzeszy pisał on, że dewaluacja wartości człowieka i wartości
ducha kończy się katastrofą, co stanowi bezwzględne prawo socjologiczne. Dodawał też
zaraz, że cala ta istota duchowa Niemiec jest ostatnim ogniwem w długim łańcuchu
przejawów ducha materialistycznego, nie zaś bynajmniej jego antytezą 85.
Jak przypomina Juliusz Willaume, chociaż Religia w n'zeciej Rzeszy utrzymana była
w tonie raczej oględnym, \'iywolała niemal zaraz reakcje w kraju i za granicą. W marcu
1937 r. na Uniwersytecie Lwowskim młodzież endecka podjęła uchwałę żądającą usunięcia
prof. Halbana z katedry za nieprzychylny stosunek do rasizmu. W Niemczech z gwałtowną
repliką wystąpił naczelny dyrektor Osteuropa - Institut prof. Hans Koch. Polemizowali
z Halbanem tacy uczeni niemieccy jak prof. Uniwers}1etu Berlińskiego Georg CIeinow. Nie
mogąc przeczyć autentyczności przytoczonych przezeń tekstów podważali słuszność
\'iyciągniętych wniosków, które - dodaje 1. Willaume - miały przecież znaleźć pełne
potwierdzenie z chwilą wybuchu II wąjny światowej 86,
Interpretacja Halbana, niezależnie od walorów naukowych, budzi jednak zastrzeżenia,
Radykalny idealizm badacza wysuwając elementy duchowe przed materialne zdaje się choć jest to kwestia światopoglądu - upraszczać skomplikowane wz,ajenme relacje między
światem bytu a świ.atem wartości.

L. H a I b a n , Religia ... , s. 63-66.
Tamże, s. 66-67. Na wstępie swej pracy Halban zaznaczył, że przewrót w Niemczech z
30 stycznia 1933 r. powitano na całym świecie z wyjątkowym zainteresowaniem. Różnie był on
oceniany, ale nawet w krajach wrogo do Niemiec usposobionych wśród znacznych odłamów opinii
publicznej istniały niedwuznaczne sympatie, a to z powodu zapowiedzi zlamania marksizmu z jego
gospodarczymi i kulturalnymi tendencjami. Nie mniej przychylnie, zdaniem Halbana, przyjęto hasło
zerwania z areligijnością (s. 5-6 ).
8; L. H a I b a n, Istota ... , s. 18.
86 J.Willaume,o.c.,s.lO.
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Osobne miejsce wśród polskich autorów poruszających problematykę hitlerowskiego
ustroju i prawa zajmuje wspomniany już E. F i e d l e r 87 ze swoją pracą o 11StrOju Trzeciej
Rzeszy 88. Obecność w niej wielu uwag i wywodów z dziedziny filozofii i kultury w ogóle
dowodzi, że chciał on zrobić na czytelniku dobre wrażenie. Pojawiające się kilkakrotnie
zwroty i sformułowania w języku greckim i łacińskim miały zapewne również dawać
świadectwo erudycji autora. Tymczasem książka obfituje w ewidentne nieporozumienia
. i urojenia, przesiąknięta jest antykomunizmem 89, antysemityzmem 90 i naiwnym, fałszywie
pojętym idealizmem 91. Jednostronnie wykorzystana wiedza nabiera tu wyrazu iście
groteskowego. Mimo to warto zapoznać się z tymi wywodami, by lepiej zrozumieć
mentalność zwolenników hitleryzmu, jak też ich swoistą argumentację.
81 O Fiedlerze nie udało nam się nic bliższego ustalić. Wiemy, że studiował on ekonomię na
Uniwersytecie w Berlinie w latach 1906-1908. Wśród nauczycieli Fiedlera znaleźli się m.in. prof. Adolf
Wagner i Gustaw Schmoller (por. E. F i e d l er, Trzecia Rzesza ... , s. 49 i 69, w przypisach). Trudno
natomiast orzec czy posiadał on wykształcenie prawnicze, choć charakter niektórych jego prac na to
wskazuje. Poz..'!. Trzecią Rzeszą Fiedler opublikował jeszcze: Marxismus und Nationalsozialis11lus
(prawdopodobnie odbitka artykułu, dla któregoś z hitlerowskich czasopism); Hermann G6ring. Jego
życie i czyny ze szczególnym uwzględnieniem opisu pruskiej rady Pal/siwa i nowego 4-letniego planu
gospodarczego Niemiec (Łowicz) 1938, s. 100; Aus dem Lebell der Bauern il/ vormaligen Herzogtum
Łowicz von A. Chmielińska. Autorisierte Uberzetzllng mit Geleitwort, Erliillterungenll. Lebessbild der
Verfasserill von Eduard Fiedler, Warszawa 1938; Propaganda kolonia/na w szkole polsldej (Łowicz)
1938, s. 16; Alfred Rosenberg. Jego życie i twórczość, (Łowicz), 1939, s. 46; Nowe ukształtowanie
obrony narodowej, Warszawa (1939), s. 115; Kolonie niemieckie a Polska, (Łowicz) 1939, s. 129.
W roku 1938 w przygotowaniu znajdowała się praca Formy rządów i rewolucje.
88 E. F i e ci l er, Trzecia Resza ... ,. Książka wydana została przez Gebethnera i Wolffa.
Zamieszczono w niej fotografię Fiedlera z autografem. Pracę ową Fiedler poświęcił żonie swojej
Jadwidze (patrz jej przekłady Horst Wessel Lied i Bojowej pieśni Dietricha Eckarla, s. 60 i 219).
Przedmowę pisał Fiedler w Nieborowie we wrześniu 1936 r. Ta licząca 316 stron praca składa się
z krótkich zazwyczaj fragmentów, od 1/2 strony do kilku stron tekstu, które autor szumnie określił
mianem "rozdziałów" (zob. Spis rzeczy, s. 317-319). Dotyczą one różnych zagadnietl z z..akresu
problematyki politycznej, gospodarczej i kulturalnej hitlerowskiego pallstwa, które jednak Fiedler
. wyłoży! w formie wyjątkowo chaotycznej. Książka zawiera też sylwetki czołowych osobistości
hitlerowskich w rozdziale Mężowie jako wodzowie narodowego socjalizmu (8. 273-308).
89 Przykladowo: dowiadujemy się, że niemiecki narodowy socjalizm spełnił historyczną
misję ratując Europę Zachodnią od komunizmu w latach 1930-1932, podobnie jak Polska uchroniła ją
w r. 1920 od "czerwonego terroru" (tamże, s. 11). Książkę kończ.ą zaś następujące słowa: "Tymczasem
fala bolszewizmu zalewa Europę, patlstwa doznają wstrząsów ... Jedyne w Europie Niemcy są w stanie
zmierzyć swe siły z czerwonym caratem ... Na nich zwrócone są oczy świata, żywiącego nadzieję, że
z chwilą obalenia Komuny nastanie nowa era ludzkości" (tamże, s. 316).
90 "Jeszcze należy zaznaczyć czytamy m.in. w Trzeciej Rzeszy - ~ sławetna teoria
względności Einsteina miała wspólną ideologię i cel z radykalnym pacyfizmem, kresem którego był
nihilizm. Wraz z teorią względności i pacyfizmem Heidegger łączył psychoanalitykę, psychologię
indywidualną i ontologię. Atoli posiew Żydów Einsteina, Adlera, Freuda, zagrażający Niemcom
rozkładem, został wstrzymany dzięki zwycięstwu aryjskiego człowieka" tamże, s. 8.
9l W pojęciu Fiedlera przewrót hitlerowski otworzyl nową erę w historii ludzkości poprzez
podjęcie akcji elementarnej odnowy i ostatecznego ukształtowania człowieka (tamże, s. 7-8). W koiJCU
objawia nam autor, iż Niemcy odrodziły się pod wpływem hitleryz.mu i że ruch ten posiada
"zabarwienie mistyczne", a charak1er Niemców znamionuj c " transcendentalny idealizm" (tamże, s. 315).
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Fiedler podjął między innymi interesujący nas wątek podstaw narodowosocjalistycznej
filozofii prawd i \vytycznych dla nauki prmva zbudowanego na pojęciu rasy 92. Przekonamy
się, że powtórzył on swoimi słowami, na ogół bez przy-woływania pienvowzorów, tezy
doktryny hitlerowskiej prZ)jmując ów punkt widzenia bez zastrzeżeń i komentarzy za jedynie
prawdzivvy.
Zasadniczym postulatem - pisał Fiedler - jest w tym zakresie stworzenie w myśl
programu NSDAP prawa niemieckiego, które by \'lIyrażalo niemiecką duszę, a to znaczy, "Że
odrzuca się prawo rzymskie. Musimy zatem najpierw określić w czym leży zasadnicza różnica
między prawem rzymskim a prawem niemieckim. Z górą 3000 lat przed Chrystusem
przodkowie Rzymian i Niemców byli jednym nordyckim narodem, mieli ten sam język i to
samo prawo. Po oddzieleniu się przodkowie Rzymian stworzyli wielką światową potęgę, ale
doszło tam do pomieszania ras i chaos raso\\y stopniowo wzrastał. Stare, nordyckie pokolenia
właściwych Rzymian ginęły na wojnach i wykazywały zmniejszoną rozrodczość, co
otwierało drogę do panowania Żydom, Syryjczykom i innym ~atom. W rezultacie zanikły
wszelkie więzy łąc7Ące moralność i pra'wo, mądrością stalo się obchodzenie prawa. Duch
bohaterski pozostawał w pogardzie, za punkt honoru uvvażarlo duch handlo\\y oraz interes
jednostki, a nie myśl o narodzie. Los tego państwa był przesądzony, ale prawo przetrwalo.
Rzymskokatolicki kościół. przekazał je innym krajom 93.
W XV i XVI wieku, do\\udził następnie Fiedler, miała miejsce recepcja pra\va rzymskiego
w Niemczech, której sprzyjał zachodzący tam, podobnie jak niegdyś w Rzymie, rozkład
rasowy. Prawo germańskie dzielił od rzymskiego nie tylko myczajo\'\'Y charakter prawa
(Sachsachsenenspiegel), ale i sarna koncepcja. Według tradycji rzymskiej prawem jest to,
co postanawia w swojt:.i samowoli władza państwa, wedle zaś germańskiej - wieczna
moralna wielkość stojąca ponad ową władzą, mocna, niewzruszona. Tam widzimy
pozytywizm, tutaj natomiast "idealizm pra'"my". Różnie przy tym się kształtowały przekonywał autor w dalszych ustępach pracy -- pojęcia małżeństwa i własności 94.
Rzymianin, mnoży!. odrębności Fiedler, widział w człowieku odenvane indYlviduum.,
Gennamn natomiast rozumiał, te człowiek nie żyje sam z siebie i dła siebie. Długi łańcuch
pokoleń zrodził w nim myśl o konieczności, któr~i miejsce zastąpiła idea Boga. Od Boga
wywodzili się bohaterowie, od Boga też pochodziły stare pokolenia. "Niemcy - to
n

Tamże,

s. 166-176 i s. 180-182.

93

Tamże,

s. 166-1.68.

- pisa! Fiedler- posiadało u Gennanów charakter stosunku prawnego,
a dotyczyło osób tej samej krwi i rasy, stąd wśród plemion nordyckich obmviąz)'\vala zasada równego
urodzenia. Za największy obowiązek Genllanina uważano splodzenie potomka. Nienordyezne narody
z poludnia i zachodu stosowały natomiast prawo matki, ugruntowane na stosunku pokrewieństwa od
matki, bez względu na to kto by! mężem i ojcem (tamże, s. 169). Germanie nie znali rzymskiego pojęcia
własności nieograniczonej. Ograniczenia własności dyktowały względy spolec7~ne, istniał obowiązek
przekazywania jej w stanie nienaruszonym starszemu synowi. Germa!lskie pojęcie własności próbował nam wmówić Fiedler - wykluczało też posiadanie (sic I). Nadzór nad własnością należal
do starszych przedstawicieli szczepu. U nordyckich Spartan obowiązek ten sprawowali eforowie,
li starych Rzymian cenzorowie, o których -- przypominał Fiedler - Ihering mówi, iż uosabiali Katona
o "chłopskiej moralności" (tamże, s. 170).
94

Małżeństwo
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potomkowie promieniującego Boga Tiu", czytamy dalej. "Tiu, bóg nieba - dodawał autor
- był bogiem prawa. Niektóre obrazy Rolanda ukazują go na rynku niemieckim jako
obrońcę pokoju i porządku. Oznaka swastyki jest symbolem tego porządku świata" 95.
Tylko Germanin posiadał przyrodzoną zdolność odczuwania prawa, co wiązało się z krwią
i z rasą. Tylko on mógł tworzyć prawo, być sędzią wodzem wspólnoty lub swej drużyny.
Charakteryzowały go zresztą wysokie cnoty, jak wierność i honor. Za znak wierności
uważano prawą rękę. Wyciągnięta ku bogom stanowiła ona symbol prawdy i potwierdzenie
przysięgi, a zarazem znak pozdrowienia. Winowajców wyłączano ze wspólnoty i ogłaszano
za element aspołeczny, co dotyczyło też ich potomków, bo właściwości rodziców
przechodziły na dzieci i wnuki 96.
Tiu, germański bóg prawa miał miecz u boku i był jednocześnie bogiem wojny. Nie
ma tutaj sprzeczności - zapewniał Fiedler - gdyż w pojęciu prawa zawarta jest obrona
tegoż, stała ingerencja celem przeprowadzenia prawa. Według niemiecko-prawnej koncepcji wojna to nie naruszenie prawa, a konsekwentna pravi'na działalność. Koncepcja ta
wyklucza jednocześnie ucisk i niszczenie specyficznych cech jakiegokolwiek narodu, co
wynikało z podporządkowania władzy państwowej prawu. Rycerski stosunek do wroga
uznawano natomiast za zrozumiały honorowy obowiązek. Tak więc w germańskim pojęciu
wszelkie prawo to prawo życia, w którym tkwi moralność 97.
Po nakreśleniu tejże wi2;ji, jak z Nicolaia, Fiedler przypomniał tych, którzy w przeszłości
opowiadali się za niemieckim prawem. Już Luther - głosił on - nalet~ do przecimllków
rzymskiego prawa. Goethe, ten "wszechwiedzący geniusz", utrzymywał, że dobrem jest
wyłącznie to, co pochodzi z wnętrza narodu, ze wspólnych potrzeb, a nie z naśladownictwa.
Katolicki biskup baron Ketteler wysunął w 1866 roku postulat rezygnacji z kopiowania
francuskich form państwowych, które powstały z prawa rzymskiego. Ranke twierdził, że
należy zbudować prawdziwe niemieckie państwo odpowiadające wielkości narodu. Gierke
dowiódł, iż prawo rzymskie Vly17--ądziło ogromne szkody narodowi niemieckiemu. Savigny
słusznie zakładał, że źródłem prawa jest duch narodu, znaczenie zaś prawa rzymskiego
jednak przecenił 98.
Czy panujący pogląd o prawie jako tworze państwa - zapytywał teraz Fiedler można uznać za słuszny? Nie daje on przecież odpowiedzi na to, skąd pochodzi prawo,
jakie są podstawy istnienia prawa narodów, jak powstało prawo zwyczajowe, skoro nie
z woli państwa. Widzimy wobec tego, 'Że: prawo musi mieć inną genezę. Wschodnio-rzymska
teoria prawa okazała się więc nie tylko obca, ale i mylna. Powstąje zatem pytanie, czy
niemieckie Vlyobrażenia prawne nie są słuszne, czy nauka Savigny'ego nie uzasadnia
w sposób właśchvy swej istoty 99.
Autor - jak widzimy - połOŻJł nacisk na \vylożenie tła przemian, toteż vvywody na
temat drogi ku niemieckiemu prawu w Trzeciej Rzeszy mają o wieie bardziej ogólnikowy
95

Tamże,

96

Tamże,

97

Tamże,

9g

Tamże,

99

Tamże,

s. 169.
s. 170.
s. 170-171.
s. 171-172.
s. 172.
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charakter. W narodowosocjalistycznym państwie, \\yjaśnial on, naród jako ")'razicie!
politycznej potęgi oraz idei państwowej jest jednocześnie ")'razicielem idei prawnej. Znaczy
to, że prawo musi posiadać cechy narodowe, tj. odpowiadające raso\\ym i kulturalnym
warunkom narodu. W politycznym bo·wiem znaczeniu wszelkie prawo kształtuje się na
mocy aktualnej politycznej podbudmvy. Treść prawa pozytywnego, tzn. ustroju państwa,
\vypływa zawsze tylko z politycznej rzeczywistości. Kategorie polityczne i prawne pozostają
w stałym związku. Stąd symptomy pra,va w państwie narodowosocjalistycznym są inne niż
w państwie liberalno-demokratycznym. W Trzeciej Rzeszy poczucie prawne wyraża się w
dążeniu do ideału sprawiedlhvości J()(). Idea wiecznej sprawiedliwości - dodawał Fiedler w
innym miejscu - stano"i fundament prawa pozytywnego, podłoże prawa jako funkcji
narodowo-politycznej wspólnoty. W idei sprawiedliwości pozytywne prawo znajduje swe
kIy1erium i swoją korekturę. Idea ta, czytamy jednocześnie, jest pojęciem czysto fomlalnym,
a treść nadaje jej historyczny "ruch", wielkie zadania wieku. W ten sposób ucieleśnia się
pozytywna postać pra\ma życia narodu 101.
Tak oto autor łączył ideowe mrzonki z rzeczywistością prawną Trzeciej Rzeszy.
W no"ym prawie - wskazywał on na dalsze konsekwencje przemian narodo\\ych
- należy odrzucić liberalne pojęcia pra\\ne i nadmiar dogmatyki. W państwie, w którym
czynnik polityczny realizuje się we \vspólnocie, traci znaczenie podział na prawo publiczne
i prywatne. Dogmatycznie nie można go uzasadnić, a różnicę ''Yjaśnia "różnorodność
politycznej treści, obcej istocie prawd". Przcciwsta~,ienie to ma jednak pe'''ną rację bytu w
nowym państwie, gdyż uznaje ono ·wartość jednostki dla wspólnoty i popiera j~i akty\vność.
Istnieje więc zakres życia reglamentowany prywatnoprmmie, czego dowodzą instytucje
rodziny i wlasności 102.
Fiedler wspomniał także o pravvie rzymskim. Stopniowe wyzwalanie się z tradycji
rzymskiej - twierdził on - jest obecnie tak silne, że nawet nazwa "Jurist" - pra\Vnik,
której źródło stanowi łaciI'tskie słowo ius - prawo, zostala skreślona ze słm'mictwa
niemieckiego i zastąpiona czysto niemieckim określeniem "Rechtswahrer". Aby jednak
zamienić prawo rzymskie na niemie-ckie, potrzeba pracy pokoleń, 'wielu dziesiątków lat !O3.
Reforma wreszcie musi objąć system nauczania, ''Ychowania i \'Yszkolenia młodych
prawników. W paIlstwie liberalnym niesłusznie przeceniano poZ)1y\mą wiedzę, pra"nicy
więc stawali się jedynie przepełnionymi nią automatami. W narodowosocjalistycznym
państwie drugorzędne w programie nauczania kwestie zostaną pominięte, zniknie więc
przyczyna niepotrzebnych stresów, a przyszły prawnik otrzyma ")'chowanie pallstwowopolityczne. Narodowosoc:ialistyczny prawnik powinien być w pierwszym rzędzie człowiekiem
politycznym, bo polityka i prawo, podsumo")'wal Fiedler, są v,yrazem narodowej

100

TanlŻej

101

Tamże,

s. 173.
s. 181.

Tamże, s. 173. Fiedler wspominał ?Jazd prawników w Lipsku z 16-19.05.1936 r.
szerzej wypowiedź Franka (tamże, s. 173-175). przywolal też bardzo pouczający
fragment mowy Franka ze zjazdu sędziów 14.01.1936 r. na temat niezależności sędziów i ich stanowiska
w n.s. Państwie (tamże, s. 176).
103 Tamże, s. 175, w przypisie.
W2
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jedności 104.

Tak wyglądała analiZa istoty hitlerowskiego prawa w wydaniu autora Trzeciej Rzeszy.
Niczym podrzędny nazistov.'Ski doktryner przetwarzał on skrupulatnie oficjalne tezy
koryfeuszy ruchu. Z ufnością bojownika głosił wielkość narodowosocjalistycznej rewolucji.
Fenomen Fiedlera polegał właśnie na tym, "ŻJ:, widział on w hitleryźmie poryw idealizmu,
przełom natury duchowej. Jakże to jednak odmienne pojęcie duchowości niż u Halbana.

3. Kierunki poszukiwań i spostrzeżenia innych autorów.
Zmianie poglądów na prawo towarryszył ogół posunięć wyrażających totalne zapędy
odpowiedni system nauki i nauczania, polityka kadrowa, ideologiczna indoktrynacja pra""ników i organizacja życia pra'''11iczego, nie mówiąc już o samej realizacji zasad
prawa i praworządności. Obok trendów w filozofii, teorii i doktrynie prawa również i te
zagadnienia składające się na obraz prawa w Trzeciej Rzeszy podnosili nasi obserwatorzy.
Ich zasygnalizowanie w tym miejscu rzuci chyba lepsze światlo na caly problem.
Niektórych autorów zainteresowała nauka i nauczanie prawa. I tak, krako\\'Ski adwokat
dr Zygmunt F e n i c 11 e l w artykule Rozwój prawa we współczesnych Niemczech
dochodził do wniosku, że nauka prawa nie tylko się tam nie rozwijała, ałe i ulegała regresowi,
a jej pomysły oraz istniejące instytucje prawne nie mogły pretendować do miana nowości 105.
Dr Adolf L i e b e s k i n d, adwokat z Krakowa, snując rozważania nad współczesną mu
nauką prawa także konstatował upadek tej dyscypliny wiedzy w hitlerowskim państwie.
Każda ustawa - tłumaczył on - jako emanacja woli wodza uchyla się spod naukowej
krytyki, skoro zaś nie można poddać ocenie ustawodawcy, nie wolno także krytykować
wyroku sędziego. Prawnicy stają się "magnetofonem haseł partyjnych" ujętych w artykuły
państwa:

1>14 Tamże, s. 175. Autor poinformował, że w semestrze zimowym 1935 r. uniwersytety
niemieckie rozpoczęły wykłady prawa opartego na rasie (s. 166). O obozach szkoleniowych dla
prawników (Hans-Kerrl-Lager ; Gemeinschaftslager Kerrl) i zarządzeniu min. sprawiedliwości Prus
Hansa Kerrla w tt:i materii patrz s. 299-301.
.
lO, Fenichel zaznaczał, iż konieczność uwzględnienia dobra ogółu znajdujemy już np.
w dziełach prof. Antona Mengera, a instytucje ustroju polityczncgo opierające się na interesie
zbiorowości, nastawienie bojowe, wprowadzenie analogii w prawie karnym i inne dużo wcześniej
zastosowali bolszewicy. Również ideologia ruchu składała się zdaniem Fenichela z dwóch zmieszanych
elementów: nacjonalizmu i socjalizmu; zob. Z. F e n i c h e l, Rozwójprawa we współczesnych Niemczech
(na marginesie dwóch niemiec!..ich prac prawniczych), w: Gl. Prawa Nr3-5/1939, s.114-123.
W zbliżonym tonie - zaznaczmy tutaj --- wypowiada! się sędzia Slefhn Plich, według którego to co
dzialo się w Trzeciej Rzeszy, było tylko "powrotną falą", "spóźnionym echem" rewolucji prawnej
rozpoczętej przed 20 wówczas laty w granicach Rosji Radzieckiej. Podobnie jak tam miałby więc
w państwie Hitlera nastąpić z czasem powrót do odrzuconych tradycji prawnych; zob. S. P I i c 11,
O takzwanycll<<ilow)'ch prądach» w sądownictwie", w: Wit. Prz. Prawll Nr 111939, s. 1-7; tenże ,Sędzia
twórca prawa, w: Wi!. Prz. Prawl/. Nr 3(1939, zwl. S. 77 i 82.
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i paragrafy. Ponad prawem pozytywnym, zapewniał jednocześnie Liebeskind, istnieją tu
pev.rne kryteria o charakterze absolutnym 106. Opinie te potwierdzał prokurator SN
Artur M i 11 e r pisząc, że myśl prawnicza niemiecka spadła do rzędu tez pozbawionych
wszelkiej naukowej wartości lO? W podobnym tonie utrzymana byla 'ilypowiedź nieznanego
nam bliżej dra M. S., który C. Schmitta "posądzał o większy s7.acunek dla pra-wa"; natomiast
wywody E. R. Huberta wydaly mu się "dalece fantastycznymi" lOS. Od innej strony oświetlił
zagadnienie na uroczystej inauguracji III Zjazdu Prav.rników Polskich 5 listopada 1936 r.
prof. Wacław M a k o w s k i stawiając naszym prawnikom za wzór oży\"Vienie pra'wl1icze
w wielu krajach, zwłaszcza w hitlerowskim państwie. Zastrzegł się jednak, że odnośnie do
publikacji naukowych hitleryzmu trzeba by dopiero zbadać "ile tam jest rzetelnych dociekali
i nauki, a ile akcji propagandowej" 109. Jerzy Stefan L a n g r o d, ówczesny docent na
Uniwersytecie Jagiellońskim, wyrażal ubolewanie z powodu przymusowego urlopowania
w Niemczech grupy 16 nauczycieli akademickich z Hansem Kelsenem na czele 110. Jerzy
A. L i e b e fi k i n d , Z rozważml nad nauką prawa w: Gl. Adw. z VII 1938, s. 20 l i n.
Omawiając poglądy K. Larenza, Miller podkreślal m.in., iż wywołuje on dwa duchy:
narodowego (Volksgeist) i szkoły historycznej i obiektywnej (objekiiver Geist) z filozofii heglowskiej.
Pisał też: " Nie pomogą duchy na sprzeczność, rozumowania nallkowego nie wesprze wiara osobista
autora w boskość wodza ... ". I dalej: "Dowodu obiektywnego nie zastąpi gra sądów, praw trwałych
nie wyprą przemijające hasła dnia, sądu naukowego nie uzasadni wiara w duchy i bóstwa". Przybliżając zaś tezy C. Schmitta Miller zaznaczal, re niemiecki prawnik chce cele polityczne reżimu
wprowadzić do systemu prawnego, przez co poznaniu naukowemu żadnych zdobyczy nie przysparza,
ułatwia natomiast podporządkowanie społeczności prawniczej rządzącym; zob. A. M i II er: Larenz
Karl. Deutsche Rechtsemeuer1lng III/d Rechtsphilosophie, Ti.ibingen 1934, w: RPEiS Z. 3/ cz. lli1935,
S. 536- 537; lenże: Schmill Carl, Ober die drei Arieli des rechtswissenschafilichen Denkens, Hamburg
1934, w: RPEiS Z. l, ez. ll/1935, S. 10-13.
108 "Jak dalece fimtastycznymi są jego (lIubera) wywody, świadczy okoliczność, że nie mógł
dać sobie rady z problemem stawiania pojęć prawnych do «góry nogami» inaczej jak przez wprowadzenie
«nauki o nieoznaczonych pojęciach prawnych» Lehre von unbestimmtcn RechtsbcgiIIen . Czy to jest
nauka? Przecież zadaniem nauki jest oznaczanie i \v)jaśnianie treści pojęć. Widocznie uczeni niemieccy
uważają, że wystarczy wiara bezkrytyczna w nieoznacz.one symbole"; Dr Al. S., Doktryna prawIla
Trzeciej Rzeszy w: Wiadomości Prawnicze Nr 8/1934 (s. 279-280), S. 280.
109 Makowski wspominał o utworzeniu Akademii Prawa Niemieckiego, o tym że "'ydawala
ona swoje pismo, że co rok odbywaly się w Trzeciej Rzeszy zjazdy prawników niemieckich i że 1935 r
na takim zjeździe obecny by! Hitler "aby powiedzieć czego od prawników żąda". Mówił też
o nadchodzącym zjeździe w Monachium, stolicy" prawnictwa niemieckiego" w 1936 L, zapowiadając
że centralnym wydarzeniem będzie tam polożenie kamienia węgielnego pod " Dom Prawa Niemieckiego". Przypomniał jednocześnie, iż na uroczystości takie zaproszeni są i pfZ)jmowani z wielkim
poważaniem prawnicy cudzoziemscy; zob. (W. M a k o w s ki), Przemówienie Przewodniczącego
Obrad Plenarnych Zjazdu - IVaclawa Makowskiego, w: Pamiętnik III Zjazdu Prawników Polskich,
cz. II, Warszawa 1938,8.15 ; o pozostałych krajach patrz S. 16. O Akademii Prawa Niemieckiegozob.
jeszcze: Czeslaw R a w s k i, Akademia prawa niemieckiego, w: WMP Nr 6 1936, s. 31-32
i Nr 1/1937, S. 13-15; T. J a n kow s ki, Przeobrażellia prawo - polityczne IV Trzeciej Rzeszy, w: G. A106
107

Nr 18/1937,8.1051-1052.
II o Zaml.dzeniem komisarycznym pruskiego ministra oświaty Rusta z13 kwietnia 1933 r.;
patrz J. St. L a n g r o d , Hans Ke/sell, w: Gl. Adw. Z.VI/1933 (5. 197-202), S. 197-198.
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R a d l i c Z, który podjął wątek nauczania prawa podnosił, że w Trzeciej Rzeszy Uniwersytet
stanowił pole walki i że w programach nauczania jedynie gdzieniegdzie ktyły się wstydliwie
przedmioty par excellence prawnicze, reszta zaś była tworem ideologii tchnącym dziwnym
mistycyzmem i szowinizmem 111. Negały\\'ną ocenę systemu szkolenia aplikantów sądo\\)'ch
w ustroju narodow"Osocjalistycznym dal z kolei Stanisław Z a b i e r o w s k i. Zaprowadzone
tam szkolenie partyjne pozostawało jego zdaniem w podstawowej sprzeczności z zasadami
praktykowanymi przez wszystkie państwa cywilizowane 112.
Prawnicy nasi zwrócili też uwagę na różne aspekty rozumienia i funkcjonowania prawa
i praworządności w hitlerowskiej Rzeszy. Jakób S a p e r w artykule Praworządność w
Trzeciej Rzeszy \\)'kazywał, iż pojmowano ją tam inaczej niż w państwie liberalnym, ti. nie
jako stan związania państwa ustawami, a "stan związania jego totalności przez konkretną
ideę prawa uznawaną przez naród". W nmiemaniu autora sytuacja ta miala jednak z czasem
ulec zmianie, podobnie jak w pozostałych państwach faszystowskich i faszyzujących oraz
w Rosji Sowieckiej. Byłby to więc powrót do form praworządności z okresu Republiki
Weimarskiej, tyle że prawo pozytywne "\\Taz ze swoim rafio posiadałoby "bnmatne"
zabarwienie. Saper - co \\)'daje się nam cenne - dostrzegł przeciwstawienie między ideą
prawa, której źródłem pozostawał naród, a prawem pozytywnym, które początkował
Fuhrer lL3. Tadeusz J a n k o w s k i w opracowaniu Przeobrażenia prawno-polityczne
w Trzeciej Rzeszy zajął się między innymi odnowieniem prawa (Rechtserneuerung) jako
jednym z haseł naczelnych. Eksponował on walkę z indywidualizmem prawa rzymskiego,
z liberalizmem politycznym i pozytywizmem prawniczym, przebiegającą głównie na
płaszczyźnie faktycznej, ale znajdującą odzwierciedlenie i w ustawodawst\\le 114. Edmund
K a c z m a rek, pis7Ący pod pseudonimem Emil Kur o ń s k i, dowodził istnienia
sprzeczności między niemiecko-narodO\rym w założeniu charakterem prawa, a tendencją
do objęcia tym prawem mniejszości narodowych JL5. Sawa F r y d m a n poruszył
l l l J. R a d I i c z, Uniwersyteckie studium prawa, w: lVMP Nr 12/193 7 , s. 30-31. "Tu nie można
o nauce prawdziwej - pisalRadlicz - skoro rządzi nią polityka, trudno mówić o pracy
niezależnej imyśli wolnej, skoro monopartyjny system brązowymi koszulamiobsadzil wszystkie
wejścia do przybytków wiedzy" (tamże, s. 31); zob.też artykuł aplikanta sądowego z Wrocławia
przebywającego na studiachw Polsce Henricha S t a n i e n d y , Wykształcenie prawników w Niemczech,
w: Prawo Nr 3/1935, s. 70-73 i Nr4/1935, s. 102-105.
l l 2 S. Z a b i e r o w s ki, Partyjne szkolenie aplikantów sądowych w: WUP Nr 6-8/1938,
s. 43-44. W Palestrze niejaki L. H. zwraca uwagę na artykuł J. H e d e m a n n a Wspólny obóz
aplikantów (DJ-Z 1933), w którym pisał on o aplikantach przed egzaminem asesorskim, iż nie jest to
co prawda służba wojskowa, alc że przejęła ona "wszelkie cnoty starego ducha żołnierskiego:
dyscyplinę, karność, radość męską; zob. L. H., Militaryzacja prawników w Niemczech, w:
Pal. Nr 1111933, s. 684.
III J. S ap er, Praworządność w TrzeciejRzeszy. w: Gl. Adw. z. XI/1935,s. 331-334. Artykuł
jest opisem zawierającym interpretację lecz pozbawionym osobistego komentarza, choć Saper
podkreślał swoje wątpliwości.
lL4 Jankowski przytoczył' przykład stosowania analogii w prawie karnym; zob .
. T.Jankowski ,o.c., 8.1047-1051.
l l 5 E. Kur o ił s ki, Polożellie prawIle ludności polskiej w Trzeciej Rzeszy, Katowice 1938,
s. 19-22. "Biorąc za punkt wyjścia - pisa! on - podkreślane przez teoretyków narodowego
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problematykę hitlerowskiej teorii \vykładni prawa, podkreślając, ~ propagowała ona
klauzule generalne oraz ideę "konkretyzacji" l!6. Wykładnia hitlerowska - stwierdzał
Frydman - różni się od postulowanej przez nas następującymi cechami: rolą wodza;
traktowaniem prawa jako narzędzia polityki, którą kieruje ów Fiihrer; stosowaniem usta\\y
jedynie w sytuacjach uznanych :la normalne i brakiem skrępowania nią w innych
wypadkach; "konkretnym" myśleniem prawniczym i przesunięciem akcentu na wartości
pozaustawowe, związane z ustawą . .,."yłącznie poprzez osobę wodza, który urzeczywistnia
jedność narodu, jego dążenia i cele 1l7. Adwokat Józef L i t w i n z Łod7J polożył nacisk
narenesam; wstępu do ustawy i dopuszczenie mocy wstecznej ustaw w narodowosocjalistycznym państwie 118. Prof. Uniwersytetu Warszawskiego Bohdan Was i u t Yń s k i
\vskazywał na metapra".ne cele norm hitlerowskich i rezygnację z metody dogmatycznej 1l9.
Prof Wacław K o m a r fi i c k i z Wilna zwrócił uwagę, ~ hitleryzm pozostawił w wielu
sferach prawo dotychczas obowiązujące, nadal jednak inny sens pojęciom prawnym 120.
Warszawski uczony, prof. Borys Ł a p i c k i, doszedł do ,vniosku, iż w Trzeciej Rzeszy
utożsamiono prawo z siłą l2l, a prof. Antoni We r e s z c z y ń s k i ze Lwowa widział tam

socjalizmu różnice między narodami, pamiętając o różnicach, 711chodzących drogach i celach narodovl/ych poszczególnych narodowości, stwierdzić trzeba konsekwentnie, ze to, co służy narodowi
niemieckiemu nie musi służyć innemu narodowi. Jakze więc podciągnąć obcych narodowo obywateli
Pv.cszy pod ustawy, które wyłącznie kierują się slużbą dla narodu niemieckiego." (tamże> s. 20);
pOf. też, l'v1. B e rży li ski. Sytuacja ogólna Polaków li' Niemczech, w: S.N. Nr 5-6/1934,

s.645-650.
lI6 Klauzule generalne (np. Treu nuci Glauben, gute Sitten), pisał on, mają według słów
Schmitta rozwinąć no\vy typ naukO\vego
w prawie, przy czym naleZy wiązać je nie
z indywidualistycznym, burżuazyjnym społeczeństwem (Buergerliche Verkehrsgeseuschaft)
a z interesami narodu jako całości. Ponieważ zaś normy przewidują jedynie sytuacje i typowe, trzeba
z kolei, Zt~rv;awszy z
normaty\:vizmcm przywolać konkretny stosunek życiowy
(konkrete Wirkliehkeit eines Lebensverhaeltnisses); zob. S. F ry d ma fi, DOf;71wtyka prawa w świetle
socjologii. Sludium l. O wykładni IIsta'w, w: Ogólna nauka o prawie. Studia pod red. Brollislmm
Wróblewskiego, Tom I, Wilno 1936 (oraz osobna odb,), s. 260-261 ; POL C. S c h m i t t, Ober die drei
A.rtell ... , s. 59 i 62.
117 S. F r y d m a n, O.C., s. 261.
lI8 J. L i t w i n,
do ustatl:Y' ijego renesans, Warszawa 1934, s. 14-16 i 20; lenże,
rrZJlC2J1n1'N. do kwestii mmy wstecznej ustaw, cz. I, w: GSW Nr 35-36/1936 (s. 491-494) 492-493
i cz. II, w: GSW Nr 37-38/1936 (s. 512-515), s. 514-515. Oba przejawy ocenia! autor negatywnie.
119 Metoda dogmatyczna nie gwarantowała tu zdaniem badacza uzasadnienia celów
politycznych; zob. B. W a § i II t Yń s ki, Glos w dysku-sjna .lI PosiedzeNIU Polskiego Instytutu Prawa
Publicznego, w: Rocznik Polskiego Instytutu Prawa Publicznego pod red. A. Peretiatkowicza, T. II,
1938-1939, PoznalI 1939, s. 43-,44.
l!O W. K o lU a r fi i c ki, GłOSili dyskll.'iji .... i.w., s. 44.
m W ustroju hitlerowskim -- przekony\\ral Lapieki - prawo "nie posiada cechy ważności
obiektywnej, II skoro każdy akt wodza (Fiihrera) tworzy prawo, bronione przez państwo silą, między
prawem a sila zaciera się wszelka granica, skrępowanie zaś władzy państwowej przez prawo staje się
zupełnie iluzoryczne"; zob. B. L a p i c ki, Jednostka i pal/siwo w Rzymie starożytnym. Rozważania
historyczne IUI tle przeobrażell prawa i pa/Istwa w dobie obemej, Warszawa 1939, s. 282.
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. na\\Tót do ciemnej epoki prawa pięści (Faustrech) 122. Prof. Leopold C a r o związany
z lwowskim środowiskiem nauko\\ym 'Wytykał natomiast narodowosocjalistycznym
prawnikom brak precyzji w definiowaniu prawa 123.
Jak \\ięc "idzimy, koncep~ję prawa i zakres jej realizacji w pra,,\ie pozytywnym polscy
obserwatorzy znali dobrze. Nie podjęto jednak bada/l nad tym, jak od:mierciedlala się la
koncepcja w orzecznict\\le sądów Rzeszy. Dosyć powszechnie natomiast - co z braku
miejsca możemy zaledwie zaznaczyć - wskazywano "pływ hitlerowskiej koncepcji prawa
na ówczesną myśl pra\\niczą i ustawodawstwo polskie 124.

***
Wyraźnie

widoczny jest chyba fhkt, że autorzy nasi prL}bliżali polskiemu czytelnikowi
hitlerowskich dzieł z zakresu prawa, zaznajamiali z tym, co działo się 'wtedy w
Niemczech. Niektórzy przedstawili przy tym bardziej pogłębioną analizę owego fenomenu.
Omówienia te przeprowadzano głównie od strony stosunku myśli hitlerowskiej do
dotychczaso'Wych tradycji. Badacze - co warto podkreślić - Z\Hacali tu uwagę na
różnorodność ujęć oraz istniejące kontrowersje przy 7asadniczej jedności myśli. W miarę
dokładne, szczegółowe ootwou..enie stanowiska pra\\l1ików polskich poZ\volilo nam poka7ać,
że w 'Większości '''ypadków nie były to ogólniki czy zbywające problem Z\vroty, lecz
wypo'Wiedzi oparte na rzetelnej znajomości rzeczy. Każdy z autorów, \\yląc:zając irytujące
'Wynurzenia Fiedlera, dal cieka"y, zind)'\vidualiz.owany obraz zjawiska. Niezależnie od tego,
czy zgadzamy się z poszczególnymi interpretacjami, \VaŻlly jest sam opis temahl, wskaząjący
. - zawsze nieco inaczej - na pov,iązania, łączniki między tezami hi tIeryzn1U. Już to ma
wartość naukową inspirującą. Rzuca się w oczy duża przenikliwość badawcza prawników,
trafność ich sądów i pI2ewidywań, które \vide lat późni~i pol\\ierdzala niezależnic powojenna
nauka polska 125. Jest to dorobek do tej pory niedoceniony.
treść

A. We r e szczy i1 s ki, PaI/stwo al/tyczne ijego renesansy. VI'Yd. II, Lwów 1934, s. 266.
L. C a r o , Przewrót gospodarczy w Trzeciej Rzeszy, w: Polityka gospodarcza III Rzeszy,
cz. l, Lwów 1938, s. 43-44.
124 Co do wspomnianego wpływu pairz, L. Gór n i c ki, O wpływie prawa Trzeciej Rzeszy
1/a my.~l prawIliczą i uSfawodawstwo międzywojellnej PoNd ... ,j. w. Warto poza tym zwrócić uwagę na
odnotowanie przez naszych prawników symptomatycznej uchwały Trybunału Rzeszy w Lipsku z
26 marca 1933 L, w której dziękował on Fiihrerowi 71\ utrzymanie nie:t.awisiości sądów oraz zapewnial,
że wymiar sprawiedliwości będzie fUllk"jol1owal zgodnie z zasadami, na których opiera się byt narodu
(zob. Tryhulla[ Rzeszy o niezawislości sądów, w: Gl. S. Nr 6/l933, s. 406). Z orzeczeII przytoczonych
w czasopismach prawniczych zob. jeszcze Orzeczenie Sądll Rzeszy z 1934 r .. w: Wiadomości
Prawllicze Nr 8/1934, s.281 ("panujące poczucie" prawne jako klauzula generalna i wskazanie by sędzia
korzystając ze swobodnego uznania kierował się duchem narodowego socjalizmu); Ciekawe orzeczenie
sądu niemieckiego, w: WIJIP Nr 11/1938 (odrzucenie przez sąd skargi rodziców w sprawie imienia
Ragnar dla dziecka, gdyż dziecko niemieckie winno mieć nicmieckie imię); Rzesza Niemiecka. Cel
narodowy jako okoliczllOŚć wyłączająca przestępczość CZy/lll, w: Gl. S. Nr 9/1933,
s.568.
Il~ Zob. zwl. obszerne opracowanie K. J o n c y , KOllcep~je·lIarodowo-soc.ialistyczllego
prawa Trzeciej Rzeszy, w: SI. 11. Fasz. i Zbr.Hitl., T. III, Wrocław 1977, s. 69-104. Sporo uwag również
III
123
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Trudno nie wspomnieć o bardzo dobrym na ogół przygotowaniu teoretycznym
autorów. Wydu:vycili oni zasadnicze idee narodowego socjalizmu na gnmcie filozofii pra\va,
które się bynajmniej oczyv,iście do tejże dziedziny nie ograniczały. Hitlerowska doktryna
prawa, choć zdumie\vająco prymitywna i często zupełnie nienaukowa, dawała przecież
odpowiedź na najważniejsze pytania filozoficzno-prawne; co to jest prawo, jaki jest jego
cel, podstm\'y obowiązywania i stosunek do moralności.
Nader trafne 'llJdaje się spostrzeżenie, że doktryna hltlerowskarozróżniala ideę prana
("Rechtsidee") i prawo stanowione, prawo immanentne narodowi, odczuwane intuicyjnie,
i prawo pozytywne. Uderzało to w pozytywizm prawniczy, w przekonanie, że ponad prawem
stanowionym nic już nie istnieje. Prawo -'- powiadał znany filozof prawa Karl Larenz także jako norma "wtedy jedynie ma jakiś przedmiot, gdy jest czymś więcej niż tylko
normą" 126. Źródłem prawa jako pewnej idei miał być naród, źródłem zaś prawa pozytywnego - wódz. Rychło jednak tę iluzoryczną możliwość w}jawiania idei prawa odebrano
narodowi, założono, że to Ftihrer posiada dar odczuwania w sposób nieomylny
wypływającego z ducha narodu prawa.
Hitleryzm niewątpliwie był ideałiznlem prawnym, rozgraniczał idealne prawo narodu
i realne uprawnienia Fiihrera, przyznając pragmatycznie prymat ~ym drugim. Istnienie obu
sfer potwierdzały definicje prawa. W jednych - traktowano prawo jako konkretyzację
ducha narodu, emanację mistycznej woli narodowej, środek do realizacji celów narodu,
w drugich - uto:i..samiano je z wolą wodza, z jego planem i dyrektywą. Tak SI3'\10na
w hitlerowskim państwie przez kontynuatorów neokantowskiej i neoheglowskiej filozofii
prawa "Rechtsidee" okazała się w rzecZ}"""istości mistyfikacją. Ideę prawa pochłonęła
bowiem całkowicie i bezpowrotnie idea wodza.
Narodowy so~ializm z.amierzał kreować prawo dynamiczne, odrzucające statykę
paragrafów. Prawo, które by zamiast kultu formy odzv,viercicdlało płynną materię życia. Nie
przepis powoduje przekształcenie porządku pra\\11ego - uczył Schmitt - lecz przeciwnie,
zmiana przepisu stanowi rezultat przeobrażeI'l zachodzących w konkretnym porz.ądku
prawnym 1Z7. Realizm pl7.edw fOrITh.1Iizmo"i, wymogi polityki w miejsce skostniałej treści oto istota koncepcji. Pojęcia pmwne pozostały te same, lecz rozumiano je inaczej. Była
idea prawa, ale uzależniona od potrzeb polityki, była idea sprawiedliwości jako sprawdzian
obO\viązującego prawa, ale określana przez "wielkie zadania wieku". Z powagi i godności
prawa nie pozostało zgoła nic.
Cel prawa hitlerowscy doktrynerzy \"idzieH narundywidualistycznie, jako utrzymani.e
życia, utrzymanie gatunku. Prawo mialo więc zabezpieczać i gwarantować nie interesy
jednostek, a zbiorowości, narodu. Jednocześnie panował pogląd, że tylko to może posiadać
jakąś wartość, co pochodzi z ducha narodu i do niego się ogranicza, że wszelkie
u F. Ry s zk i, Pm/siwo stallu wyjątkowego. Rzecz o systemie pOllstwa i prawa Trzeciej Rzeszy, Wrocław,
Warszawa,Kraków, Gdańsk, Łódź 1985, s. 267 i n. Patrz też; H. O Is z e w s ki, M.Z m jer e z ak,
Faszyzm i prawo, w: RPEiS z. 3/1982 (s. 25-50), s. 39-50. H.' W o I a n, Spór o kO/lcepcje
narodowosocjalistycznego prawa, w: St. 1l. FliSZ. i Zbr. Hill., Ii m, o.C."S. 331-335.
.
.
126 K. L a r e n z, Delllsche Rechtsemeuenmg ... , s: 27; por. rec.A..M i 1.1 e ra (pOr.. wyżej

przypis 107).
J 27

.

.......

c. S c h m i t t , Ober die drei Arieli ... , (wyżej przypis 107).

..
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ponadnarodowe, uniwersalne twory są szkodliwe i wrogie, a ogólnoludzkie tendencje
egzystują wyłącznie w sferze fanta7Ji. Prawo uznawali więc narodowi socjaliści zawartość
względną, ograniczoną do ram jednego narodu, przy czym ideę praWd w najwyższym
stopniu realizowało ponoć prawo germańskie.
Nauka prawa w Trzeciej Rzeszy zarzucała prawu rzymskiemu i pozytywistycznej
orientacji, że za podstawę obowiązywania prawa prZY.imuje samowolne zarządzenia państwa.
Tymczasem państwo nie tworzy prawa, lecz uzewnętrznia normy emanujące z Vołksgeistu.
Fikcji tej towarzyszyła tendencja do upowszechniania dobrowolnej akceptacji prawa, która
by wynikała z wewnętrznego przekonania obywateli, a nie z sily państwa. Ów przemożny
pęd do utożsamienia prawa i moralności nakazuje nam zaliczyć narodowosocjalistyczną
koncepcję prawa do teorii etyczno-wartościujących. Prawo to wieczna etyczna wielkość,
to "od Boga ustanowiony ład" - tłumaczono. Zapewne zbyt silne zapatrzenie w
pokrewieństwa ze szkołą historyczną nie pozwoliło międzywojennym autorom nazwać
wyraźnie tejże skłonności jako pev.'llego odpowiednika idei prawnonaturalnych. Istniały
zresztą - na co wskazała M. Szyszkowska -'- próby łączenia hitleryzmu z doktryną praw
natury 128. Wiele wysiłku włożyli narodowi socjaliści w to, by wykazać naturalne podłoże i
stałość swoich zasad. Stąd tezy biologiczne, antropologiczne, w szerszym ujęciu światopoglądowe jako v.yznaczniki prawa pozytywnego. Irracjonalizmem i metafizyką
hitleryzm dramatycznie starał się zatrzeć widmo rządów siły i bezpmwia.
Te i wiele jeszcze pochodnych elementów koncepcji prawa w Trzeciej Rzeszy -.ryłożyli
międzywojenni prawnicy polscy, słusznie skupiając uwagę na nurtach, które przeciwstawiały
się pozytywizmowi prawniczemu. Wyrażają one bowiem istotę ruchu, przyblit.ają nas do
zrozumienia, a więc i właściwej syntezy zjawiska.

128 M. S z y s z k o w s k a , Teorie prawa natury XX wieku w Polsce, Warszawa 1982,
s. 41; tejże, Teoria prawa natury o zmiennej treści a dynamiczne teorie prawa natury, w: S. F
Nr 2-3/1985, s.186. O swoistym prawonaturalizmie hitleryzmu ciekawe uwagi głównie niemieckiej
współczesnej filozofii i teorii prawazestawil J. Z aj a d ł o, Gustaw RadbrucII i antynomie współczesnej
filozofii prawa, w: Colloquia Communia Nr 611988 - 111989,8.67-68. Trudniej nam jednak zgodzić się
z Zajadłą· gdy obok pseudoprawnonaturalistycznej frazeologii widzi w narodowym socjalizmie
pozytywistyczne podporządkowanie nakazom władzy. Wątpić można czy to podporządkowanie
. narodowosocjalistycznym ustawom wynikało z ducha pozytywizmu, nawet jeśli byl to
pseudopozytywizm; raczej rodzila je antypozytywistyczna filozofia państwa i władzy, idea absolutnej
dominacji państwa nad jednostką. Patrz również stanowiące dla Zajadły punkt wyjścia teksty
G. R a d b r u c h a, Ustawowe bezprawie i ponadustawowe prawo, prze!. Cz. Tarnogórski, w: Aneks
do: M. S z Ys z k o w s ka, Dociekania nad prawem natury czyli o potrzebach człowieka, Warszawa
1972,8.147-158 i tegoż, Pięć minulfilozofii prawa, tłum. J. Zajadło, w: Colloquia Com/1/unia, i.w.,
s.61-62.
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II

IN"IERPRETACJEZMJAN W PRAWIE PAŃSTWOWYM.
1. Problem badawczy
Ustrój państwmvy Trzeciej Rzeszy wywołał szeroki oddźwięk wśród prav.'Il.ików
polskich. Omawiali oni tak praktyczny, jak i dogmatyczno - prawny ich aspekt. Obok
przekształceń w ustroju politycznym zajęto się również nowymi rozwiązaniami w ustroju
społecznym i gospodarczym, wykraczając niekiedy poza prawo państwowe. Taki charakter
miała wskazana już książka E. Fiedlera i praca L. Krajewskiego Podstm~y ustroju Trzeciej
Rzeszy l" Ta.1d też charrua.cr miały napisane na użytek studentów skrypty: K. Grzybowskiego
Niemcy hitlerowskie 2 oraz M. Z. Jedlickiego Przeobrażenia ustrojowe i polityczne
Niemiec \ które i obecnie można by wykorzystywać zgodnie z ich przezna·l L. Kra j e w s k i, Podstawy usirqju Trzeciej Rzeszy, Warszawa 1935. Układ pracy:
I. Zasady Konstytucji Weimarskiej (s. 5-9); n. Artykul48 (s.l 0-16 ); Ul Podstawy nowego ustroju:
1. Objęcie władzy przez narodm!'ych socjalistów (s. 17-19), 2. Pełnomocnictwa ustawowe rządu
(s. 10-22), 3. Wódz R-zeszy (3. 22-23), 4. Zniesienie odrębności politycznej krajów (3.23-28),
5. Zniesienie stronnictw politycznych (s.28-30), 6. Stosunek do praw jednostki (s. 30-32), 7. Stosunek
do ludności niearyjskiej (s. 32-37), 8. Stosunek do samorządu (8. 37-38), 9. Stosunek do religii
(8.38-40), 10. Zagadnienia gospodarcze i socjalne (8. 40-46), 11. Zagadnienia zdrowia fizycznego
narodu i moralności publicznej (s. 46-47); IV. Uwagi kOlkowe (s. 48-55).
l K. G r z y b o w s k i, Niemcy hitlerowskie. Nakładem Szkoły Nauk Politycznych
w Krakowie. Alaszynopis powielony, Kraków 1934. Treść pracy - cz.1. Podłoże geopolityczne,
gospodarcze i soc:;alne: l. Zagadnienia geopolityczne (s.l-8), 2. Ludność (8.8-12), 3. Struktura
kapitalizmu niemieckiego (8.12-19), cz.IL Rozwój polityczny hitleryzmu w Republice Weimarst.iej."
Okres l: 1919-1925: Geneza partii (3.19-22), Trzej przywódcy: Drexler, Hitler, Feder (s.22-25),
Kontakt z Reichswehrą (8.25-28), Program partii. powstanie NSDAP (s.28-35), Okres lI.
1925-1933: Antyracjonalizm jako metoda (8.35-37), Moeller van den Bruck i "Der Ring" (s.3740), Ideologia neoproletariacka (so40-44), Stefan George i heroizm dyktatorialny (8.44-50 ) cZ.HI
Rząc(v hitlerowskie: Opanowanie państwa (8.50-52), Organizacja państwa (8.52-71).
J M. Z. J e d I i c li: i, Przeobrażenia ustrojowe i polityczne dzisiejszych Niemiec. Nakładem
Kola Uczniów i Absolwentów Szkoły Nauk Politycznych. (Wybito jako manI/skrypt dla użytku
studentów. Wszelkie prawa zastrzeżone), cz. l i II. Kraków 1939. Spis rzeczy: cz.I - Wstęp
(s.14). l Ogólna charakterystyka Konstytucji Weimarskiej (sA-8). n. Życie polityczne Niemiec
w latach 1919-1930 (s.8-9).
System rządów prezydenckich (s.1O-12). IV. Geneza Hitleryzmu

m.
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czeniem. Prawo publiczne i prywatne przedstawiała w \\ybranym zakresie wspomniana
w rozdziale poprzednim, a ceniona przez specjalistów rozprawa E. Kaczmarka ~. Są to
najważniejsze z bardziej całościo\\ych opracowań o ustroju państwo\\ym Trzeciej Rzeszy.
Pod względem teoretycznym nie wszyscy prawnicy ujmowali ten ustrój jednakowo.
O różnym rozłożeniu akcentów śVl'iadczą stosowane do niego określenia. Największa bodaj
gmpa badaczy mówiła o ustroju czy państwie totalnym i - w odniesieniu do organizacji
władzy najwyższej autory1atywnym 5• Inni, mając na względzie ustrój polityczny,
. dostrzegali tu absolutyzm i to zarówno filozoficzno-moralllY, jak i organizacyjny, tj. ustrojowy 6, bądź ustrój par excellence absolutystyczny, zbliżony z prawnego punktu \\tidzenia
(s.12-33). V. Hitler u władzy (s.33-36). VI. Przeobrażenia w ustroju politycznym i społecznym
dzisiejszych Niemiec dokonane przez Hitlera (s.36-55); cz.II: vn. Partia narodowo-socjalistyczna
(s.56-67). VIU. Przeobrażenia w życiu gospodarczym dzisiejsżych Niemiec (8.67-76).
IX. Przeobrażenia społeczne dzisiejszych Niemiec (s.76-83). ZakO/lczeliie (s.84-85).
4 E. Kur o 11 s k i, O.c. Spis rzeczy: WSfęp (s.7), Rozdz. I. Polacy w pmistwie totalnym.
Nazintern (s.8-18), Rozdz. n. Przez narodowy socjaliżm, dla narodu niemieckiego. Iliemiedie
prawo (s.19-22). Rozdz. III. USlawa o zagrodach dziedzicznych (ReichserbJlOfGesetz) z d/lia 29
września 1933 - RGBIl, s. 685 (s.23-28), Rozdz. IV. Służba Prac,v Rzeszy (Reichsarbeitsdienst) z
dnia 26 czerwca 1935 - RGBI l, 8.769 (s.29-34), Rozdz. V. Ustawa o Redaktorach
(Schriflleitergesetz) zdnia 4 października 1933 - RGBl l s. 713 (s.35-43), Rozdz. VI. bme
dziedziny ustawodawstwa (s.44-46), Rozdz. vn. Władze Bezpieczeiistwa (8.47-54), ZakOlIczenie
(s.55-58), Dodatek: Deklaracja rządów polskiego i niemieckiego (s.59-60), Oświadczenie Kanclerza
Rzeszy Adolfa Hitlera, wręczone przedstawicielom ludności polskiej w Niemczech w d/lill 5 listopada
1937 r. (8.60-61), Komunikat Rady Naczelnej Związku Polaków w Niemczech z dnia 5Ustopada
1937 r. (s.61), Przypisy (s.62), Źródła (s.63). Zaletą książki są obszerne cytaty z doktryny
i propagandy hitlerowski~i podane w tłumaczeniu polskim i w niemieckim oryginale.
5 Wątek ten podjęty zostanie bliżej w ostatnim rozdziale tejże książki. Dodajmy tylko, że
niekiedy spotykamy się też z określeniem totalno-autorytatywny; zob. Niemcy (Deutsches Reich),
w: Świat i Życie, T. V, Lwów-Warszawa 1939,8.1347.
6 1. C z u m a, Absolutyzm, ',,\,: Encyklopedia Nauk Politycznych, T. l, Warszawa 1936,
(s.6-7); tenże, Absolutyzm ustrojowy, Lublin 1934, zwl. (s.133-149). Przez absolutyzm filozoficznomoralny Czuma rozumiał wszechogarniający charakter pallstwa i brak skrępowania
wyższym porządkiem moralnym. Przez absolutyzm
ustrojowy natomiast
w y raź n ą,
zagwarantowaną prawem przewagę bądź to jednostki, bądź to kolegium. W celu więc ustalenia czy
w danym państwie istniał absolutyzm ustrojowy, zjawisko w istocie negatywne, należalo zsumować
formalnie zastrzeżone dla danego podmiotu kompetencje i dokładnie zanalizować wzajemne między
nimi relacje. Obok Trzeciej Rzeszy absolutyzm filozoficzno-moralny i absolutyzm jednostki
wykazywał zdaniem Czumy ustrój ZSRR. Inaczej niż Czuma .rozumiał absolutyzm ustrojowy
Antoni Deryng, również prof. KUL.
Według Derynga byłby nim ustrój ,,zbliżający się nadmiernie do jednej z dwóch granicznych
koncepcji ustrojowych", tj. do najpelniejszego ind}widualizmu bądź najpelniejszego solidaryzmu.
Współczesną sobie rzeczywistość autor przestawił jako ewolucję od absolutyzmu kolegium do
absolutyzmu jednostki, co miało znajdować wyraz w rozwoju ur.lądzeń prawnych faszyzmu,
w przeobrazeniach politycmych i ustrojowych Rzeszy Niemieckiej i Republiki Austriackiej, w daleko
idących pełnomocnictwach prezydenta Stanów Zjednoczonych, w nowym ustroju Związku
Sowieckiego i w projekcie polskiej konstytucji ze stycznia 1934 roku; zob. bliżej, A. D e r y n g,
Akty rządowe głowy pmistJ.va. Rozważania ustrojowe, Lwów 1934, (s.5-6 i 76-114); por. tegoż,
Prawo polityczne, Lwów I936.
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do monarchii absolutnej 1. Spotykamy się też z potraktowaniem systemu władzy w HI Rzeszy
i niektórych jeszcze państwach jako "kryptodyktatury" bądź "paradyktatury" , a zmian w
ustroju społecznym jako nawTotu, mutotis mutandis, do średniowiecznej stanowości s.
Funkcjonowały poza tym posiłkowo naZ'''Y ustrój dyktatorialny li państwo dyktatorialne 9.

Gdy chodzi o
i cezaryzm

formę rządu używano

za:rnyczaj terminów cezaryzm demokratyczny

10.

Aspekt interpretacyjny, jak już zaznaczono, stanowi właściwy przedmiot naszych
aktów prawnych uwzględnimy dał~j o tyle tylko, o ile będzie
to niezbędne dla przedstawienia toku ",)'Wodów badaczy. Wartościowy opis materiału
normatyvmego zawierają wskazane na wstępie rozdziału prace, a "Iiele przepisów zestawiono
w Wydawnictwach Grup... ll. Są także tłumaczenia ustaw i rozporządzeń l2.
zainteresowań, toteż analizę

, T. O r l e w i c z, Pmistwo w teorii i praktyce Trzeciej Rzeszy, w: WlvlP Nr 8-9/1937,

8.22.
K..W. K !l m a n i e c k i, Nowa konstytucja polska. Część druga: Gdzie
Przebudowa współczesnego państwa, Kraków 1935 (nakl. autora), s. 89-100 i 82 i n.
ROZPOws7..echnione na Zachodzie terminy "kryptodyktatura", "paradyktatura", "la dictature .Iarvee"
oznaczały dyktaturę, która zrodziła się najpierw we Włoszech, gdzie dyktator nie potrzebował legalizować swojej pozycji prawnej, gdyz był formalnie powołany na konstytucyjny urząd
(s. 90-100). Kumaniecki posługiwał się takZe zaczerpniętym od Schmitta-Dorotica
określeniem "dyktatura suwerenna", które dotyczyło wypadków gdy dyktator zdobywający
władzę przy pomocy siły staral się uzyskać dla siebie fonnalny tytuł prawny "pod skrzydlem
suwerenności ludowej i pauvoir constituant" (3.98).
9 Por. K. G r z y b o w s k i, Zasady Konstytucji Kwietniowej. Komentarz prawniczy do
części I ustawy konstytucyjnej, Kraków 1937, s. 64 (ten sam tekst jako "Deklaracja praw z 23
!.:wietnia 1935 r... " ogłoszony został w CPiE Nr 1-12/1938,8.1-82) i St. K li t r ze b a, Elita jako
czynnik w technice rządzenia państwem, Kraków 1935, s. 3 i n.
10 Patrz o tym ostatni rozdział naszej pracy.
II Zestawienie obejmuje następujące akty: 1) Ustawę o dźwignięciu z nędzy narodu
ipmistwa z 24 marca 1933 (RGBll, s.141); 2) Ustawę o przedlu.żeniu lista wy o dźwignięciu
z nędzy narodu i państwa, z 30 stycznia 1937 r. (RGB!, I s.lOS); 3) Tymczasową ustawę
ujednostajnienia (Gleichsclwltllng) Krajów z Rzeszą, z 31 marca 1933 (Erstes
Gleichschaltlll1gsgesetz), (RGBl I, s.153); 4) Rozporządzenie o zabezpieczeniu kierownictwa Państwa
z 7 lipca 1933 (RGBil, s.462); 5) Ustawę o namiestnikach Rzeszy (Reichsstatthaltergesetz) z 30
stycznia 1935 (RGB/I,s.ó5); 6) Ustawę o sztandarze narodowym, z 15 września 1935 (RGBII,
s.1145); 7) Ustawę o glosowaniu powszechnym. z 14 czerwca 1933 (RGBI l, s.479);8. Ordynację
wyborczą do Reichstagu. z 7 sierpnia 1938 (RGBI1, 3.133); 9) Ustawę o Odbudowie Rzeszy, z 30
stycznia 1934 (RGBlI, s.76); 10) Ustawę o zawieszeniu Rady Rzeszy (Reichsrat) z 14 lutego 1934
(RGBl1, s.89); 11) Ustawę o władzy zwierzdmiej Rzeszy Niemieckiej, z 1 sierpnia 1934 (RGBI l,
8.747); 12) Ustawę o obywatelstwie, z 15 września 1935 (RGBI l, 5.1146); 13) Ustawę o ochronie
niemieckiej krwi i niemieckiej czci, z 15 września 1935 (RGBlI, s.I 1146); 14) Ustawę o Wielkim
Hamburgu i innych scaleniach terenów, z 26 slycznia 1937 (RGBlI, s.91). Przy każdej z ustaw i
rozporządzeń krótko zasygnalizowano ich treŚĆ; zob. Przegląd Ustawodawstwa niemieckiego z lat
1933-1937. Niemieckie ustawodawstwo od czaslI Odrodzenia Narodowego (ErheblIng) dnia 30
stycznia 1933. A. Prawo publiczne. l. Prawo konstytuCJjne, w: Wydawnictwa Grup."", z. 2, s.37-39.
i2 Zob. 1) Ustawa o pełnomocnictwach z dnia 24 marca 1933 rokII: 2) Ustawa przeciw
aktom terroru politycznego z dnia 29 marca 1933 roku; 3) Ustawa ostatecz//a dotycząca zlączenia
8
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W rozdziale niniejszym zapoznamy się z omówieniami najważniejszych przekształceń
o charakterze konstytucyjnoprawnym w Niemczech i oceną ich naukowej podbudowy.
Chodzi nam więc o formę, organizację i funkcjonowanie państwa, oraz polityczne
uprawnienia obywateli.
krajów z Rzeszą z dnia 7 kwietnia 1933 roku 4) Ustawa dotycząca konfiskaty majątku partii
komunistycznej z dnia 26 maja 1933 roku; 5) Ustawa mająca na celu przeszkodzenie odbudowie
partii; 6) Ustawa dotycząca plebiscytu narodowego z 14 lipca 1933; 7) Ustawa o konfiskacie
majątku wrogów narodu i państwa z dnia 14 lipca. 1933 roku; wszystkie tłumaczenia zamieszczone
w Załączniku do zesz. 1 Tomu XIX/1933 Przeglądu Politycznego, s.I-6. Niektóre akty prawne
przetłumaczył w swej pracy E. Fiedler, traktując je jako zmiany i uzupełnienia do konstytucji
weimarskiej. Autor wymienia więc odpowiednie przepisy konstytucji weimarskiej i podaje stan
wprowadzony prze hitlerowców do l kwietnia 1935 r. Są to: l) prawo ku zabezpieczeniu jedności
partii i państwa z dnia 1 grudnia 1933 (RGBI 1,8.1016) na s.23-24. 2) prawo o nowym ustroju
Rzeszy z dnia 30 stycznia 1934 r. (RGBI l, 8.75) na s.25; Pienvsze rozporządzenie o nowym
ustroju Rzeszy z dnia 2 lutego 1934 r. (RGBll, 8.8) na 8.26; Tymczasowe prawo o połączeniu
krajów z Rzeszq z 31 marca 1933 (RGBI L s.153 ) na s. 26-27; prawo wtóre ku połączeniu krajów
. z Rzeszą (tzw. prawo o namiestnikach Rzeszy) z dnia 7 kwietnia1933 (RGBIl, 8.173) w brzmieniu
praw dotyczących zmian z dnia 25 kwiel1lia, 26 maja i 14 października 1933 (RGBI l, s.225, 293,
736) na s.27-29; rozporządzenie prezydellta Rzeszy o uproszczeniu dekretu o przepisach
wykonawczych dnia 30 marca 1933 (RGBI l, s.147) na s. 29; prawo o nietykalllości posłów z dllia
23 czenvcą 1933 (RGBI l, 8.391) na 8.29-30; prawo o naczelnej władzy w Niemiec/dej Rzeszy z
dnia l sierpnia 1934 (RGBI L s.747) na s. 30; dekret kallclerza Rzeszy dotyczący wykonania prawa
ollaczelllej władzy Niemieckiej Rzeszy z dnia 1 sierpnia 1934 (RGBIl, s.747) z dnia 2 sierpnia
1934, na s. 30-31; prawo o usunięciu Rady Rzeszy z dnia 14 lutego 1934 (RGBII, 8.89), na s. 32;
prawo o usunięciu niedoli narodu i Rzeszy z dllia 24 marca 1933 (RGBI l, s.141) na s. 32; prawo
o glosowalliullarodu z dnia 14 lipca 1933 na 8.33; pienvsze prawo o przejęciu sądownictwa przez
Rzeszę z dllia 16 lu lego 1934 (RGBI l, 8.91) na s.34-35; prawo o tytulach, orderach i odznaczeniach
z dllia 7 kwietnia 1933 (RGBI L 8.180) na 8.35-36; rozporządzenie o niemieckiej przyllależno.~ci do
państwa z dnia 5/utego 1934 (RGBI l, s.85) na s. 36-37; rozporządzenie zamieszczonejako § l-a
prawa o urzędnikach Rzeszy z 30 czerwca 1933 (RGBI L s.433 ) na s. 37-38; prawo o zaprzysiężeniu
urzędników iżomierzy (siły obrollnej) arn/ii z dnia 20 sierpnia 1934 (RGB/l, s.38); prawo
o namiestnictwie Rzeszy z dnia 30 stycznia 1935 (ROBI l, s.65) na s. 40-42; prawo o ustroju siły
zbrojnej z dnia 16 marca (ROBI1, 8.375) na s. 42; wstęp do niemieckiej ustawy o ustroju gminllym
z 30 stycznia 1935 (RGBI l, 8.49) na s.43. Zobacz też tłumaczenia L i c h t s z aj n a (L. L.,
Ochrolla Ilarodu ipmistwa w Niemczech, cz.I w: GSW Nr 14-15/}939, s.211-213 i cz.Il w: GSW
Nr 16/1939, (s.231-231). W cz.I: Rozporządzenie Prezydenta Rzeszy o ochronie narodu niemieckiego
z 4 lutego 1933 (RGBI l, s.35) i w cz.Il: Rozporządzenie o ochronie narodu i patlstwa z 28
lutego1933 (RGBI l, 8;83) i Ustawa o·ochronie przed zdradzieckimi zamachami lIa państwo i partię
oraz o ochronie munduru partyjnego z 20 grudllia 1934 (RGBI l, 8.1269) bez arl. 2 i 3 o ochronie
munduru. Ustawy norymberskie tłumaczył M. B e rży ń s k i (Ustawa o obywatelstwie Rzeszy
wobec mniejszości narodowych w Niemczech, w: SN Nr 5/1935, S. 488-495), Tlumaczenie usIany o
obywatelstwie z 15 września 1935 r. na s.490-491, pierwszego rozporządzenia wykonawczego do
ustawy o obywatelstwie z 14 listopada 1935 na s.493. ·W tym samym numerze Spraw
Narodowościowych zamieszczono dokonane przez B e rży ń s k i e g o tłumaczenia: Ustawy o
ochronie lIiemiecldej krwi i "iemieckirg czci z 15 wrześllia 1935 na s.500 ipierwszego rozporządzenia
wykonawczego do ustawy o ochrollie krwi niemieckiej i niemieckiej czci z 14 listopada 1935 na
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w teorii i praktyce Trzeciej Rzeszy.

Spośród

kilkunastu istniejących publikacji warto nieco bliżej przedstawić te, które
szeroki W<icWarz :zagadnień i "'Yl'óżnialy się skrystalizowanym poglądem
na przeobrażenia ustrojowo-prawne w hitlerowskim państwie. Będą to analizy K.
Grzybowskiego, A. Chmurskiego, A. Mycie1skiego i E. Fiedlera. Dalej :zaś :zamier:zamy
:zasygnalizować sposób ujęcia problemu przez pozostałych autorów.
Badania nad istotą i genezą ustroju Trzeciej Rzeszy podjął jako jeden z pierwszych
w Polsce dr Konstanty G r z y b o w s k i, wykladowcakatedry Historii Prawa Szkoły Nauk
Politycznych UJ w Krakowie 13. Poza cennym studium Dyktatura Prezydenta Rzeszy,
wymienić trzeba opracowania syntetyczne i porządkujące, jak Niemcy hitlerowskie i Niemcy.
Ustrój polityczny Trzeciej Rzeszy 14. Z zestawieniem tych prac wyłania się zwarty obraz
problematyki ustrojowej.
obejmowały w miarę

8.500-502. Piąte rozporządzenie wykonawcze do ustawy o obywatelstwie Rzeszy z 27 wrze/mia
1938 (RGBl 1,8.1403) przetłumaczył J. S a s - W i s I o c k i, Weryfikacja adwokatury w Niemczech;
w: WNfP Nr 12/1938, s.58-61. Odnośnie do protektoratu Czech i Moraw patrz tłumaczenie
Rozporządzenia kanclerza Rzeszy o protektoracie Czech i !l1orawz 16 marca 1939 (RGBll, s.485)
i innych aktów (niektóre z nich tylko omówiono) do 31 maja 1939; zob. Protektorat Czech i
Moraw, w: G A, Nr 1111939, 8.697-700.
13
K. G r z y b o w s k i (1901-1970): studia prawnicze na UJ (1921-1923), studia
prawnicze i ekonomiczne w Handelshochschule w Berlinie (1923-1924 ); uczeń m. in. St. Estreichera,
Wł. L. Jaworskiego, M. Rostworowskiego, H. Reussa i C. Schmitta; dr praw UJ (1927,
li Wł. L. Jaworskiego); po studiach pracownik Prokuratorii Generalnej w Krakowie i radca prawny
w Zarządzie miejskim w Krakowie; później wykładowca na UJ; cz!. BBWR (1933-35); współprac.
SD (koniec lat 3D-tych); współprac. Czasu (1927~1934) i Przeglądu Współczesnego (1928-1935);
po II wojnie jeden z czołowych przedstawicieli naukhistorycznoprawnych w Polsce; zob.
G r z y b o w s k i Konstanty, w: Biogramy uczonych polskich, cz. l, z. 1/1983, s. 435-438.
14 K. G r z y b o w s k i, Dyktatura Prezydel/ta Rzeszy. Studium nad art. 48, ust. II
Konstytllcji Weimarskiej i rozwojem państwa autorytatywnego w Niemczech, Kraków 1934
(zamieszczone wcześniej w CPiE Nr 1-2/1933, 8.294-364). Oto zawartość tego studium - L Punkt
wyjścia ewolucji: Założenia Konstytucji Weimarskiej (8.3-6), Pierwotna rola art.48 w mechanizmie
Konstytucji Weimarskiej (s.6-9), Zasady art. 48 lisI. II Konstytucji (8.9-14), II. Rozwój dyktatlIry
Prezydenta Rzeszy: Trzy okresy praktyki konstytucyjnej - trzy Jazy politycznego rozwoju Niemiec
(s.15-23), Rozwój praktyJ..i i interpretacji (s.24): art. 48, ilst. II a sądy (s.24-28), Art. 48 usl. II,
a zwykle ustawy (s.28 in Jine-31), Ar/.48, II, a pozostałe przepisy Konstytucji Rzeszy
(s.31-40), Kontrola Reichstagu (8.40-42), Rezultaty rozwoju (s.42-45),UI. Pmistwo autorytatywIle
(8.45-46): «Sicherheit ulld Ordnung» (s.46-49), Stróż Konstytucji (s.49-53), «Prezydent Rzeszyjesi
zwierzchnikiem» (8.53-55), D~mokracja autorytatywna (s.55-56), pyktatura Adolfa Hitlera
(8.56-59), Koniec Weimanl (s.6Ó-61),Aneksy. Aneks I. Carl Schmitt (s.62-64), Aneks II. Legalizni
a legitymizm (s.64-65), Aneks III. Charisma (s.65 in filie-66), Aneks IV. «Gdy parlamentllie może
pracować» (s.66-70), Aneks V. Różne znaczenie słowa «konstytllcja» (s.70-71 ),Aneks VI. Suwerelll/a
a komisaryczna dyktatura (s.71-72), Aneks VII. Doktryllapatistwa autorytatywnego (s.72 c77),
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Wiele miejsca Grzybowski poświęcił przyczynom powstania państwa autorytatywnego
w Niemczech, które wiązać się miały z art. 48 ust. II konstytucji weimarskiej, a konkretnie
z rozszerzającą interpretacją tegoż artykułu. Artykuł ten - pisał on - najbardziej chyba
zgodnie przyjęty przy uchwalaniu konstytucji, uważ.ano początkowo za drugoplanowy
i prowizoryczny, twierdząc, że nie daje on prezydentowi prawa wydawania rozporządzeń
z mocą ustal\)', ale tylko zarządzeń. Już wówczas tkwiły w nim jednak potencjalne niebezpie. czel1stwa dla parlamentaryzmu 15.
Na art. 48 ust. II, czytamy dalej, składa się kilka zasad. Pierwszą z nich stanowi
"publiczne bezpieczeństwo i porządek" (Offentliche Sicherheit und Ordnung), pojęcie mające
swą genezę w pruskim Landrechcie. Może ono posiadać zarówno sens policyjny, tj.
utrzymanie zmienności politycznej w ramach bezpieczeństwa i porządku publiczno-prawnego,
który obowiązuje w danym momencie, jak i polityczny - znajdujący swój wyraz w mniej
lub bardziej daleko idącym ograniczeniu zmienności politycznej, w merytorycznym
"legitymizmie" przeciwstawionym formalnemu "legalizmowi" 16. Punktem wyjścia artykułu
jest utożsamienie określeń "Sicherheit und Ordnung" z terminami znanymi państwu
poliC)jnemu, ze "stanem oblężenia". Stąd zaś "'Yllikal niewielki zakres swobody prezydenta
Rzeszy. Z czasem jednak pfZY.ięto wykładnię rozszerzającą, polityczną. Okres inflacji, a następnie okres kryzysu gospodarczego, rozciągnął omawiane pojęcie na "bezpieczeństwo
i porządek gospodarczy", dając znaczne szanse wydawania rozporządzeń z mocą ustawy
w tychże sprawach i zmiany ustaw. "Gospodarczy stan wyjątkowy" stal się terenem rozwoju
dyktatury prezydenta Rzeszy. Kolejnym założeniem stosowania przepisu była niezdolność
parlamentu do pracy. Przyznano prezydentowi. prawo suwerennego, bo opierającego się
na swobodnym uznaniu decydowania, czy parlament jest, czy nie jest w stanie funkcjonować.
Następny krok prowadzi do rozluźnienia prawnych ram "Sicherheit und Ordnung", czyli
przyjęcia, że są to nie tylko dobra indywidualnie przez prawo chronione, ale i inne dobra
kulturalne, religijne, obyczajowe i polityczne panujące w społeczeństwie i państwie, które
stanowią o ich istocie i dlatego gwarantowane są przez porządek prawny jako całość.
Treść tychże wartości ustalać mial w sposób suwerenny prezydent. Ostatecznie przyjęto,
. że prezydent nie jest związany poszczególnymi przepisami, gdyż reprezentuje zasady
konstytucji jako całości, a więc "społeczeństwo samo w sobie" 17. Drugą zasadę
stwierdzał Grzybowski - składającą się na art. 48 ust. II stanowi "istotne zakłócenie lub
narażenie na niebezpieczeństwo" (erheblich gestort oder gefahrdet). Już słowo "istotne"
nie da się ściśle prawniczo ująć, a ~wa kolejne alternatywne pojęcia dają kompetencjom
Najważniejsza literatura (s.78-80); zob. tegoż autora, Niemcy hitlerowskie, wyd. cyt. oraz Niemcy.
Ustrój polityczny Trzeciej Rzeszy, w : E1lcyklopedia Nallk Politycznych, T. IV, z. 1, Warszawa
1939, s. 62~71 Gest też osobna odbitka wydrukowana nakładem Instytutu Wydawniczego "Biblioteka

Polska", Warszawa 1939).

K. G r z y b O w S k i, Dyktatur~ ... , 5.6-9.
Tamże, s. 10-11.
11 Tamże, s.46-49. Grzybowski na przykładach dowodzil,że konstrukcja "gdy parlament
nie może pracować" nie została przyjęta bez oporu ani przez naukę ani przez judykaturę.
przypomniał tei,. że ideniycme ujęcie proponował wcześniej w polskiej literaturze WI. L. Jaworski;
tamże, 8.66-70.
l;
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prezydenta niezwykle rozległy zakres. Trzecia zasada - to, że prezydent "może" (kann),
czyli nie musi poczynić odpowiednie zarządzenia, i czwarta - że mają one być "potrzebne"
(nótigen Massnahmen). I tu ró\\niez prezydent korzysta ze swobodnego uznania, tak co
do formy, jak i treści tych zarządzeń, co też różnije od zarządzeń, które określa się jako
"stan wyjątkowy", "stan oblężenia", czy "stan wojenny". Te ostatnie bowiem są ściśle
określone przepisami i obywatele z góry znają potencjalne zagrożenie. Twórcy konstytucji
wspomnianej swobody zresztą nie zamierzali, sądząc, że prowizorium zastąpione zostanie
przez ustawę wykonawczą, do czego jednak nigdy nie doszlo 18.
Rozwą.i dyktatury Prezydenta Rzeszy - tłumaczył dr Grzybowski przebiegał
w trzech fazach. Pierwszy okres (l919~1924), to okres energicznego wykorzystywania art.
48 ust. II przez Prezydenta w interesie Koalicji Weimarskiej i w zgodzie ze stronnictwami
tejże koalicji, przy milczącej akceptacji i delegacji Reichstagu. Drugi okres (mniej więcej od
1924-1929), to okres stosunkowo rzadszego stosowania artykułu. Przełomowy stał się zaś
okres trzeci (1929-1933), okres renesansu analizowanej praktyki. Rząd Bruninga nie stanowi
rządu większości parlamentarnej, ani też vvyrazu tej większości, a brak zgody Reichskllgu na
zarządzenia w trybie art. 48 ust II jest dla wszystkich jasny. Milczące uchylanie się od
wyrażenia dezaprobaty i unieważnienie zarządzeń wynika stąd, że Reichstag nie potrafi
utworzyć nowego rządu, bądź nie funkcjonuje. Parlament zgłosił ",lęC swą neutralność.
Sądy również nie mogly czy nie chciały badać wszechstronnie stosowania oVl'ych zarządzeń,
podkreślając jedynie, że swobodne uznanie Prezydenta lna być "pflichtgemass". Prezydent
uzyskuje faktycznie rue7.ależność. Jego zarządzenia o mocy równej ustawom mogą nawet
pozostawać w sprzeczności z konstytucją i nie podlegają zmianie w trybie ustaw, a tylko
zarządzeń Prezydenta w wypadku żądania Reichstagu 19.
W ten sposób - dowodził nasz autor - w otoczeniu Prezydenta, w gronie
popierającym gabinet Briininga, rodziła się, narzucona przez rozwój stosunków, nowa
doktryna konstytucyjna, doktryna państwa autorytatywnego i władzy prezydenckiej. Sam
Briimng unikaljej doŚĆ zręcznie, mówiąc stale o "Hindenburgu", nie o prezydencie, głosząc
charyzmę przywódcy, a nie autorytet urzędu 10 • W rezultacie, w Z'Wiązku i na tle stosowania
art. 48 ust. II, powstało hasło "Reichsprasident ist Obrigkeif', hasło państwa autorytatywnego, opierającego się na plebiscytarnie wyrażonej woli ludu, ale przeciwstawiającego
się parlamentarnie \vyrażonej woli ludu, które nawiązywało do Niemiec fryderycjańskich,
do "służby dla państwa" a przeciwstawiało się Niemcom frankfurckim 1848r. i ich
pogrobowemu dziecku, Niemcom weimarskim 21.
18
Tamże, 8.11-14, Pierwszy projekt ustawy wykonawczej do art.48 pojawił się w 1926 f.,
nie został jednak zgłoszony do Reichstagu. W tym samym czasie ogłoszono w związku ze
stosowaniem art. 48 projekt noweli do konstytucji weimarskiej (art. 77a), którego jednak Reichstag
nie uchwalił (8.14).
19
Tamże, s.15-23 i 24-45. O tym jakie kwestie objęły zarządzenia Prezydenta patrz na
s.42-43.
20 To głoszenie charyzmy przywódcy było zdaniem Grzybowskiego przeciwstawieniem
innej charyŹlnie - Hitlera, a unikanie podkreślenia autorytetu urzędu mogło się stać, jak to autor
określał, przeciwstawieniem autorytetowi innego urzędu, tak Reichstagu, jak i monarchii; tamże, 8.22.
2!
Tamże, s.45; zob. tez 8.53-55.

50

Leonard Górnicki -

Prawo Trzeciej Rzeszy w nauce ...

Prezydent Rzeszy - czytamy z kolei - jest zwierzchnikiem, stoi też na straży
konstytucji. To drugie pojęcie, znane od początku istnienia konstytucji, a podtrzymane
między innymi przez Eberta i przez Prezydenta Trybunału Rzeszy i Trybunału Państwa
Simonsa, stopniowo coraz to bardziej rozszerzano 22. ,,Bronić Konstytucji - zauważał dalej
K. Grzybowski - można było tylko permanentnym stanem WY.iątkowym, permanentnym
jej za",ieszeniem. Jedynym, który do takiej obrony był uprawniony, mógł być tylko
Prezydent Rzeszy. Oto geneza jego stanowiska jako «stróża Konstytucji» - Konstytucji
jako pewnej naczelnej zasady, a nie poszczególnych paragrafów ustawy KonstytucY.inej,
stanowiska, które ze «stróża Konstytucji» wbrew jej JXlszczególnym paragrafom przeobrazi
się w stanowisko stróża państwa wbrew Konstytucji, a przy pomocy jedynego jej przepisu:
. art. 48, ust. If' 23. Dyktatura Prezydenta, w miarę słabnięcia kontroli parlamentarnej, uległa
przekształceniu z dyktatury komisarycznej w dyktaturę suwerenną 24.
W nurt konstytucyjny na stałe wchodzą takie pojęcia jak "Notstandsaktion"
i "StaatsnotrechC. Prawo do akcji w stanie wyższej konieczności wynikać ma stąd, że
Prezydent broni konstytucji traktowanej jako całość, a nie jej artykułów. To rozróżnienie
stworzone i rozwinięte głównie przez C. Schmitta stało się podstawą doktryny
podtrzymującej praktykę prezydencką. Właśnie Schmitt z pewnością w najznaczniejszym
stopniu - przekonywał nasz autor - był twórcą tej doktryny i praktyki konstytucyjnej,
która zatryumfoooła w życiu państwo\\ym Niemiec 25. Art. 48 ust. II uznano więc za nonnę
stanu wyjątkowego, a nie zwyczajnego, stojącą ponad innymi normami i pozwalającą na
działanie poza konstytucją lub wbrew jej przepisom. Zapatrywanie to głoszone coraz
wyraźniej, w ostatnich tygodniach gabinetu Schleichera niemal nie stało się oficjalną teorią
prezydenckiej kancelarii 26.

22

Tamże,

23

Tamże,

s.49-50, 52.
s. 50.
24
Tamże, 8.51-52 i 71-72.
23
Tamże, s. 62 i s. 38-39. Wpływ Schmitta na praktykę konstytucyjną widział Grzybowski przede wszystkim w dwóch kwestiach: w przeprowadzonej przezeń krytyce współczesnego
parlamentaryzmu (w Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus), która wiązała
się z tezą, iż ewolucja stosunków ustrojowych idzie od pracy metodą dyskusji (parlamentaryzm)
do decyzjonim1U (dyktatura) i w interpretacji przepisu art.48 Konstytucji (na kongresie profesorów
prawa pałlstwowego 14 i 15 łipca 1924), która w części teoretycznej opierała się na wcześniejszej
pracy Schmitta Die Diktatur (tamże, s.65). Grzybowski stwierdzał też, że Schmitt wprowadził do
nauki prawa konstytucY,jnego nowe metody, na których oparła się i jego praca (8.62). Autor
zaznaczył też, że naj gorliwszym i nąjbardziej wpływowym po Schmittcie twórcą doktryny naukowej
odnośnie do art. 48 był Richard Grau (s.48).
26 Tamże, s.50 i 52-53. ,,Republika demokratyczna i parlamentarna pisał Grzybowski
- utworzyła narzędzie, które ją zabiło. Życie okazało się silniejsze od norm prawnych. Prawniczo
interesującym jest nie tyle ten fakt, ile fakt, jak życie umiało nagiąć interpretację nonn prawnych do
swoich potrzeb, jak rozwój i wysubtelnienie nauki prawa uczyniło zbytecznym uciekanie się do
rewolucyjnej formy, skoro można było ubrać rewolucyjną treŚĆ w formę legalną" - tamże, 8.61.
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Doktryna "demokracji autorytatywnej", cry "państwa autorytatywnego" - pisał
krakowski prawnik - ma już dzisiaj bogatą literaturę 27. Doprowadzona do ostatecznych
konsekwencji szuka uzasadnienia wladry nie w demokracji, a we własnej "wartości", poza
demokracją. Zabieg ten nie został przeprowadzony przez Schmitta, ani też przez OUo
Koellreutera, który jako pierwszy (bo już w roku 1930) zaczął nadawać hitleryzmowi
konstrukcje konstytuC)jno-prawne, choć poszedł on dalej niż Schmitt, akcentując mocniej
niezałeŻllY i suwerermy charakter autorytatyvmego rządu. Krok ów uczynił natomiast Julius
Binder, głoszący bezwzględną i kategoryczną władzę państwa nad ob)'\vatelami, władzę
pierwotną, nie udzieloną pań.stwu przez obywateli 28.
Koniec ewolucji art 48 usi. II - dowiadujemy się ""Teszcie - stanowi sięgnięcie
przez Hitlera po wład:zę. Artykuł ten odegrał już swoją historyczną rolę, skoro rząd posiada
obszerniejsze, nie podlegające w zupełności badaniu sądowemu pełnomocnictwa, nadane
przez ustawę z 24 marca 1933r. Państwo autorytatywne nie przestaje jednak w Niemczech
istnieć, wręcz przech"nie, dopiero odtąd znajduje ono pełny wyraz, v/skutek braku związania
parlamentaryzmem i konstytu~ią weimarską. W miejsce autorytetu Prezydenta wkracza
mistyczny autorytet wodza, który genetycznie \vywodzi się z plebiscytu, w działalności
swej jest jednak od nikogo niezaleŻlly. Pm:byto tym samym drogę od instytucjonalizmu do
charyzmy 29. Ustawa o pełnomocnictwach opiera się na wynikach praktyki i doktryny
Z\viązanęj z a..'1. 48 ust. II. I tak, po pienvsze, konlynuO'.vał autor, dement charyzmatyczny,
stosunek do wodza, odzwierciedla przepis, że ustawa przestaje obo\viązywać w \\ypadku
zmiany obecnego rządu. A obecny rząd, na co wskazuje pośrednio art. 3 usta,,,y, to przede
wsrystkim Adolf Hitler, uniezależniony tak od parlamentu, jak i od ludu, bo wydawane
przez rząd ustawy nie mogą być uchylone przez referendum ludowe. Po dmgie, teoria o
27 Autor omówił krótko zasadnicze z.alożenia tej doktryny, zwracając uwagę na połączenie
"demokracja" i "autorytet", na przyznanie Prezydentowi prawa decydowania, który
z równorzędnych organów Narodu, tj. on sam czy Reichstag, ma w danym wypadku działać, na
zalożenie że źródło wladzy autorytatywnej jest identyczne jak przy parlamencie (Iudov.y wybór
prezydenta), na rozróżnienie dwóch zasad nauki o konstytucji: zasady identyczności i zasady
reprezentacji i stąd na przyjęcie, że wartość, autorytet reprezentacji przeciwstawia się wartości,
autorytetowi identyczności, w ostatecznej więc konsekwencji Ludowi. ZaznaczyI on przy tym, iż
tam gdzie Głowy Państwa wybierano w glosowaniu ludowyni - bezpośrednim, gdzie fakt
desygnowania Głowy Państwa przez partie \'-'ystępowai wyraźniej - jej charakter autorytatywny
ujawnil się znacznie silniej i szybciej niż w pal1stwach, gdzie Głowę Państwa ""y'bierano połączonymi
izbami parlamentu; zob. tamże, s.72-75 i tegoż, Niemcy hitlerowskie, s. 43-46.
28
Tamże, 8.75-77; legoż, Niemcy hitlerowslde, s.46-47. "Ta świadomie heglowska nauka
o absolutyzmie państwa - podsumowywał Grzybowski koncepcję Bidnera - pozwala w takim
ujęciu na identyfikację absoluf'JZlnu państwa, stojącego ponad jednostkami, i absolutyzmu władzy
państwowej, na dalszą identyfikację absolutyzmu władzy pal'lstwowej i absoluty7.J1lU jej organów.
W pojęciu «pal'lstwa autorytatywnego» nie zostało nic z demokracji, która byla punktem "yjścia
doktryny" (K. G r z y b o w s ki, Dyktatura ... , s.77), to samo w: Niemcy hitlerowskie, 8.47. W
innym miejscu Grzybowski podkreślał, że ,.,doktryna niemiecka skłonna jest do wyciągania z
pewnych konstrukcji ostatecznych konsekwencji praktycznych" (K. G r z y b o w s k i
Dykta/lira .. .,s.48).
29 K. G r z y b o w s k i, Dyktatum. .. , s.23 i 55 (infille)-56.
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"Staatsnotstand" objawia się zarówno w tytule ustawy, mówiącej o "Not von Volk und
Reich" ,jak i w przepisie, że ustawy uchwalone przez rząd mogą odbiegać od konstytucji.
Tak szerokich kompetencji i na tak długi czas w drodze legalnej nie uzyskał jeszcze nigdy
żaden dyktator. I po trzecie, z teorią, o "Notstand" połączono teorię o przełamywaniu
poszczególnych artykułów konstytucji po to, by ocalić od zagrożenia jej naczelne zasady,
oraz, wart. 2, o "minimum organizacyjnym", którego dyktator nie ma prawa naruszyć, tj. o
"minimum parlamentaryzmu" i "minimum federalizmu", przy nieuszczuplonych - z WY,iątkiem
praw z art. 70 i 73 - praw Prezydenta 30.
Podsumujmy ten naj\\ażniejszy w rozważaniach badac711 wątek: państwo hitlerowskie
miało charakter autorytatywny, rządził w nim wódz z mocy charyzmy, a jego wład7..c'l
stanowiła immanentny przejaw woli narodu. Grunt pod taki system stworzono w praktyce i
doktrynie konstytucyjnej Republiki Weimarskiej.
Ale patlstwo hitlerowskie było jednocześnie państwem totalnym. "Państwo totalne
- tłumaczył Grzybowski - jest to państwo, które ogarnia swą kompetencją całokształt
. stosunków ludzkich. Istotnąjego cechą jest, że nie ma w nim podziału na sferę prywatną
i sferę publiczną, w której reglamentuje się działalność jednostek pod rygorem przymusu.
W państwie totalnym wszystko jest publicznym. Państwo poza tym nie uznaje innych
instytucji publicznych p07..a sobą" 31. Dwa więc elementy znamionowały hitlerowskie
państwo: autorytatywna władza i tendencja do wszechogamiającej działalności.
Grzybowski poświęcił nieco miejsca charakterO\vi ustroju i 71lSadom ustrojo\'.ym Trzeciej
Rzeszy. W pierwszych miesiącach rządów Hitlera - przypominał on - dosyć popularna
była teoria, ~ w Rzeszy obowiązuje nadal konstytucja weimarska. W miarę jednak postępów
dyktatury jednostki coraz bardziej ujawnia się fałszywość tejże koncepcji. Obecnie panuje
pogląd, iż konstytucja weimarska przestała obo,,,iąz}"\vać na skutek milczącego i zrozumialego
nieprzestrzegania i ignorowania jej przepisów. Wyraźny jest poz.a tym brak konstytucji
pisanej 32. Konstytucji nie uchwalono prawdopodobnie tak ze względu na większą możliwość
swobody władzy, jak i ,,'Skutek sugestii doktryny praoo państwowego. Doktryna ta twierdzi,
że ustrój stanowi syntezę teoretyczną stosunków faktycznych, a nie zbiór norm prawnych.
Podstawą ustroju - ciągnął nasz pra\\nik - jest w Niemczech pewna praktyka rZc1dzenia,
a dopiero obok niej szereg ustaw \vydanych bądź to przez rząd, bądź to przez parlament.
Dominacja sfery faktów powoduje płynność pojęć i norm, prowadzi do zatarcia granicy
między llomlą a programem politycznym. Każdy czyn Hitlera, bez względu na stoslUlek do
norm prawa pisanego, uznaje się za legalny, a w razie sprzeczności z prawem pisanym za
prawo tworzący 33.
W konsekwencji - konkludował Grzybowski - zasady ustrojowe Trzeciej Rzeszy
dad7..ą się ująć następująco: l) zasada rasistow'Sko podbudowanego nacjonalizmu w przeci,vieńshvie do zasady egalitarnego demokratyznm, 2) zasada wodzosh\ajako antyteza zasady
Tamże, s. 58-59.
K. G r z y b o w s k i, Niemcy hitlerowskie, s.59 i n.
II
Autor początkowo sądzil, opierając się na zapowiedziach Hitlera, że konstytucja taka
zostanie wydana przez rząd. Określał nawet przypuszczalne zasady nowej konstytucji . Wydawało
mu się m.in., iż senat będzie sprawował pewną konirolę nad Filhrerem; zob. tamże, s. 60.
H
K. G r z y b o w s k i, Niemcy. Ustrój ... , s. 63-64.
3')
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podziału władz, J)

zasada supremacji woli wodza w opozycji do zasady formalnego
legalizmu, 4) zasada monopolu jednej partii w przeciwstawieniu do zasady \'\'ielopartyjnego
parlamentaryzmu, 5) zasada jednolitości Rzeszy jako anty1eza federacyjnej struktury państwa.
"Naczelną logicznie zasadą jest wśród nich 7asada rasistowsko podbudowanego
nacjonalizmu, praktycznie i pozytywnie naczelną zaś jest zasada wodzostwa" 34.
GrzyboVi'Ski - jak \vidzieiiśmy - zajął pozycje realistyczne, bo genezy rządów Hitlera
upatrywał w praktyce konstytucyjnoprawnej weimarskich Niemiec. Ów czynnik polityczny
wysunął on przy tym na czoło, choć trudno mu zarzucić by zupełnie pomijał szersze tlo
społeczne oraz kulturowe narodzin i rozwoju hitleryzmu 35.
Wnikliwe uwagi na temat celów, zadań i organizacji Trzeciej Rzeszy poczynił znany
nam już A C 11 m u r s k i, w pracy Nowa Konstytucja 3ó. Dzisiaj możemy je traktować jako
naturalne i nie podlegające dyskusji, ale wówczas nie wszyscy widzieli problem równie
ostro i jednoznacznie.
Nowa konstytucja Rzeszy Niemieckiej - V\yjaśniał Chmurski - dopiero się tworzy.
Jest to tym bardziej zastanawiające, że narodowy socjalizm w odróżnieniu od faszyzmu z
miejsca wystąpił z własną ideologią i konkretnym programem. Ideologia i partyjny program mają tym samym doniosłe znaczenie dla zrozumienia i oceny nowego ustroju 37. Na
nich opierają się bowiem zasady prawne organiz.'łcji Trzeciej Rzeszy, która chce być państwem
jednolitym (Einheitsstaat), ograniczonym i wszystko obejmującym (der totale Staat).
Państwem jednolitym - w znaczeniu jednolitości narodowej, według kryteriów krwi i rasy,
i jednolitości politycznej. Jednolitość narodową ma urzeczywistniać ustawodawstwo zmierzające do utrzymania i oczyszczenia rasy, a także do usunięcia pierwiastków mało wartościowych. Jednolitość polityczną - ustawodawshvo określane mianem "Gleichschaltung" 38.
Pm.1stwem organicznym narodowy socjalizm zamieua zostać w przeciwstawieniu do państwa
atomistycznego. Ideę organiczną zrealizowano jak dotąd tylko w sferze gospodarczej, a i
tam budowa podstaw prawnych znajduje się dopiero w zaczątkach 39. Państwem wszystko
34
Tamże, s.64. Omawiając zasadę wodzostwa Grzybowski stwierdzał że była
ona rozbudowywana w ustroju hitlerowskim stopniowo. Nie ograniczała się tylko do najwyższego
czynnika w pat1stwie, ale "przeniesiono ją odpowiednio na stosunek kierownika każdej jednostki
państwowej do pomocników i ciał kolegialnych w tych jednostkach" (bliżej tamże, s.64-65). Odnośnie
do monopartyjności autor zaznaczył, iż hitleryzm stopniowo wbudowywał partię w ustrój
państwowy. Wbudowanie partii w pailstwo opierało się na unii realnej pomiędzy pewnymi
stanowiskami partyjnymi ipallstwowymi, \j. poprzez wchodzenie przedstawicieli partii do rządu i
jednostek samorządu terytorialnego. PodKreślal takze, ze NSDAP nie urzeczywistniała koncepcji
senatu party'jnego, zapowiedzianej przez Hitlcra 6 X 1933 na zebraniu naj starszych członków
partii (Alte Grade). Koncepcje hitlerowskie zmieu.llly zdaniem badacza do tego, by z senatu uczynić
najwyższy organ obok wodza, posiadający w szczególności prawo \'''ybierania następcy wodza,
jeśli on sam za życia następcy nie wskazał (bliżej tamże, s.66).
B
K. Grzybowski, Niemcy hitlerowskie, s.l i n; tenże, Dyktatura... , s.55.
36 A. C h m u r s k i, Nowa Konstytucja, s.204-241.
37
O ideologii hitleryzmu patrz bliżej tamże s.205-216. Chmurski uzywał częściej
określenia "socjalizm narodowy" niz "narodowy socjalizm".
38 Bliżej lamże, s.218-220.
39 Blizej tamże, s.220 i 235-236. Budowę tę pu..eprowadzono zdaniem Chmurskiego
w myśl. zasady dobra wspólnego, 7.llsady ujednolicenia i zasady przywództwa (s.235).
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obejmującym,

które by pochłonęło całego człowieka - dla uzyskania gwarancji
celów i użycia odpowiednich środków. Także i ta idea zostala już w znacznym
stopniu urzeczywistniona w drodze prawodawczej 40.
Ustrój polityczny Trzeciej Rzeszy - przekonywał Chmurski - uległ gruntownej
przebudowie, która objęła naczelne dotąd organa państwowe, podporządkowując je władzy
jednostki. Równocześnie odrębne do tej chwili funkcje administraC)jne i sądowe w poważnej
mierze ujednolicono. Normy prawne upodobniły się do aktów administracyjnych. Nad
przystosowanym do tego częściowo sądownictwem kontrolę rozciągnęła władza
wykonawcza. Zasadnicze funkcje państwowe zachowaly nazwy tradycyjne, zmieniła się
jednak ich treŚĆ. Tylko z tym zastrzeżeniem można mówić O stanowieniu praw, administracji
i sądownictwie w Trzeciej Rzeszy 41.
Na czele państwa ~ tłumaczył następnie autor - stoi jedna osoba, Adolf Hitler,
który jest formalnie wodzem utożsamionej z państwem partii, Kanclerzem i Prezydentem
Rzeszy, a faktycznie także najwyższym prawodawcą i najwyższym sędzią. Postanowienia
Hitlera o objęciu godności Głowy Państwa glosowanie ludowe nie byłoby w stanie obalić,
gdyż uznano by je wówczas za akt rewolucyjny, nie wiążący wodza. Ustawą z 2 sierpnia
1934 roku o głowie państwa Hitler postawił więc naród przed faktem dokonanym. "Tytułem
jego władzy nie jest już mianowanie. On sam sobie ją bierze. A co do odpowiedzialności,
to nie ma w Państwie organu, któryby mógł ją urzeczywistnić. Odpowiedzialność jedyna,
którą Wódz uznaje przed Narodem, jest oczywistą fikcją" 42. Zmieniły się organa
ustawodawcze. Do Reichstagu wchodzą sami narodowi socjaliści, przez co stanowi on
raczej kongres partyjny, nie zaś niezależny organ woli narodu. Doktryna konstytucyjnoprawna w osobie C. Schmitta preferuje odnośnie do konstytucji weimarskiej zasadę
"wykładni Konstytucji, stosownie do sytuacji" (situationsmassige Auslegung der
Verfassung) 43. Rząd zszedł do funkcji rady przybocznej wodza, a wymiar sprawiedliwości
opiera się na zasadach krańcowo innych niż te, którym holdują nowoczesne państwa.
Najlepiej obrazuje to wydana 3 lipca 1934 r. ustawa, w której wódz uznał własne akty
oskarżenia i wlasne, bez jakiegokolwiek postępowania wydane wyroki sądowe za konieczne
i legalne 44.
Powstający ustrój Trzeciej Rzeszy - przechodził Chmurski do ogólnej charakterystyki
państwa różni się zasadniczo od pozostałych ustrojów państwowych, a to przez swój
wielki cel, tj. zdobycie ziemi na Wschodzie, możliwy do osiągnięcia tylko przez wojnę.
Jemu podporządkowana jest struktura organizacyjna państwa, które staje się państwem
jednolitym, organicznym i wszystko obejmującym. Stąd wynika także odrzucenie
republikańskiej formy rządu i podziału władz, oraz wprowadzenie zasad właśch\ych

niezmienności

4')
B1iźej tamże, s.220-222. Chmurski mial na myśli zwłaszcza upaństwowienie NSDAP
i związany z tym monopol ideologiczny i światopoglądo\\')' partii oraz niektóre lIstrojowoprawne
tego konsekwencje.
łl Tamże, s.222 i/l fille-223
łl Tamże, s.212 i s.223-227.
łl Tamże, s.229.
44
Tamże, s.227, 230-233.
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organizacji wojskowej: zasady przywództwa (Ftihrerprinzip) i zasady ujednolicenia
(Gleichschaltung). O nastawieniu wojsko\rym nowego ustroju świadczy stosunek Hitlera
do siły zbrojnej, zaprzysięganie żołnierzy na wierność sobie i urzędowa tytulatura "Mein
Fiih.rer" 45.
Skupiając władzę w osobie wodza i pozbawiając obywateli podstawowych praw
politycznych - dodawał warszawski prawnik -Trzecia Rzesza urzeczywistnia państwo
autorytetu, i to najdoskonalszy typ tego państwa, nieznany nowoczesnym systemom
konstytucyjnoprawnym typ monokracji. Decydują o tym nie tylko skomplikowane stosunki
zewnętrzne i wewnętrzne, głównie gospodarcze Rzeszy, ale i charakter narodowy Niemców,
zamiłowanie do militaryzmu i autorytetu, a przede wszystkim cel wojenny. Z tychże przyczyn
zasada przywództwa doprowadzona zostaje do jej ostatecznych konsekwencji. "Trzecia
Rzesza polega tak dalece na osobie Wodza, że wiąże z nim losy Państwa. Istnieją bowiem
postanowienia, mocą których otrzymuje władzę. Brak jednak postanowień o osobie jego
następcy. Tak jakby obecny Wódz Rzeszy był nieśmiertelny, tak jakby Trzecia Rzeszy
zaczynała s:ię od Hitlera i na nim kończyła" 46, Wódz jest osią całego systemu. Skoro zaś
stanowisko wodza określają podstawy uczuciowe, nie rozumowe, w nowym ustroju i prawie
konstytucyjnym Rzeszy Niemieckiej czynnik uczuciowy, czynnik wiary ..rysuwa się na plan
pierwszy. W tym też kierunku zmierza teoria prawa państwowego 47.
Zasadę przywództwa narodowy socjalizm przeprowadza konsekwentnie: w stosunku
do innych narodów - jako przywództwo rasy nordyckiej, w sferze wewnętrznej - jako
przywództwo wodza partii wraz z całą hierarchią wodzów różnych szczebli, w dziedzinie
gospodarczej - jako przywództwo przedsiębiorcy, w dziedzinie religijnej, na razie w ramach
wyznania ewangelickiego - jako przywództwo biskupa Rzeszy 48.
Państwo niemieckie, według zapowiedzi Hitlera na 7jeździe part)jnym w Norymberdze
5 września 1934 r., trwać ma tysiąc lat. Czy jednak, skoro jest ono jedynie środkiem do celu,
zapytywał Chmurski, jego racja bytu nie ustanie z chwilą zdobycia 7jemi na Wschodzie.
Czy poza tym tak naprędce wzniesiona budowa może być trwała? Czy władza wod7a,
która niczym się nie różni od władzy despotów orientalnych, zapewni ustrojowi przy
obecnym wysokim stanie kultury wiekuisty charakter? Wątpliwości budzi wreszcie
nadmiemy centralizm i tendencja do ujednolicenia. System ten jest mechaniczny, ułatwia
rządzenie państwem, ale zadaje gwałt życiu.
Trzeba również spojrzeć na ustrój hitlerowski z polskiego pm1k.tu widzenia:
"Państwo Hitlera - to wielki obóz wojenny, zwrócony frontem na Wschód.
A na Wschodzie graniczy z Trzecią Rzeszą - Rzeczpospolita Polska" 49.
Tamże, s.237-238. Wcześniej autor podkreślał, że rota przysięgi składanej przez
a także przez urzędników pal1stwowych miała charakter monarchiczny, a nie republikaJlski,
gdyż była związana ściśle z osobą Hitlera a nie z państwem (s.227).
46
Tamże, 8.238.
47 Tamże, 5.239. ,,Na czele konstytucji cytował Chmurski słowa Tatarin - Tarnhaydena - powinny znajdować się artykuly wiary", bowiem "wiara socjalizmu narodowego stworzyła
Państwo" - tamże, 8.213 (por.też A.T a t a r i n - T a r n h a y d e n, o.c., 8.144 i 145).
48
Tamże, s.239.
49 Tamże, 8.241.
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organizacji wojskowej: zasady przywództwa (Fiihrerprinzip) i zasady ujednolicenia
(Gleichschaltung). O nastawieniu wojskowym nowego ustroju świadczy stosunek Hitlera
do siły zbrojnej, zaprzysięganie żołnierzy na wierność sobie i urzędowa tytulatura "Mein
Fiihrer" 45.
Skupiając władzę w osobie wodza i pozbawiając obywateli podstawowych praw
politycznych - dodawał warszawski prawnik -Trzecia Rzesza urzeczywistnia państwo
autorytetu, i to najdoskonalszy typ tego państwa, nieznany nowoczesnym systemom
konstytucyjnoprawnym typ monokracji. Decydują o tym nie tylko skomplikowane stosunki
zewnętrzne i wewnętrzne, głównie gospodarcze Rzeszy, ale i charakter narodowy Niemców,
zamiłowanie do militaryzmu i autorytetu, a przede wszystkim cel wojelmy. Z tychże przyczyn
zasada przywództwa doprowadzona zostaje do jej ostatecznych konsekwencji. "Trzecia
Rzesza polega tak dalece na osobie Wodza, że wiąże z nim losy Państwa. Istnieją bowiem
postanowienia, mocą których otrzymuje władzę. Brak jednak postanowień o osobie jego
następcy. Tak jakby obecny Wódz Rzeszy był nieśmiertelny, tak jakby Trzecia Rzeszy
zaczynała się od Hitlera i na nim kończyła" 46. Wódz jest osią całego systemu. Skoro zaś
stanowisko Wod711 określają podstawy uczuciowe, nie rozumowe, w no\\)'m ustroju i prawie
konstytucY,jnym Rzeszy Niemieckiej czynnik uczuciowy, czynnik wiary wysuwa się na plan
pienvszy. W tym też kierunku zmierza teoria prawa państwowego 47.
Zasadę przywództwa narodowy socjalizm przeprowadza konsekwentnie: w stosunku
do innych narodów - jako przywództwo rasy nordyckiej, w sferze wewnętrznej - jako
przywództwo wodza partii wraz z całą hierarchią wodzów różnych szczebli, w dziedzinie
gospodarczej - jako przywództwo przedsiębiorcy, w dziedzinie religijnej, na razie w ramach
wyznania ewangelickiego - jako przywództwo biskupa Rzeszy 4S.
Państwo niemieckie, według zapowiedzi Hitlera na zjeździe partyjnym w Norymberdze
5 września 1934 r., trwać ma tysiąc lat. Czy jednak, skoro jest ono jedynie środkiem do celu,
zapytywał Chmurski, jego racja b}1u nie ustanie z chwilą zdobycia ziemi na Wschodzie.
Czy poza tym tak naprędce wzniesiona budowa może być trwała? Czy władza wodza,
która niczym się nie różni od władzy despotów orientalnych, zapewni ustrojowi przy
obecnym wysokim stanie kultury \viekuisty charakter? Wątpliwości budzi wreszcie
nadmierny centralizm i tendencja do ujednolicenia. System ten jest mechaniczny, ułatwia
rządzenie państwem, ale zadaje gwałt życiu.
Trzeba również spojrzeć na ustrój hitlerowski z polskiego punktu "widzenia:
"Państwo Hitlera - to "ielki obóz wojenny, zwrócony frontem na Wschód.
A na Wschodzie graniczy z Trzecią Rzeszą - Rzeczpospolita Polska" 49.
Tamże, s.237-238. Wcześniej autor podkreślał, że rota przysięgi składanej przez
a także przez urzędników państwowych miała charakter monarchiczny, a nie republikański,
gdyż była związana ściśle z osobą Hitlera a nie z państwem (s.227).
,6 Tamże, 8.238.
47 Tamże, s.239. "Na czele konstytucji cytowal Chmurski słowa Tatarin - Tamhay. dena - powinny znajdować się artykuły wiary", bowiem "wiara socjalizmu narodowego stworzyła
Państwo" tamże, 8.213 (por.też A.T a t a r i n - T a r n h a y d e n, o.c., s.144 i 145).
4&
Tamże, s.239 .
49
Tamże, s.241.
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Najpowamiejszy atut rozważań Chmurskiego stanowiła realistyczna ocena rzeczyniej autor postawił na pienvszym miejscu metaprawne cele norm, a nie
dogmatyczną analizę przepisów praVl'nych.
Odmienne zgoła podejście do zagadnień ustrojowoprawnych miał dr Andrzej
M y c i e l s k t, docent Uniwersytetu Wileńskiego, zaangażowany we współpracę prawniczą
z oficjalnymi organizacjami pravvników włoskich i niemieckich 50. Badacz ów określił siebie
i określa nadal jako tomistę 51, co możemy odnieść do filozofii prawa, na gruncie
konstytuC)jnoprawnym natomiast przyjął postawę formalno-dogmatyczną. Widać to bardzo
vvyraźni.e w dwóch opracowaniach, które nas tutaj interesują: Podstawy ustroju Niemiec
współczesnych i Stanowisko prawne Fi1hrera na tle ustroju Niemiec współczesnych 52.
Autora zajmowały vvyłącznie aspekty prawne zagadnienia. Chodzi nam - pisał on
- nie o stronę faktyczną, nie o to, co oczywiście jest niezaprzeczalne, że istniejący
w Niemczech ustrój polityczny uległ w marcu likwidacji, ale o następstwa ustawy marcowej
rozpatrywane przez pryzmat konstytucyjnoprawny. Formalnie biorąc ustawa o pełnomo
cnictwach z 24 marca 1933 r. stanowi akt zasadniczo poprawny. Mylą się ci, którzy w samym
dojściu do skutku i sposobie uch'walenia ustawy dostrzegająjawne pogwałcenie i ostateczne
przełamanie wcześniejszych foma ustrojo")'ch. Terror jako taki prawnego znaczenia bowiem
nie posiada. Terrorowi. prawnemu początek daje dopiero ustawowe usunięcie komunistów
i socjalistów z Reichstagu. Tak samo błędny i pozbawiony logicznej racji bytu jest kolejny
zarzut odnośnie do ustavvy o pełnomocnictwach, że uchwalono ją w trakcie jednego
posiedzenia nie zachowując t}nl samym regulaminowych terminów, które wiązały się z trzema
jej czytaniami. Pominięto tu dodatkowy przepis regulaminu zezwalający w vvypadku braku
sprzeci'wu na jednodniowe przeprowadzenie trzech czytań naraz 53.
Czy jednak ustawa marcowa formalnie mieszcząca się w ramach porządku weimarskiego przypadkiem tych ram nie rozsadza swą treścią? Nie widzimy bynajmniej -

wistości. Dzięki

;0 A. M Y c i e I s k i (ur.1900): studia prawnicze na UJ. (uk. 1925); habilitacja
w zakresie prawa państwowego i nauki o państwie na Wydz. Prawa i Nauk Społecznych USB
w Wilnie (1933); adiunkt w Zakładzie Teorii i Filozofii Prawa tegoż Uniwersytetu, później prowadził
zlecone ćwiczenia w Zakładzie Prawa Politycznego; wykładał poza tym w Wilellskiej Szkole Nauk
Politycznych i prawo polityczne na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego; członek
Polskiego Instytutu Prawa Publicznego; w czasie okupacji objął po prof. M. Starzewskim wykłady
z prawa państwowego na tajnym Uniwersytecie Jagiellońskim; po wojnie związał się
z Uniwersytetem Wrocławskim, później wykładał filozofię prawa na ATK; zob. Sprawozdanie

z działalności Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie za rok
akad. 1936/37. Opracował Dziekan Jerzy Panejko; w: RPW/1938, s.347; od Redakcji, w: Prawo,
T. XXXVIII, Wrocław 1972, s.3-4; M. S z y s z k o w s k a, Filozofia prawa i filozofia człowieka,
Warszawa 1989, s.50.
II
Zob. Rozmowa z pro! dr hab. Andrzejem Mycieiskim o filozofii prawa w Polsce
w okresie międzywojennym (rozm. M. Szyszkowska), w: Ruch Filozoficzny, T. XXXI,
Nr 2-4/1973,8.109 i 110; A. M y c i e l s k i, Chwile czasu minionego, Kraków 1976, s.221.
52 A. M Y c i e l s k i, Podstawy ustroju Niemiec współczesnych, w: Nowe Państwo,
T. m, z. 3/1934,8.34-41; tenże, Stanowisko prawne Fiihrera na tle ustroju Niemiec współczesnych,
w: W:vdawnictwa Grup .. :, z. 2, s.27-36.
5)
A. M Y c i e l s k i, Podstawy... , s.34-37.
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odpowiadał

autor - aby postanowienia pełnomocnictw już same przez się były negacją
Konstytucji Weimarskiej, z tejże choćby przyczyny, że podstawowe konstrukcje konstytucji
pozostają nienaruszone. Zasadnicza doniosłość ustawy o pełnomocnictwach leży nie
w dokonanych przeobrażeniach, ałe w możliwościach zmian w postaci powolnego usuwania
norm o charakterze konstytuC}jnym, które dotąd obowiązywały. Tak pojęta ustawa marcowa
nie jest jeszcze sama przez się nową konstytucją, niewątpliwie jednak tworzy jej zarodek.
Lecz i ten ostatni moment ocenić trzeba trzeźwo i obiektywnie. Czyż omijanie przepisów
i postanowień konstytucji stanowi system wcześniej w Niemczech nieznany? Czyż faktycznie wprowadza go dopiero hitleryzm i ustawa marcowa? Przecież już w okresie "\\eimarskim
zarządzenia opierające się na art. 48 były właści'wie konstytucyjnie usankcjonowaną
dyktaturą o niemał nieograniczonym zasięgu 54.
I ta prawda - przekonywał następnie Mycieiski - także nam nie wystarcza, gdyż
chodzi o stwierdzenie czy ustrój hitlerowski wprowadza jakieś zmiany, czy nie przynosi ich
wcale, czy między poprzednim a nowym ustawodawstwem uproszczonym istnieje
podobieństwo, czy przeciwnie - zupełna tożsamość. Anałiza ustawy o pełnomocnictwach
pozwała nam wyciągnąć wniosek, że '\\ydawane na jej podstawie usta'\\y rządowe są czymś
do tej pory niespotykanym, są głęboką zmianą w dotychczasowym ustroju Rzeszy.
Konstytucja weimarska nie obowiązuje, nie obo'\\iązuje jako konstytucja, bo usunięto jej
nadrzędność poprzez pozbawienie znaczenia broniących ją "kauteH rewizyjnych". Odgrywa
ona rolę ,,,yłącznie teoretyczną i historyczną jako źródło prawne normotwórczych
kompetencji rządu Rzeszy. "Nikt jej nie gwałcił, nikt nie przełamywał, obniżono jedynie jej
poziom prawny, niszcząc tym samym jej konstytuc)jność". Ustawa marcowa to koniec
epoki, i to nie tylko polityczny, ale i formałnopra\vny 55.
Podstawą prawną władzy Fiihrera - '\\ywodził innym razem A. Mycieiski są
przede wszystkim następujące ustawy: z 24 marca, 7lrnietnia, 14 lipca i l grudnia 1933 r., z
30 stycznia i l sierpnia 1934 r., z 30 stycznia, 16 marca i 21 maja 1935 r., oraz dekrety
uzupełniające 56. Ustawy te sąjakby substratem prawa konstytucY.inego dzisiejszych Niemiec.
Władza Hitlera czytamy nieco dalej - to władza wodza-kanclerza i władza
prezydenta. Ma on szerokie kompetencje ustawodawcze, a pamiętać przy tym trzeba, że
ustawa jest obecnie zewnętrmym ucieleśnieniem woli Fiihrera 57. Uprawnienia owe nabierają
większej wyrazistości gdy spojrzymy na nie z perspektywy władzy wykonawczej wodza,
jako przedstawiciela narodu wobec zagranicy i dzierżyciela pełni władzy w stosunkach

;4

Tamże,
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A. M Y c i e l s k i, Podstawy... ,

8.37-38;

tegoż,

Stanowisko ... ,s.27-28.
s.38-40~

cytat ze s.40~ patrz tegoż, S{anowisko... ~

8.27.
;6 A. M Y c i e I. s k i, Stanowisko . .. , 8.27. Chodzi jak wnioskujemy - o ustawy:
o pełnomocnictwach z 24 marca 1933, o tytułach, orderach i odznaczeniach z 7 kwietnia 1933,
o głosowaniu narodowym z 14 lipca 1933, o zabezpieczeniu jedności partii i pailstwa z l grudnia
1933 przywoływane powyżej; o przebudowie Rzeszy z 30 stycznia 1934, o głowie państwa
Rzeszy Niemieckiej z 1 sierpnia 1934, o namiestnikach Rzeszy z 30 stycznia 1935 również
powyżej wspomniane i ustawę o odbudowie sil Y zbrojnej z 16 marca 1935 (RGBlI, s.373) oraz
ustawę o obronie państwa z 21 maja 1935 (RGBlI, s.609).
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we'wnętrznych,

który ogłosił się też najwyższym sędzią ("des deutschen Volkes oberster
Gerichtsherr"). Słowa te nie zostały jak dotąd usankcjonowane ustawowo, ale wyrażają
one niewątpliwie materialnie dziś obowiązujący w Niemczech stan prawny 58.
Powstaje niejako samo przez się pytanie - twierdził MycielIski - czy ta wyjątkowa
władza jest władzą osobistą Hitlera, czy władzą instytucji wodza Trzeciej Rzeszy, czy jest
atrybutem osoby, czy przeciwnie kompetencją urzędu? Większość teoretyków niemieckich
przyjmuje drugi wariant, widząc 'IV zasadzie wodzostwa coś nierozłącznie i w sposób
konieczny związanego z ustrojem Trzeciej Rzeszy, co ilustrują określenia w rodzaju
"Fiihrertum", ,,Fiihrerstaat", "FUhrerprinzip" 59, Prawo pozytywne nie potwierdziło jednak
dotąd tej opinii W ustawodawstwie niemieckim, inaczej niż we włoskim, brak normy, która
by regulowała kwestię następstwa po Wodzu. Musimy więc zadowolić się zapowiedzią
takiego rozstrzygnięcia. Z przemówień Hitlera wynika zasada, 'Że każdorazowy wódz partii
ma być wodzem państwa, co pociąga za sobą nadanie statutowi NSDAP specjalnej,
\VZffiOżonej ważności. O statucie partii, zgodnie z ustawą o zabezpieczaniu jedności partii
i państwa z l grudnia 1933, decyduje Fiihrer, a do czasu uchwalenia nowego statutu
należy - jak głosi rozporządzenie wykonawcze do tejże ustawy z 20 marca 1935 roku stosować w drodze analogii da\Vlty statut Nationalsozialistischen Deutschen Arbeitervereins
57
1.1:ycielski wyróżnił cztery formy dojścia do skutku ustawy w Niemczech: 1. Sposób
przewidziany w konstytucji weimarskiej, gdzie inicjatywa ustawodawcza wychodziła od rządu,
ustawę uchwalał Reichstag, a promulgowała ją głowa państwa; w praktyce procedura owa miała być
stosowana rzadko, na ogól wówczas gdy chodziło o podkreślenie ważności jakiejś ustaw; autor
zaznaczał, że procedura ta w rzeczywistości zmieniła swój charakter, gdyż Reichstag nie był już
organem samodzielnym, a Reichsrat nie istniał; 2. Forma dekretowa, praktycznie całkiem zarzucona,
lj. przez wydawanie dekretów przez głowę państwa na mocy art.48 Konst. Weim; 3. Sposób
przewidziany przez ustawę z 14 lipca 1933, a więc poddanie przez rząd pod glosowanie narodowe
ustawy zwykłej bądź konstytucyjnej; MycieIski stwierdzal, że plebiscyt ten "nie ma oczywiście
nic wspólnego z dawnym referendum weimarskim, jest to czysto moralny apel do narodu,
pozbawionego zresztą prawa inicjatywy"; 4. Najbardziej powszechny w Niemczech hitlerowskich
sposób wydawania ustaw, na mocy ustawy o pełnomocnictwach z 24 marca 1933; ustawy rządowe,
tak zwykłe jak i konstytuc:v.ine (art.4 ustawy z 30 I 1934) promulgowane były przez kanclerza
i ogłaszane w Dzienniku Ustaw Rzeszy; dotyczyło to również umów z pailstwami obcymi; .zob.

tamże,

8.28-29.

;8
W zakresie władzy wykonawczej Mycieiski wykazywał szerzej, że Hitler rządziI
scentralizowanym państwem, stal na czele hierarc,hii urzędniczej, miał w zasadzie możność
nominowania i zwalniania wszystkich funkcjonańuszy państwowych, składających mu przysięgę
wierności, był najwyższym wodzem armii, posiadał jedynowładcze uprawnienia w zakresie funkcji
partyjnych, mógł poza tym nadawać ordery, tytuły i odznaczenia, stosować prawo laski oraz
wstrzymywać każde wszczęte już postępowanie karne. W zakresie władzy sądowniczej badacz
wskazywał także na prawo mianowania sędziów sądu najwyższego; bliżej tamże, s.30-33.
;9 Do wyjątków Mycieiski zaliczył Hansa Franzena, według którego nie było
w Niemczech wodzostwa, ale wyłącznie wódz, Hitler i tylko Hitler, zjawisko historycznie niezwykle
ale z istoty swej niepowtarzalne, ucieleśnione w pewnym człowieku konkretnym i niestety
śmiertelnym; tamże, s.33 (w przypisie); por.też, H. F r a n z e n, G e s e t z u 11 d R i c h t e r,
Hamburg 1935.
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z 26 maja 1926 r. Statut ten stwierdza co prawda w § 6, że przewodniczący c"Cf prezes partii
wybierany jest przez walne zgromadzenie partyjne, ale funkcja ta w żadnym stopniu nie
odpowiada stanowisku Ffthrera Rzes"Cf i PT"Cf najbardziej nawet ry"Cfkownej analogii nie da
się nagiąć do dzisiejs"Cfch stosunków.
,,[... J Żaden przepis formalny - reasmnowal autor - c"Cf to ustawowej c"Cf statutowej
natury, nie reguluje do tej pory kwestii następcy Adolfa Hitlera. Z punktu widzenia zatem
prawa po"Cjtywnego istnieje dotąd w Niemczech tylko sam Wódz, nie zaś instytucja c"Cf
urząd Wodza. Idea wodzostwa w ustroju Trzeciej Rzes"Cf doktrynalnie podstawowa, nie
u"Cfskala jak dotąd na tle tego ustroju właściwej legalizacji prawnej"60.
Mycieiski, lll1ikając wartościowań o charakterze politycznym, przedstawił ustrój prawny
Niemiec Hitlera jako rewolucyjne zerwanie z przeszłością, jako "żywy paradoks", pełen
wewnętrznych sprzeczności 61. Ta formalistyczna interpretacja niewiele jednak mówi
o rzec"Cjwistym ustroju, który był zawsze dominacją sfery politycznej nad sferą prawną.
Od powyżs"Cfch omówień różnił się zasadniczo obraz ustroju Trzeciej Rzes"Cf
naszkicowany przez E. Fiedlera. Za punkt wyjścia posłużyła mu krytyka niektórych określeń
ustroju w wersji szkoły prawniczej i orientacji socjologicznej w prawie państwowym.
Wydzielił on polityczne, prawne, socjologiczne, integracyjne, i materialne pojęcie ustroju.
Ostro i z pewnością słusznie zaatakował pozytywizm, który zamiast istoty rzec"Cf ujmuje
jedynie zewnętrzne jej formy. Pozytywizm - zdaniem Fiedlera - przedstawia państwo nie
jako konkretną, żywą istotę, ale jako abstrakcyjną, myślową kategorię. Tymczasem ustrój
obejmuje i jednoczy całe życie polityczne, ma 'więc, co rzeczowo pierws"Cf wykazał C.
Schmitt, polityczny charakter. Prawne pojęcie ustroju reprezentowane przez pozytywizm i
normatywizm czyni z ustroju - jak tłumac"Cfł Fiedler - statyczną normę, która pozostaje
nietknięta przez dynamiczną rzec"Cjwistość, nie wyraża tym samym rozwoju i aktywności
narodu. W świetle ujęć socjologicznych z kolei ustrój ni.e jest ukształtowanym tworem, ale
chaosem, możliwym do zamknięcia w system dzięki pracy badacza. Teoria integracyjna
natomiast, choć przełamuje pozytywistyczne bariery, grzeszy indywidualizmem i
psychologizmem. Państwo nie stanowi tu obiektywnej wartości, a osobiste, duchowe
przeżycie jednostek. W znaczeniu materialnym natomiast Fiedler wyodrębnial trq koncepcje
ustrojowe, tj. biurokratyczną, którą uosabiała podobno konstytucja weimarska, demokratyczno-liberalną oraz socjalną i narodową jako pozytywny 'WZorzec. Dopiero gdy upadł
ustrój demokratyczno-liberalny można było zdaniem autora zrozumieć ustrój jako środek
społecznego pojednania i przejaw narodowej jedności. Innymi słowy: widział on w ustroju
kategorię stricte polityczną i przeciwstawiał się podziałowi na prawny i socjologiczny
zakres, nadając jednocześnie ustrojowi socjalną i narodową postać 62.
60

Tamże,

8.33-36; cytat ze s.36. MycieIski, podobnie jak inni

nie mógł wiedzieć o wydanej podczas narady ministerialnej 13

ówcześni

obserwatorzy

xrr 1934 r. tajnej "Ustawie o następcy

Fiihrera i kanclerza Rzeszy", która pozwalała wodzowi na samodzielny wybór następcy na wypadek
śmierci lub innych okoliczności kOl1cząCych urzędowanie. W sporządzonym na mocy tej ustawy
dokumencie z 19 XII 1934 r. Hitler wybrał na swego następcę Goeringa. Ustawę i wspomniany
dokument opublikowano dopiero w 1983 C.; por.E. J li c k e l, Panowanie Hitlera. Spełnienie
światopoglądu, Wrocław 1989, s.58 (w przypisie).
61
Zob. A. M Yc i e l s k i, Podstawy... ,8.34.
62

E. F i e d I e c, Trzecia Rzesza ... ,s.61-70.
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Narodowosocjalistyczna rewolucja - twierdził Fiedler - zburzyła dawny system
prawnie konstytucję weimarską. Na to miejsce powstał nowy ustrój. Przełamano
ostatecznie pogląd, że ustrój musi posiadać formę pisaną, gdyż jej brak obniżałby jego
znaczenie, choć słyszy się czasami jeszcze głosy, jak Tatarin-Tarnheydena, motywujące
potrzebę takiej formy. Pisany czy niepisany ustrój to faktycznie kwestia celowości
politycznej, a nie istoty państwa. W narodowym państwie, któremu przewodniczy wódz,
ustrój nie oznacza kompromisu między władzą a narodem, ale wspólną narodową wolę
urzeczywistnianą przez wodza. "Zgoda, wyrażona przez naród - głosił dalej Fiedler - nie
tworzy żadnej umowy między wodzem i narodem, gdyż nie spotykają się zjednoczesnymi
wyrazami woli. Aklamacja nie jest przyjęciem. proponowanego układu, lecz 'wyrazem
wierzytelnego posłuchu, który naród daje swemu wodzowi" 63. Glosowanie narodu odnośnie
do ustroju nie jest. paktem ale wyznaniem. Prawo ustrojowe, jako uzgodniona wola narodu
w osobie wodza, ma zupełnie inne oblicze niż prawo burżuaZ)jnych społeczeństw. Nawet
jeśli całe prawo ustrojowe regulowałyby normy pisane, nie zawierałyby one właściwego
ustroju Rzeszy. Ustrój ten, jako żywa siła ukryta pod zewnętrznymi objawami, nie daje się
bowiem ująć, co jednak nie oznacza, że narodowe państwo zasadniczo unika praw pisanych.
Tak więc, prawo ustrojowe to nie żaden odosobniony normatywny system, ale żywy twór,
"vypływający z ogółu praw narodu jako politycznej wspólnoty. Charakter praw
podstawowych leży nie w formie, a w treści 64.
Naczelną polityczną myślą - omawiał Fiedler treŚĆ ustroju - jest zasada narodowej
jedności i calości, znajdująca wyraz we wszystkich urLądzeniach i przepisach Trzeciej Rzeszy.
Najważniejszą zaś instytucję ustrojową i zasadnicze pojęcie prawa państwowego stanowi
przewodnictwo. Z nim wiąże się ucieleśniający polityczną wolę narodu i polityczne
wychowanie - "ruch". Przewodnictwo to nie rządzenie, dyktowanie, panowanie w
znaczeniu centralistyczno-biurokratycznym czy jakimkolwiek innym ani tez dyktatura.
Pojęcie to nie pochodzi z barokowych alegońi ani kartezjańskiej "idee generale", lecz z
bezpośrednię.i teraźniejs7.ości i realnej obecności. Jego pozytywną cechą jest równość między
wodzem a drużyną, odZ\vierciedlająca w7ajemną wierność i zapobiegająca tyranii oraz
samowoli. U boku wodza stoi wybierana przezeń rada, która nie może mu jednak ująć
odpowiedzialności. Z twórczej pracy dla narodu wynika wewnętrzny autorytet Fiihrera i
zaufanie narodu; z niego bierze się "totalność władzy WOd7~". " Wódz i naród - wyrażał
swoje naj głębsze przekonanie Fiedler - są w 3-ciej Rzeszy pojęciami nierozerwalnymi.
Podstawą nowej Rzeszy nie jest niepewne prawno-państwowe pojęcie, ale w sercu odczuta
wspólnota" 65. Narodowy socjalizm, wywodził z kolei Fiedler, to nie partia, a coś daleko
więcej, to ruch. NSDAP, czytamy w następnym zdaniu, walczy o przeprowadzenie
narodowego światopoglądu (sic!). Fenomen zaś ruchu polega na tym, że nie :zamyka się on
przed narodem, jak stare arystokracje, ani nie poddaje narodu panowaniu klasy, jak

i

usunęła

63

Tamże,

64

Tamże,

s.63.
s.62-64.
6;
Tamże, s.12. Przekonaniu temu towarzyszyła gloryfikacja Hitlera: ,,l-litler uosabia
teoretyka, organizatora i wodza w jednej osobie. Połączenie tych trzech rodzajów zdolności jest
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bolszewicka dyktatura. Ruch jest konieczny w narodowym państwie, gdyż tylko
zorganizowana siła może urzeczywistnić i utrzymać jedność i całość narodu 66.
Jedynie ustrój dzisiejszy społeczeństwa niemieckiego, wxiawiał autor przy innej ok~i,
odznacza się dynamicznym, a nie mechanicznym charakterem i stanowi całkowite przejście
od indywidualizmu do uniwersalizmu67 • Państwo - prqtoczymy na koniec tę myśl Fiedlera
- przeprowadza na każdym kroku wolę narodu w formie prawa. Zasadnicząjednak funkcją
państwa jest polityka, czyli że powstaje "totalne" państwo narodowej rewolucji, ponad
ustrój, prawo, gospodarkę i kulturę, które łączy wszystkie siły i organy narodu. Jednakże
pojęcie "totalnego" państwa potraktować należy jako niedostateczne i problematyczne.
Naród ani się wznosi, ani też upada, wraz z gospodarką, prawem i innymi funkcjami.
Określenie"państwo", ten wytwór ostatnich 400 lat zachodnioeuropejskiej historii, nie
wystarcza by objąć nim powstające wartości. Stoimy na progu nowej epoki i tylko nasze
ubóstwo słowne powoduje, że kiełkującą rzeczywistość nazywamy jeszcze "państwem" 68.
Przeświadczenie o tworzącej się wspólnocie uznać możemy za jądro omawianych
poglądów. Pozostałe wywody Fiedlera są tu dla nas mniej ważne 69. Warto natomiast
dodać, do tego co już powiedziano w poprzednim rozdziale, że autor Trzeciej Rzeszy na
ogół trafnie oddawał domniemane intencje hitlerowskich prawników, ich argumenty i tok
rozumowania. W konsekwencji wziął on jednak idealną, wyimaginowaną wizję za
rzeczywistość.
Większość badaczy miała wyraźny zazwyczaj dystans do prawa pmlstwowego hitlerowskiej Rzeszy. Bliskie Fiedlerowi pod pewnymi względami stanowisko zajął bodaj jedynie
Zygmunt C y b i c h o w s k i, prof. katedry Pmwa Państwowego i Międzynarodowego na

naj rzadszym objawem jaki można znaleźć na ziemi. Adolf Hitler jest takim darem niebios dla
Niemiec" (tamże,s.B). W innym miejscu Fiedler pisał: "Jeżeli nowa ii1ozofia mówi, że intuicy.iny
pogląd wkracza w dziedzinę prawa, to ta cecha znajduje swój najmocniejszy wyraz w osobie
A. Hitlera. Do niego można. zastosować sI owa Platona: «Jest on darem bogów dla ludzkiego rodu, ja
oceniam jego dar zadziwiająco trafnego ujmowania spraw i szybkiego orientowania się w nich»"
(tamże, 8.198).
66
Tamże, s.71-80; patrz też 8.153-154.
67
Tamże, s.198 i 8.197.
68

Tamże,

69

Podkreślał on m.in., że narodowy socjalizm pojmuje naród jako żywą, biologiczną

8.181.

jedność, a w pallstwie również widzi twór organiczny (tamże, s.83-84). Dał wyraz swemu stanowisku
co do pozycji Reichstagu: ,,Reichstag jest nadal miejscem obrad spraw państwowych szczególnej
wagi, przedkładanych mu przez wodza i kanclerza Rzeszy. Zadanie Reichstagu jest ułatwione
przez ścisłą współpracę partii z rządem. Senat zaś uznany został za instytucję zbyteczną w ustroju
narodowego socjalizmu" (s.l54).Zajął się także nieco bliżej ustrojom gospodarczym. ,,A więc istotę
niemieckiego nowego ustroju gospodarczego - podsumowywał on swoje wywody w tej kwestii
- można ująć w czterech następujących punktach:
1. ustrój dzieli gospodarstwo organicznie;
2. funkcjonalnie uzgadnia między sobą pojedyncze grupy gospodarstwa;
3. podporządkowuje gospodarstwo państwu;
4. podnosi gospodarstwo z zakresu prywatnego do publicznej odpowiedzialności" (tamże, s.98
i passim).
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Uniwersytecie Warszawskim, co jest o tyle godne uwagi, że należał on do uczonych
o międzynarodowym autorytecie 70. Podobnie jak Fiedler, Cybichowski zdecydowanie
odrzucił formalizm, chcąc sięgać do istoty rzeczy. "Badania ustrojowe - pisał - myszką
trącą, jeśli nie są oparte na mocnym gruncie etyki, religii, prawdy absolutnej" 71. Wydawało
mu się, iż prawa nie można wynaleźć, a tylko odkryć, poprzez eksplorację konkretnych
stosunków życiowych. "Pamiętać też należy - przypominał on, że według słynnego
określenia Portalisa nie całe prawo jest w kodeksach" 72. Z tymi założeniami korespondowala
teza, że ogólne pojęcia i zasady konstytuC)jnoprawne wykazują narodowy charakter, tzn.
w każdym kraju doznają specyficznych przekształceń. Stąd z kolei wypływał wniosek, iż
nie ma ogólnej nauki o państwie i prawa państwowego, tak jak nie ma ogólnej nauki
o prawie, dopóki się słowa "ogólny" używa w powszechnie przxjętym znaczeniu 73.
Pochwałę dla metody narodowej w prawie, jak pamiętamy, prof. Cybichowski łączył z
życzliwym spojrzeniem na przemiany ustrojowe w państwie Hitlera. "Wielki ruch
narodowosocjalistyczny" - przekonywał on - obejmuje życie duchowe i praktyczne we
wszystkich sferach: prawa i religii, obyczajów i moralności, sprawiedliwości (Justitz) i
administracji, gospodarki, sztuki i· tworzącej się nauki. Wypływają nowe idee, powstaje
Trzecia Rzesza Adolfa Hitlera 74. Szczególną atengą obdarzył Cybichowski przeobrażenia
w dziedzinie konstytucyjnoprawnej. Niemiecka nauka o państwie - czytamy nieco dalej
- ma to do siebie, że jest na wskroś niemiecka, do "szpiku kości". Musi i może być
niemiecka dzięki pojęciu państwa i prawa, które stworzył Hitler w swoim dziele Mein Kampf
i w swoich mowach. Hitler i współpracownicy kreują nową epokę w nauce prawa państwo~
wego, a dzieło ich posiada znaczenie przełomowe. Mimo to niemiecka nauka o państwie
znajduje się dopiero w budowie, a na niebie świta jutrzenka jednolitego niemieckiego
państwa 75.

Wspomniane na wstępie dwie ogólniejsze prace, których autorami byli L. Krajewski
i M. Z. Jedlicki są w gruncie opisem przekształcell politycznych i prawnych w Trzeciej
Rzeszy. Znany namjuż sposób podejścia do problematyki Kraj e w s k i e g o jest i 'IN
tym zakresie w pełni aktualny. Zależnie od kontekstu badacz ów określał ustrój hitlerowski
jako monokrację 76, pailstwo autorytetu 77, "demokrację cezarystyczną" -- za
J. Barthelemy'm, 78 czy ustrój, w którym zasada totalności państwa ("totalitaet") odniosła
całkowite zwycięstwo 79. W miarę wyczerpująco omówił on podstawy prawne autory10
Zob. S. C y b i c h o w s ki, Die nationale Methode... ,s.643-645; tenże, Nowoczesna
konstytucyjna, w: Ster. Miesięcznik Dyskusyjny, Nr.6/1935, 8.110-112.
11
Z. C y b i c h o ws k i, Nowoczesna myśl... ,8.111.
72
J. w; por, tenże, Die r/ationale Me/hode... ,s.643.
73
Dosłownie: " ... keine reale Bedeutung"; S. C y b i c h o w s k i, Die nationale
Methode ... , s.645.
74 Tamże, s.643.
7;
Tamże, 8.644.
16 L. Kraj e w s k i, Renesans monokracji, w: Gl. S. Nr. 7-8/1935, s.502 in.
77 L. Kraj ew s k i, Podstawy.. , s.49 i 17.
78 Tamże, s.51. Uważał on, Ze hitleryzm formalnie utrzymał zasadę ludowładztwa.
19
Tamże, s.48.

myśl
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tatywnej władzy wodza, kładąc silny nacisk na wcześniejszą praktykę z art. 48 konstytucji
weimarskiej. Dostrzegał wprowadzenie zasady wodz.a (Fiihrerprinzip) do wszystkich dziedzin
życia publicznego. Sądził też, że "wyhodowana" przez doktrynę narodowosocjalistyczną
zasada przywództwa (Fiihrung) zapuściła silne korzenie w psychikę mas 80. Zinterpretował
poza tym proces ujednolicenia 81. Wnioski końcowe autora w postaci tez o zacieraniu się
granic między prawem a metafizyką, nawrocie do średniowiecza 82, personalnym charakterze
ustroju oraz wątpliwej jego trwałości wydają się nader celne 83.
Marian Zygmunt J e d l i c k i, znany historyk prawa, nie przedstawił własnej
interpretacji ~awiska, poza ''Ycinkiem o genezie hitleryzmu, nie dał również oceny ustroju
Rzeszy. Zajął się natomiast rzeczowym opisem kwestii politycznych i prawnych. System
hitlerowski potraktował on jako zbliżony do włoskiego, a oparty na dyktaturze wodza.
Przeobrażenia w ustroju politycznym i społecznym zostały przezeń schematycznie
podzielone według terytorium, ludności i władzy nąjwyż8zej. Najpienv więc szło omówienie
procesu "Gleichschaltung", następnie politycznych praw obywateli, a wreszcie systemu
. sprawowania władzy. "Władza w państwie narodowo-socjalistycznym - zapewniał Jedlicki
- służy jak wszystkie czynniki w tym państwie, iriteresowi narodu i zespolonemu z nim
ściśle ideałowi rasy germańskiej. Władza wtedy może spełnić skutecznie swoje zadanie,
jeżeli dysponuje odpowiednią siłą. W państwie hitlerowskim siłę tę zawdzięcza władza
zasadniczo zasadzie wodzostwa" 84. Osobno analizował on stanowisko NSDAP 85,
przeobrażenia w życiu gospodarczym,
- tu pewien br~ jednolitości pojęć przeobrażenia społeczne

86.

80
Tamże, s.20 i wcześniej s.lO i n. W zakończeniu autor pisał: "Hitleryzm więc
przeciwstawia istniejącym ustrojom pa{lstwowym ustrój, oparty na fikcji uosabiania narodu przez
jednostkę. Koncepcji ustrojowej tego rodzaju dala podloze, jak wiadomo, praktyka rządu Brueninga
i jego następców, praktyka posiadająca wszelkie cechy tymczasowości. Po objęciu władzy przez
partię narodowosocjalistyczną prowizorium przekształciło się w dogmat nowego ustroju, a obrońcy
zasady rządów autorytatywnych poczęli się uważać za głosicieli nowej ewangelii" (s.50).
81
Tamże, s.23 in. Krajewski przekonywał m. in, iz w organizacji partii n.s. znalazły
wyraz koncepcje ustrojowe H. Nicolaia. Wyjaśnia! bliżej, że stosunek partii i oddziałów szturnlowych
do państwa przypomina stosunek niektórych zakonów katolickich do Kościoła. Porównywał n.s.
zakon (elitę) do zakonów religijnych; tamże, 8.30.
82
Tamże, s.54 in fine-55. ,,Nawrót do średniowiecza czytamy tam - przebija nie
tylko z pewnych cech strukturalnych niemieckiego gospodarstwa narodowego; widać go również w
ujmowaniu przez hitleryzm zagadnień odrębności rasowej, we wskrzeszaniu tradycji
starogermańskich w stosunku do religii, w fanatyzmie przywódców ruchu, w panowaniu zasady
autorytetów". Budowa gospodarcza państwa hitlerowskiego opierała się na zasadach korporacyjnych,
na podziale społeczeństwa na stany (tamże, sAO i n.).
8l
Tamże, 8A8-49, 54, 55.
84
M. Z. J e d I i c k i, o. c., cz. I, s.51; zob. tamże wcześniej s. 1 i n. oraz s. 36 i n.
Jedlicki dobitnie podkreślał, że zasadę wodzostwa przeprowadzono konsekwentnie na wszystkich
szczeblach organizacji państwowej (s.51 i n.).
8;
Tamże, cz. II, s. 56-60. Dowiadujemy się, że partia zachowując swoją odrębność
została połączona z organizmem państwowym na zasadzie unii personalnej na wyższych i średnich
stanowiskach (s. 58).
86
Tamże, 5.67-76 i 76-83. Tytuły rozdz. VI i IX sugerować mogą, iż badacz odróżnial
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Z autorów, którzy nieco bliżej zajmowali się ustrojem politycmym Trzeciej Rzeszy warto
na T. Jankowskiego i T. Orlewicza. Radca MSW Tadeusz J a n k o w sk i, członek Rady Głównej Stałej Delegacji Zrzeszeń i Instytucji Prawniczych R. P. postanowił
nakreślić odnośne zmiany obiektywnie, bez osobistej oceny i wartościowania. Wywody
autora cechuje dobra znajomość przepisów oraz hitlerowskich opracowań z dziedziny pra\va,
które cytował on często i umiejętnie. Jankowski docenił wagę praktyki z art.48 konstytucji
weimarskiej, doszedł również do wniosku, że konstytucja ta przestała obm\iązywać i że
orzecznictwo odmawiało mocy wiążącej nie tylko przepisom wyraźnie uchylonym bądź
zastąpionym nowymi, ale nawet tym, które nie dawały się pogodzić z poglądami hitleryzmu
na sprawy państwowe 87. Podjął następnie zagadnienie jednolitości państwa, zaznaczając
iż postulat ten przeprowadz.ano etapami, oraz problem wzajemnych relacji pomiędzy partią
a administracją państwową 88. Dobitnie poza tym ukazał funkcjonowanie zasady
przywództwa na szczeblu rządu i poszczególnych jego członków 89. Slusmie twierdził, że
zasada ta była nie do pogodzenia z kolegialnym systemem podejmowania decyzji i wykaZ)wała pewne pokrewieństwa z systemem biurokratycznym. Widział jednak też i odrębności,
wyłożone przezeń w myśl doktryny hitlerowskiej 90. Inaczej podszedł do tematu Tadeusz
O r l e w i c z, zwolennik koncepcji polskiego prawa narodowego w wersji umiarkowanej,
który krytycznie ocenił hitlerowskie państwo 91. Idea wodza również dla Orlewi.cza stanowiła
konsekwencję tezy Niemiec weimarskich, że "Prezydent jest zwierzchnikiem", przy czym
domniemywał on jednocześnie jej głębokie zakorzenienie w psychice mas. Reichstag też zwrócić mvagę

ustrój społeczny od przeobrażeń społecznych, co w obranym przezeń kontekście jednak się
pokrywa.
87
T. J a n k o w s ki, o. c., s.1036-i039.
8S
Tamże, s.1039-1041 i 1041-1044.
89 Jankowski cytował tu znamienne słowa hitlerowskiego prawnika dra Roltit Stódtera:
,,Na radzie ministrów autorytet wodza jest obecnie wyłącznie miarodajny, glosowanie nie ma już
miejsca, decyduje wódz. Nie podejmuje się uchwal większością głosów, albowiem niemożliwą jest
rzeczą, by ministrowie mogli przegłosować wodza", tamże, 3.1045; por. R. S t () d t e T,
Verfassul1gsprob!ematik IInd Reclrtspraxis, w: Archiv des 6jJellllichell Redlts 1936, s.187. Jankowski
zapewniał, że rola ministrów jako kierowników resortów nie została jednak pomniejszona,
a odwrotnie, że zostali oni na swoim odcinku uznani za przywódców (Unterfiihrer) a ustawy
rządowe poczęły przyznawać im upoważnienia do wydawania rozporządzell uzupełniających
ustawy, które mogły niekiedy odbiegać od nonn ustawowych. Był też przekonany, ~ zastosowana
do naczelnych organów władzy państwowej zasada przywództwa, w odniesieniu do administracji
rządowej została przeprowadzona tyłko częściowo (j. w.).
90 Podnosił więc, że wódz prowadzi a nie panuje, a to nie to samo, że przywództwo
nie oznacza monokracji, bo jest nadawaniem ogólnego kierunku działania a nie osobistym
decydowaniem w każdej kwestii, ~ wódz reprezentuje sobą pewne wartości moralne i jednostkowe,
osobiste predyspozycje, wreszcie, że organizacyjnie przywództwo rozkłada się na trzy elementy:
wodza, radę i drużynę, przy czym wszystkich łączy wspólna koleżeńskość (Kameradschaft);
tamże, s.1046-1047.
91
T. O T l e w i c z, Państwo, s.17-22; tenże, Mechanizm ustrojowy Niemiec
współczesnych, w: Prawo Nr 2/1934, 5.39-46. Orlewicz był redaktorem naczelnym miesięcznika
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dowodził

Orlewicz - jest teraz "dekoracją i trybuną, z której urbi et orbi rozlegają się
co obok innych momentów, potwierdzać miało faktyczne
i prawne jedynowładztwo wodza. Stan istniejący w Niemczech był według niego
pro\\izorium prawnym, zbudowanym na legalnie wydanej ustawie o pełnomocnictwach,
która przekreślała w rzecZ)'\\istości konstytucję weimarską. Wątpliwości pra\\1le wzbudziły
natomiast u autora postanowienia przywoływanej już ustawy o głowie państwa 93. Zatrzymał
się on poza tym nad narodowosocjalistyczną koncepcją narodu 94, skonstatował
metafizyczne prawo państwa do totalności, jego wszechobejmującą i wszechrządzącą postać,
oraz zidentyfikowanie partii z państwem 95. Jednoznacznie w końcu naświetlił hitlerowską
praworządność i w tej scenerii pozycję sędziego. "Sędzia _. pisał on - staje się uzależniony
od rządu, a realnie patrząc na życie państwowe, nawet nierzadko - od policjanta" %.
Z zupełnie oryginalną na polskim gruncie interpretacją przemian ustrojowoprawnych jako nawrotu do średniowiecznej stanowości wystąpił, jak \\-iemy, Kazimierz
Władysław K u m a n i e c k i, prof. UJ, a wiązało się to ściśle z \\-yznawaną przezeIl ideą
dziejów jako "powrotnej fal" 97. Za przykład posłużyły mu przekształcenia ustrojowe oraz
towarzyszące im idee w Z\\iązku Radzieckim, we Włoszech, Niemczech i Austrii, a także
prądy ideowe we Francji. Kumaniecki wyszedł od następstw "wielkiej wojny", a to zasady
planowości w gospodarce i layzysu parlamentaryzmu, zwłaszcza kontrolnej i ustawodawczej
funkcji systemu, które prowadzily do poszukiwania dróg \ryjścia. Zwrócii uwagę na szerzące
się mity i wiarę w posłannictwo, jak mit dyktatury proletariatu i posłannictwo
wszechś\..iatowej rewolucji, mit Państwa i posłannictwo Trzeciej Rzeszy i inne 98 • Przybliżał
ważkie d~e Reichsftirhrera" 92,

Prawo w latach 1934-1936, w późniejszym zaś okresie referentem Ministerstwa Opieki Społecznej.
n T. O r l e w i c z, Państwo... , 8.19 i wcześniej, s.18; tenże, Mechanizm ... , 8.43,46.
93
T. O r I e w i c z, Państwo... , s.17 i 19; tenże, Mechanizm s.39-41,44. Orlewicz
twierdził, iż ustawa z 2 sierpnia 1934 łamie trzy postanowienia formalnie nadal obowiązującej
konstytucji weimarskiej: art.41, głoszący, że Prezydenta wybiera cały naród, art.51, ustanawiający
w wypadku opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeszy jako jego zastępcę Prezydenta SN w Lipsku i
art.53 stanowiący, że Prezydent Rzeszy powołuje i odwołuje kanclerza Rzeszy (Państwo... , 8.19).
94
T. O r I e w i c z, Pallstwo... , 5.19,20; tel/że, Mechanizm ... s.45; Z rozwaŻali o narodzie i
palistwie, w: Prawo Nr 5-6/1936, s.173-176.
9; T. O r l e w i c z, Państwo... , s. 19,20; tenże, Mechanizm ... , s.45.
96 T. O r ł e w i c z, Państwo... , s.22. Przyznanie sędziom możliwości tworzenia prawa
potraktował on jako nawrót do "prymitywnej zasady, przypominającej w poważnej mierze postulaty
bolszewizmu w przedmiocie wyrokowania". PfZjtoczył również przykład z orzecznictwa takiego
wyrokowania wbrew obowiązującemu prawu, co torować miało drogę późniejszym ustawom
norymberskim i znlianom w prawie kamym; tamże, 5.21.
97

"Tak to

myśl

ludzka -

zapewniał

on -

wciąż drogą

kontrastów

krocząc,

podtrzymuje

ustawicznie nigdy nie gasnące życie i wyznacza jak gdyby cyklicznym ruchem wiekuistemu
postępowi szlak jego dziejowego pochodu. To, co ma kiedyś przyjść czy może raczej wrócić
powrotną falą, zahacza z wolna o to, co już jest, lub co się dopiero rodzi, aby być"
(K. W. K u m a n i e c ki, o. c., s.! 04). Wcześniej zaś konstatował: ,,Dziwne są nieraz powrotne
fale w historii" (tamże, s.78).
98
Tamże, s.73-82.
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praktyczne próby likwidacji powszechnego prawa głosowania i budowy struktur klasowych,
zawodo'wych, czy stanowych 99. Zajął się następnie elitaryzmem politycznym, tak oto
podsumowując problem: "Ileż w tym wszystkim reminiscencji odnaliazłby historyk, śledzący
rozwój rycerstwa i szlachty w odległych wiekach, tak za granicą, jak i u nas w Polsce" 100.
Jako jeden z pierwszych w polskiej literaturze prawniczej Kumaniecki docenił t.eż rolę
kombatantów wojennych w zachodzących przemianach 101. Obserwował wreszcie nawrót
do doktPjn bohaterów i nadludzi oraz wzrost znaczenia jednostki dla rozwoju
społeczeństwa !02.

Niektórzy badacze zajęli się doktryną konstytucyjnoprawną Trzeciej Rzeszy i na tym
tle formułowali ogólniejsze wnioski. Zasady przyszłej konstytucji Ni.emiec ukazywał w
opracowaniu Elita i wódz w projekcie ustroju Trzeciej Rzeszy prof UJ Maciej S t a r z e ws k i J03. Jest to do dzisiaj nąjobszerniejsze w naszym piśmiemlictwie omówienie projektu
Nicolaia. Starzew'Ski sądził, że rozwój ustrojowy
pójdzie właśnie po tejże linii 104. W
jego sprawozdaniu znajdujemy również interesującą propozycję "vartościowania elitaryzmów
według kryterium elastyczności i praktycznej sprawdzalności ideologii. ,,[ ... ] Im ciaśniejsza
ideologia _. pisał on - im bardziej oderwana od rzeczywistości społecznej, im węziej
ujmująca zbiorowość, której elita ma służyć, tym mniejszy jest stopień wartości elityzmu,
ja.l.w podstawy budowy państwa" 105. Elitaryzm opierający się na ekskluzywnej doktrynie
wyrzuca poza nawias społeczeństwa pewne grupy, dobiera owych wybrańców w sposób
jednostronny, przyciągając oprócz fanatyków racu:i tylko elementy bierne, oportllilistyczne,
nie może więc być atrakcyjny dla wielu odłamów, musi prowadzić walkę z własnym
społeczeństwem, metodami terroru i bezprawia, narażony jest wreszcie na wewnętrzne
99

Tamże,

s.85-92.
s.92-96; cytat ze s. 96. Warto dodać, Ze autor od tegoż politycznego elitaryzmu
moralny, który miał znaleźć wyraz w art.7 Konstytucji Kwietniowej z 1935 r.

100 Tamże,

odrózniał

elitarp..lll

(s.105).
101

Tamże,

].)2

Tamże,

8.96 (injine)-97.
8.101-104. ,,Musi w tym wszystkim uderzyć każdego głębszego badacza pisał on - jedno ze wszech miar ciekawe zjawisko: Oto w. epoce coraz silniejszego wysuwania się
w organizacji politycznej '- g r li p Y s P o l e c z n e j, a w gospodarstwie społecznym n o r m o w II !l e j p l II fi o W o Ś c i, w chwili coraz silniejszego wnikania władzy pallsD;vowej we
wszystkie dziedziny zbiorowego życia oraz rozwijającej się coraz szybciej socjalizacji prawa,
zaczyna występować na powrót z dużą silą z a g a d n i e n i e z n a c z e n i a j e d n o s t k i
dl I a r o z woj u s p o ł e c z e ń s t w a, jednostki świadomej, jednostki o t wór c z e j
i k i e r o w n i c z ej s i I e. Wszak tkwią w tym zagadnieniu pierwiastki i n dl y w i dl u a l n o p s y c h o log i c z n e, dobrze znane w historii doktryn socjologicznych, zwłaszcza
w dziedzinie psychologii i masy(s.103-104).
103 M. S t a r z e w s k i, Elita i wódz w projekcie ustroju Trzeciej Rzeszy, Poznań 1933
(odb. ze Strażnicy Zachodniej 1933); por. też H. N i c o ł a i, Gnmd/agen der kommenden
Veryassung, Berlin 1933.
104 "Choć szczegóły przyszłej organizacji Rzeszy będą mogły różnić się od
projektowanych w pracy norm, zasadnicze kontury będą naj prawdopodobniej takie same", tamże s. 5.
lO~ Tamże, 8.25.
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i schizmy. Innymi słowy: elitaryzm ma tym większą wartość im więcej potrafi
w siebie z liberalizmu i demokratyzmu, im szerszy posiada horyzont ideo\\<y i
zaplecze społeczne. Tego zaś autor w hitleryzmie nie dojrzał Hl6.
Podobnie jednoznacznie pomysły zawarte w książce Nicolaia ocenił Artur
M i II e r, prok. SN, który już na wstępie zaznaczył, iż nie jest to praca naukowa, ale gatunek
literatury politycznej (Parteikampj<Jchrift) 107. Millera uderzyły podobieństwa projektu z
urządzeniami bolszewickimi i faszysto\\<Skimi i nie dostrzegł w nim realizacji germańskiej idei
państwa i prawa 108. Nicolaia konstrukcja państwa oznaczała dla niego nie system rządów
w państwie, ale system środków utrzymania rządów nad państwem, tj. legalizacji samowoli
jednostki i dyktatury partii 109.
PO"'Yższy przegląd uzupełnić można uwagami prawników "'YPowiadanymi na
marginesie innej problematyki 110, oraz opracowaniami szczegóło"'Ych zagadnień
wchłonąć

8.25-27. "Tylko szeroki horyzont, ogarniający całą rzeczywistość
konstelacji, może wydobyć z elityzmu pełną
jego wartość konstrukcyjno-państwową. Nie może być doktryną, musi być ideologią. Ani bolszewizm,
ani rasizm tym nie są. Zbyt wiele w nich negacji, zbyt wiele zaprzeczenia wobec licznych żywych
pierwiastków wrośniętych w nierozerwalną całość narodowego organizmu, zbyt wreszcie wiele
nietolerancji wobec odmiennych poglądów i nastawień myślowych" (8.27).
107 A. M i I I er, Zasady przyszłego ustroju Trzeciej Rzeszy. Uwagi l1a margi/lesie
książki myśliciela hitleryzmu, w: Gl. Prawa Nr.l2/1933, 8.697-702.
l ')8 Bo każda dyktatura jednego stronnictwa pouczał on musi się posługiwać
w gruntowaniu swej władzy tymi samymi środkami techniczno-konstrukcyjnymi, bez względu na
cele jakie sobie stawia, i bez względu na treść polityczną programu, któremu hołduje" (8.702).
109 Konstrukcja ta rozmijała się więc z obiektywnym porządkiem prawnym (tamże, j. w. ).
Innym razem Miller wskazywał na trudności hitlerowskiej doktryny w ujęciu ideału państwa
niemieckiego (stiindischer Volksstaat, autoritiirer Staat, volkischer Fiihrerstaat); zob. A. M i I I e r:
KoelIreuter Otto, Vom Sim! und Weseli der l1aliona/en Rel'olulioll, Tiibingen 1933, w: RPEiS z.
l, cz. II11934, 5.9-10. Co do projektu Nicolaia patrz też: D. N. : Dr Helmut Nico/aj, Gnmdlagen
. der kommenden Verl'assung, Berlin 1933, w: S.N. Nr 2-3/1934, s314-315; A.. P. : Nico/ai Helmul,
Grundlagen der kommenden Veifassullg, Berlin 1933, w: RPEiS. z. l. cz. II/l 934 s.10-11. Ten drugi
autor, prawdopodobnie A. Peretiatkowicz, widział tu tendencję do wzorowania się na ustroju kościoła
katolickiego. Wybór Reichsftihrera prqpominal mu wybór Papieża przez kolegium kardynałów,
a mianowanie członków Senatu przez tegoż Reichsfuhrera mianowanie kardynałów przez Papieża.
liG Zob. m.in. W. K o m a r n i c k i, Państwo, w: Enc,vklopedia Nauk Politycznych T. IV,
z.2, Warszawa 1939, 8.197. Zaliczył on hitlerowską koncepcję państwa, podobnie jak inne koncepcje
nacjonalistyczne, do teorii realistycznych, tzn. uznających, że państwo jest bytem rzeczywistym,
106

społeczną,

Tamże bliżej,

zdolny

pomieścić wielość myślowych

obiektywnym, a nie tylko wytworem naszego

umysłu. Sądzil

przy tym,

iż

stanowi ona

połączenie

dwóch doktryn: doktryny utożsamiającej państwo z ludem a opicrającej się na micie rasy i drugiej
- utożsamiającej państwo z władcą. Patrz też, J. L i t w i !l, Przyczynek. .. , cz.II, s. 2]4-215. Tu
o spornej w doktrynie n.s. kwestii uchylania poszczególnych przepisów prawnych z okresu
demoliberalnego mocą autorytatywnych oświadczei1 woli FOIuera nie będących formalnie aktami
prawodawczymi (np. przemówiel!).
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o charakterze konstytucyjnoprawnym 111. Spore zainteresowanie wlladzą w państwie Hitlera
zdaje się potwierdzać dyskusja na nI Zjeździe Prawników Polskich w 1936 roku lI2.

3. Stanowisko konstytucyjnoprawne jednostki w hitlerowskiej Rzeszy.
Ta istotna kwestia, której wyodrębnienie jest naszym zdaniem celowe, nie doczekała
osobnych, uogólniąjących opracowań, a traktowano ją jako część większej całości.
Charakterystyczne, że nawet tak ważny akt prawny jak ustawa o obywatelstwie Rzeszy z
15 września 1935 r. nie był szerzej komentowany. Interesowały obserwatorów głównie
same konsekwencje polityczno~pmwne nowych rozwiązań.
Na zhierarchizowanie i upolitycznienie narodu w hitlerowskim państwie wskazywal K.
Grzybovl'ski. Przedstawiając ową hierarchizację wychodził on od pkt. 4 programu NSDAP,
który ustanawiał kryteria obywatelstwa: pozytywne - ,,krwi niemieckiej" i negatywne ,,krwi żydowskiej" lJ3, by przejść ostatecznie do unormowań ustawy o obyvvatelstwie Rzeszy.
Tu z kolei autor przekonywał o braku pozytywnego kryterium rasowego dla pojęcia
obywatela Rzeszy! 14. Wprowadzono - tłumaczył on -- nie tylko kryterium lmyi niemieckiej
lub rodzajowo pokrewnej, ale w zasadzie i kryterium zasługi osobistej, które wnosi nowy
ton i nowy akcent do zasad przyznawania obywatelstwa. Z jednej \vięc strony - zapewniał
dalej - widać tutaj chęć stworzenia większej homogeniczności w obrębie grupy ob)"vateli
państwa i wyeksponowania moralnych walorów prawa, z drugiej zaś dalsze wzmocnienie
władzy Fuhrera poprzez szeroki zakres swobodnego uznania władzy przy przyznawaniu
prawa obywatelstwa 115. W podziale na obywat.eli i przynależnych Grzybowski dostrzegł
elitarne i nacjonalistyczne ujęcie obywatelstwa, jak również tendencję do rozbijania
jednolitych i ogólnych pojęć prawnych i różnicowania tychże pojęć. Zjawisko to w jego
nmiemaniu nie ograniczało się do sfery publicznoprawn~i 116.
się

III Zob. L. L (i c h s z t a j n), Nowa ustawa o ustroju adwokatury niemieckiej, w: GSW
Nr 15/1936, s.235-236 (omówienie bez oceny); Cz. R a w s k i, Nowa organizacja niemieckiej
adwokatury, .w: WMP Nr 4/1936, 8.30-32; Tenże, U aplikantów niemieckich, w: GI.S.
Nr 7-8/1935, s.608; tenże, Asesorzy sqdowi w Niemczech, w: GI.S. NrlOi1935, s.768: T. O (r I e w i c z
?), Reichstag, w: WMP Nr 4/1936, s.32-33.
! 12 Sprawozdanie Antoniego Derynga, Pro! K. U. w Lublinie, z Dyskusji nad zagadnieniem
podziału władz, w: Pamiętnik III Zjazdu Prawników Polskich, cz.n, s.35; patrz też, A. D e r y n g,
Zagadnienie podziału funkcji władzy państwowej, w: Pamiętnik... , cz. I, 8.12-13.
III K.G r z y b o w s k i, Niemcy. Ustrój. .. , 3.66-67.
114 Tamże, 5.69. Nieco wcześniej, przy innej okazji, Grzybowski cytował znane
przemówienie Hitlerawygloszone w Norymberdze 3 IX 1933, w którym Hitler stwierdzał, że
ponieważ w Niemczech nie ma niemal jednostek czystych rasowo, o właściwościach rasowych
jednostki "musi się wnioskować nie z cech fasowych na zdolności jednostki, lecz ze zdolności
jednostki musi się wyciągać wnioski co do jej rasowych właściwości"; iw., s.66.

II! Tamże,
116

3.69.

K. G r z y b o w s k i, Zasady... , s.63.
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Upolitycznienie narodu - na gruncie prawnym - wyra2'1ić miała ustawa o głosowaniu
narodowym z 14 lipca 1933r., wprowadzająca w Niemczech plebiscyt jako instytucję
konstytuC)jnoprawną. Autor nasz zaznaczał, że w ustawie nie zostało określone pojęcie
ludu lI7 ani też kiedy i w jakich wypadkach powinno się odbywać głosowanie ludowe, ani
teżjakie skutki prawne powodowałyby niekorzystny dla rządu wynik glosowania. Stąd zaś
płynął wniosek, że naród wedle hitleryzmu musiał być aktywny, ałe tylko przez aklamacj ę li8.
Gdy naród występował jako podmiot polityczny, dzielił się więc na obywateli
i przynałeżnych, przy czYm z obywateli wyróżniano jeszcze grupę członków partii, gdy
natomiast występował jako przedmiot władzy, miał się dzielić na stany. Inaczej jednak niż
w programie partyjnym, jak tłumaczył Grzybowski, stany były tu wyłącznie organem
wykonawczym państwa, przedmiotem, a nie podmiotem władzy, w czym też leżała ich
zasadnicza odmiennoŚĆ od stanowości austriackiej i faszystowskiej 119.
Wskazując wreszcie na inne grupy' narodowościowe w Rzeszy Grzybowski, na
przykładzie aneksji Czech i Moraw, zauważał zerwarue z zasadą terytoriałności\ wyrażające
się w poddaniu zamieszkałych tam Niemców ustawodawstwu Rzeszy i uczynieniu ich
obywatelami tego państwa 120.
Konsekwentnie broniący indywidualizmu L. Krajewski tym razem za najważniejszy
uznał stosunek Trzeciej Rzeszy do praw jednostki. Niedopuszczalność przeciwstawienia
jednostka -państwo sprawiała w mniemaniu badacza, że tzw. zasadnicze prawa obywatelskie
stawały się anachronizmem. Państwo dowolnie zawieszało i zmieniało te pra'wa w atmosferze
strachu i terroru 121. Ten słuszny osąd uzupełniało bardzo trafne wykazanie względności,
Dostrzegł jednak doktrynalne i ustawowe przesłanki wyłączenia: komuniści, i ze
rasowych (Niemcy hitlerowskie, s.53). Wymieniał dalej najważniejsze ustawy, w k1órych
znalazły wyraz postulaty rasizmu (tamże, s.54 in fine- 55): patrz również, Niemcy. Ustrój. .. ,
s.67-69. Początkowo znajdujemy u autora zapewnienie, iż kwestia rasowości zeszła w praktyce na
. plan drugi i stała się przede wszystkim zagadnieniem administracyjno - a nie konstytucyjnoprawnym. Powodować to mial autorytatywny charakter państwa. Usunięcie w cień parlamentu,
wyeksponowanie kanclerza jako szefa suwerennego rządu i równocześnie szefa partii będącej
organem państwowym, czyniło - jak sądził Grzybowski - prawo wyborcze do parlamentu, jak
i sam parlament, drugorzędnym. Stąd tez i na plan drugi schodził najważniejszy pierwotnie szczegół
programu rasowego - rasowe ograniczenie praw politycznych (Niemcy hitlerowskie,
s.55 in fine-56). W późniejszym opracowaniu (Niemcy. Ustrój. .. ) stwierdzenie to nie zostało
powtórzone.
118 Grzybowski cytował tutaj wyjaśnienie Hitlera pochodzące z mowy do 2000 naj starszych
członków partii wygłoszonej w Monachium 24 II 1934: ,,[ ... ] Chcemy w przyszłości dać ludowi
przynajmniej raz do roku możność wyrażenia swego sądu o nas. Jeśli apel do ludu wypadnie źle,
niechże wtedy nikt nie mówi - lud jest winien, lecz niech wie, że ruch (hitlerowski) ociężał, ruch
nie walczy już trafnie, ruch stracił kontakt z ludem. I wtedy będzie się można z tego nauczyć
ponownie wejść w lud"; K. G r z y b o w s k i, Niemcy. Ustrój. .. , 8.70; por. tegoż, Nięmcy
hitlerowskie, 8.52-53.
119 Inaczej mówiąc oznaczało to niezależność woli hitlerowskiego pallstwa od czynników
i sfer gospodarczych; K. G r z y b o w s k i, Niemcy. Ustrój. .. , 8.70.
117

względów
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Tamże, 8.71.
L. Kra j e w s k i, Podstawy ustroju ... , 8.30 i n. Osobno iLWrócil on
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plebiscytów: "Głosujący rzadko tylko mają zupełną swobodę ujawniania swych
przekonail, dzialąiąc przeważnie pod zorganizowanym naciskiem. Plebiscyt nie daje możności
uzyskania rozwiązań kompromisowych, będących najczęściej wykładnikiem woli ogólnej;
obywatel musi wybierać pomiędzy rządem a brakiem rządu, pomiędzy porządkiem a anarchią.
Ujemny wynik plebiscytu grozi perspektywą wstrząsów, możliwością dojścia do głosu
żywiołów wywrotowych. Plebiscyt wreszcie stawia najczęściej obywateli wobec faktów
dokonanych; rząd zbyt jest pe\vny pomyślnego dla siebie wyniku głosowania, by na ten
wynik: czekać" 122.
.
Nie tyle oceny plebiscytu, co przedstawienia przesłanek na jakich opierała się ta
instytucja oraz jej wagi w hitlerowskim państwie, dokonal M. Z. Jedlicki. Wywiódł on ją z
narodowosocjalistycznej koncepcji państwa, z idei jak najściślejszego związku państwa z
narodem, wodza z dowodzonymi. Do obowiązków wodza należało utrzymywanie stałych
kontaktów ze społeczeństwem, badanie od czasu do czasu nastrojów i stopnia zaufania
narodu. Z drugiej zaś strony wódz musiał, podobnie jak w dawnym ustroju germańskim,
odwoływć się w decydujących momentach życia państwowego do narodu, by on sam
mógł zadecydować o swoim losie. Już to pozwoliło autorowi na podanie różnic między
plebiscytem w ustroju weimarskim a hitlerowskim. Pierwszy ograniczał się wyłącznie do
ustawodawstwa, a inicjatywę posiadał tu nie rząd a lud, Reichstag lub Prezydent, przy
czym ważność plebiscytu uzależniono od udziału w nim większości uprawnionych do
głosowania. Drugi rozszerzył zakres przedmiotowy plebiscytu również na pytania natury
politycznej, przyznając inicjatywę ustawodawczą jedynie rządowi, tzn. Kanclerzowi, a liczba
głosujących była dla ważności plebiscytu obojętna. Rola plebiscytu, jak WY.iaśniał Jedłicki,
polegała na tym, że pozwalał on wodzovvi na wylegitymowanie się przed społeczeństwem,
a zwłaszcza przed zagranicą zaufaniem narodu. Wszystkie ważni~isze pociągnięcia
wewnętrzne i zewnętrzne poddano pod głosowanie ludowe, a plebiscyty te przy znakomicie
zorganizowanej propagandzie przybierały charakter entu:qastycznej manifestacji na cześć
wodza 123.
Jedlicki rozpatrywał także kwestię obywatelstwa, na podstawie ustaVl-y z 14 lipca 1933
o denaturalizacji i ekspatriacji 124 i ustavvy z 15 września 1935 r. o obywatelstwie Rzeszy,
która uchyliła ustawę poprzednio wymienioną. Komentując ustawę z 14 lipca stwierdzał
on, że dzięki temu aktowi, obywatelstwa pozba,,,ieni zostali wszyscy przeciwnicy ideologii
narodowosocjalistycznej w kraju i za granicą, przede wszystkim Żydzi. Odnośnie do ustaVl-y
z 15 września warto tylko wspomnieć, iż badacz ten '''yróżnil cztery kryteria, na których
oparto obywatelstwo Rzeszy: 1) kryterium przynależności państwowej, 2) kryterium krwi,
3) kryterium woli i 4) kryterium "nadawania się". Osobno poza tym Jedlicki przedstawił
stanowisko prawne Żydów i tzw. mieszańców żydowskich 125.
stosunek polityczny i prawny do ludności niearyjskiej (s.32 i n.). Doktrynalnie, rasistowski
antysemityzm \\<ywiedziony zostal od Platona i Arystotelesa i poprzez Comt' a, Gobineau, Laponge' a,
Chamberlaina, Stockera, do Nico\aia.
l2l Tamże, 8.53-54.
12J M. Z. J e d I i c k i, O.C., 8.54-55.
124 RGBlI, s.480.
12! M. Z. J e d I i c k i, o. c., s.44 i n.
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A Chmirrski pogląd hitleryzmu na :zasadnicze prawa obywatelskie skwitował cytatem
z Nicolaia, który określił je jako "pochód samolubstwa jednostki przeciwko Państwu" 126.
Następnie prawnik nasz podniósł, że choć formalnie nadal obowiązywały art. 109-165
konstytucji weimarskiej o :zasadniczych prawach i obowiązkach Niemców, to uznać je
należało za uchylone, ze względu na sprzeczność z narodowosocjalistyczną koncepcją
państwa wszystko obejmującego. Uchylenie ich nastąpiło zdaniem autora bądź to faktycznie,
. na skutek nieprzestrzegania tychże postanowień przez organa państwowe, bądź to poprzez
wprowaązenie urutdzeń, które stanowiły :zaprzeczenie praw obywatelskich 121.
E. Fiedler w istocie prawidłowo pisał, że w ustroju narodowym, tj. hitlerowskim nie
istniały prawa :zasadnicze pojęte jako liberalne prawa wolnościowe. "Myśl o «instytucyjnej gwarancji» - dodawał on - w ogóle nie brana jest pod uwagę w ustroju narodowym,
obrona wartości i życia i jego ukształtowań przez państwo jest zupełnie zrozumiałą
koniecznością" 128. Jak godził on to stwierdzenie z aprobatą dla ustaw norymberskich
trudno nam jednak pojąć 129.
Czasami poświęcano nieco miejsca wybranym kwestiom z poruszanej w tym
podrozdziale tematyki. I tak, reprezentujący lwowskie środowisko prawnicze dr Władysław
N a Pl y ł o w s k i, po II wojnie prof. Uniwersytetu w Toruniu, analizował instytucje
denaturali:zacji i ekspatriacji na podstawie ustawy z 14 lipca 1933 r. i rozporządzenia
wykonawczego do tejże ustawy z 26 lipca tegoż roku 130. Zajął się on głównie denaturalizacją,
upatrując źródeł instytucji w idei oparcia obywatelstwa na materialnej narodowości, a nie
na formalnej przynależności państwowej 131. Rzeczywiste cele ustawy o obywatelstwie

s

A. C h m u r s k i, O.c., s.233; por. H. N i c o I a i, Die Grundlagen ... , S.93.
A. C h m u r s k i, o. C., 8.223-224. Chmurski uważał, Ze wolność. wyznania n. s.
utrzymał, że wyznanie odpowiadało będzie obyczajowości i moralności rasy germańskiej
(tamże, s.235).
128 E. F i e d I e r, Trzecia Rzesza ... , s.91. Na uwagę zasługuje tu przypis:
"W przeciwieństwie do obecnych praw obywatelskich Konstytucja Weimarska uznawała na mocy
§ 11 O jedynie przynależność do państwa, przyznawała tym przynależnym do państwa równe
. prawa na mocy §l09, w §113 broni mniejszości narodowej. Najdobitniej ujęty jest §1l2. §1l2
mówi, że żaden Niemiec nie może być wydany zagranicznemu rządowi celem prześladowania go
lub ukarania. Jeżeli porównać te paragrafy z ohydnymi wyrokami Francuzów przeciw Kruppowi i
jego dyrektorom, to wystarczy powiedzieć, Ze twórcą tej Konstytucji by! Żyd Preuss, aby ujawnić
rzecz we właściwym świetle" (8.156).
129 Tamże, 8.155-157.
130 ROBI I, s.538. Denaturalizacja (Wideruf von Einbtirgung) przypomnijmy - czyli
pl7~ciwieństwo naturalizacji, dotyczyła tylko tych obywateli, którzy nabyli obywatelstwo niemieckie na zasadzie nadania, a więc na ich własną prośbę i na mocy swobodnej decyzji właściwej
władzy. Miała ona charakter czasowy. Ekspatriacja (Aberkennung) natomiast była czymś więcej
niż utrata obywatelstwa przez jego pozbawienie wbrew woli strony, gdyż łączyła się z konfiskatą
całego majątku. Stosowano ją wobec tych obywateli niemieckich, bez względu na sposób nabycia
obywatelstwa, k1órzy przebywali za granicą i k1órzy wbrew obowiązkowi wierności wobec rządu
i Ilarodu wyrządzili szkody niemczyźnie, albo też nie usłuchali wezwania ministra spraw wewnę
trznych Rzeszy powrotu do kraju. Posiadała ona charakter stały.
131
W. N a m y s ł o w s k i, Denaturalizacja i ekspatriacja w Rzeszy Niemieckiej,
126
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Rzeszy Z 15 września 1935 r. 'wyświetlał w odniesieniu dO' mniejszości narodowych
Maks B e rży ń s k i, zajmujący się stale na łamach Spraw Narodowościowych sytuacją
Polaków w Niemczech, także i sytuacją prawną. Berżyński uznał za wątpliwy fakt, by
pO'siadająca ś,viadO'mO'ść O'drębności kulturowej mniejszość narodO'wa mogła mieć wolę i
predyspozycje do srożenia niemieckiemu narodowi. Zdaniem tegO' obserwatora nie istniały
?xesztą podstawy do przyjęcia, iż Rzesza istotnie dążyła będzie do ustalenia owych
predyspozycji 132. SugerO'wałO' tO' już rozporz.ądzenie wykO'nawcze dO' wskazanej ustawy z
14 listopada 1935 roku 133. Cel więc ustawodawstwa nO'rymberskiegO', takjak i pozostałych
hitlerowskich ustaw stanowiła nie tyle idealna czystość krwi, CO' "l'vymagana przez pm'lstwo
totalna zwartość psychiczna ludności i scalenie jej z państwem, zgodnie z '\\ymogami
polityki Niektórzy jednak obserwatorzy, jak choćby bliżej nam nie znany M. B r u c k u s,
brali hitlerowski rasizm zupełnie pO'\vażnle. Brak O'kreślenia w ustawodawstwie norymberskim
jakie narody uważać należałO' za PO'krewne, był według Bruckusa rozmyślny i PO'litycznie
uzasadniony. Przypominał O'n, 'Że w Mein Kampjnarody słowiańskie i romańskie na przykład
nie są nazywane pokrewnymi, lecz narodami obcej rasy (fremdrassig), niższymi (niedere) i
mniej wartościm-vymi (minderwertig). TeO'retycznie pozbm.vialO' to już te narody wszelkich
praw. W praktyce zaś ograniczenia stO'pniowO' wprowadzanO' w '"YPadkach, które nie
,\'ywolywaly PO'litycznych komplikacji, tj. wobec Cyganów, Murzynów, czy Mulatów, co
też uwidoczniłO' się w pewnych posunięciach na terenie Czech i Moraw. Jakkohviek autO'r
zaznaczał, iż prawa Duńczyków i Polaków w Rzeszy potwierdzO'ne zO'stały cyrkularzem
ministra spraw wewnętrznych Fricka, to jednak'Że dO'chodził dO' wniO'sku, iż dla przyszłO'ści
znaczenie posiada nie praktyka dnia dzisiejszegO', ale dyrekty"Y ideolO'giczne i prawodawcze
hitleryzmu i 'Że rasizm kategO'rycznie wyłącza możliwość asymilacji narO'dów. Stąd tłumaczył on - gdy po zwycięskiej wojnie odpadną tmdności w stosowaniu ograniczeń,
spowodO'wane koniecznością liczenia się z położeniem mniejszości niemieckiej zagranicą
O'raz z opinią międzynarodO'wą, rasizm uwidocznia się w całej pełni, tak jak poprzedniO'
wobec Żydów i Cyganów B4.
w: GAiPP Nr 20/1933, s.8-11. Tamże krytyka denaturalizacji (s.9-10) przeprowadzona za:
G. S c h m i t z, Das Recht der Staatsangehorigkeit in Deutschland und im Ausland seit 1914, Berlin
1925, s.l91-200.
m M. B e rży ń s k i, Ustawa o obywatelstwie... , 8.488-495. Znamienna pod tym
względem jest cytowana przezeń wypowiedź podsekretarza stanu w ministerstwie spraw
wewnętrznych W. Stuckarta, który braI udział w tworzeniu owych praw: ,,[ ... ]woła służenia narodowi
i Rzeszy będzie mogła być zasadniczo jako taka przyjęta, o ile nie zajdzie dowód przeciwiellstwa... ";
patrz, M. B e r ż (y ń s ki): Staatssekretiir Dr Wilhelm Stuckart: Die vo/kische Grundordlllmg des
deutsches Volkes, Deulsches Rec!!l, zesz.. .23/24 z grudnia 1935, Berlin, w: SN Nr 5/1935,
(s.545-548), 8.546.
llJ Analizując to rozporządzenie Berżyński zaznaczył, iż jest rzeczą charakterystyczną,
że zrezygnowało ono przy nadaniu tymczasowego obywatelstwa z postulatu konieczności wykazania
się wolą i zdolnością służenia narodowi niemieckiemu i Rzeszy i automatycznie przyznawało to
obywatelstwo, czyniąc tym samym wyłom w zasadzie ustalonej brzmieniem §2 ust.l ustawy.
Wskazywał także na brak skonkretyzowania w rozporządzeniu pojęcia "krwi pokrewnej", choć
miało ono przecież podstawowe znaczenie dla. sprawy obywatelstwa; zob. M. B e rży ń s k j,
Ustawa o obywatelstwie... , 8.494.
114 M. B r li c k u 5, Narodowy Socjalizm i los narodów nie-niemieckiej krwi, w: Prz. Powsz.
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Na koniec dodajmy, że wzmianki
u innych jeszcze autorów 135.

dotyczące

poszczególnych

z.agadnień

spotykamy

* * *
Dokonany tutaj przegląd pozwala na sformułowanie twierdzenia, że polskie
publikacje na temat hitlerowskiego konstytucjonalizmu z.aslugują na uwagę
i szersze niż dotąd wykorzystanie. Okazują się one wartościowym uzupełnieniem naszej
powojennej literatury 136. Wlaściwie nie stanowiły one zresztą dotychczas punktu
odniesienia dla ustaleń powojenn~i polskiej nauki.
Zastanawiamy się dzisiaj jak najlepiej określić hitlerowski system: państwem stanu
"yjątkowego, państwem wodzowskim, państwem światopoglądowym, bonapartyzmem, czy
może państwem totalitarnym? Nurtowało to już międzywojennych prawników, którzy
. państwo hitlerowskie widzieli jako totalne, autorytatywne, monokratyczne, monopartyjne,
absolutystyczne itd. Uzmyslawia nam to jeszcze mocniej trudności w znalezjeniu jednolitej
formuły, dowodzi, że wybór zależy od punktu odniesienia i że ,,,iełe z tych ujęć jest względem
siebie komplementarnych.
Ówczesne rozważania nad totalizmem i autorytatywizmem zbieżne są z dzisiejszą
dyskusją nad faszyzmem i autorytaryzmem 137, choć proponują inne rozwiązanie problemu.
międzywojenne

Nr 4/1939 (s.68-77), 8.71-72.
135 Zob. m.in., J. L i t w i 11, Pozbawienie obywatelsIwa z przyczyn politycznych
w ustawodawstwie powojennej El/ropy, w: Pal. Nr 9 i j 0/1934; L. B a b i ń s k i, Ewolucja polskich
przepisówo obywatelstwie lla tle prawodawstwa porównawczego, w: G/.Prawl/. Śl. Nr 111939.
136 Zob. F. R Y s z k a, PlIIistwo... , s. 199 i II., 267 i 11. i passim; F. P o 10m s k i,
Ustawodawstwo rasistowskie III Rzeszy i Jego stosowanie /la Górnym Śląsku, Katowice 1970;
lenże, Polożellie llldności żydowskiej IW Śląsku po dojl;ciu Hitlera do władzy, w: St. Śl.,
T. XI!1967, 55-72; tel/że, Dyskrymil/aC)jl/a fill/kcja '<prawa rasowego» (RassenrechO Trzeciej
Rzeszy (1933-1945), w: St. II. Fasz. i Zbr. Hit!., T. I Wrocław 1974, 8.27-40. tenże, Rasizm wleo,.ii
i praktyce Trzeciej Rzeszy, w: St. II. Fasz. i Zbr. Hitl., T. III, Wrocław 1977,
s. 121-134; K. J o n c a, Koncepcje narodowo-socjalistycz/lego prawa ... , passim; tenże, Hitlerowska
kO/lcepcja rlihrerslaat, w: Faszyzm niemiecki z perspektywy pólwiecza. Alalerialy i studia. Praca
zhior. pod red. A. Czubiliskiego, Poznall 1985, 8.37-51; te/lże, Polityka narodowościowa
/lI Rzeszy /la Śląsku Opolskim IV lalach 1933-1940, Opole 1970; tenże, Stosowallie prawa i polityki
narodowościowej Trzeciej Rzeszy wobec IImiejszo,ści polskiej IV Niemczech (1933-1939), w: SI. I/.
Fasz. i Zbr. llitl., T. I, Wrocław 1974; tenże, "Noc kryształowa"; Na Śląsku Opol~'kim na tle
polityki al/tyżydowskiej Trzeciej Rzeszy, w: St. <~l., Seria Nowa, t. XXXVII (1980),
8.87-119; A. K o 11 i e c z n y, Nie zl/ane u:vryczne w sprawie slosowal/ia ustawy o zabezpieczeniu
granic Rzeszy z lal 1937-1938, w: Stlldia ŚI., Seria Nowa, T. XXXIV (1978), s.327-337.
E. J ę d f Z ej e IV s k i, Koncepcja wladzy pm/stwowej IV Niemczech hitlerowskich, w: St. II. Fasz. i
Zbr. Hitl., T. III, Wrocław 1977; tenże, Hillerowska kOl/cepcja administracji pllllstlVowej
1933-1945, SllIdil/m politl'czllo-prawllc, Wroclaw-Warszawa- Kraków-Gdallsk 1975, s.l 0-44;
L. J a n i c k i, Kilka uwag I/a temat konstytllcJj/wprawl/ych aspektów do;ścia Hitlera do wladzy;
w: Faszyzm niemiecki... , s. 139-147; L. Gór n i c k i, Kilka uwag o I/azistowskim elitaryźmie,
11': St. II. Fasz. i Zbr. Hitl., T. XII, Wroclaw 1987, zwl. S.122-128.
137 Zestawienie literatury li Wl. T. K li I c s z y, KOllcepcje ideowo-polityczne obozu
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Wspó1czesna nauka polska widzi faszywl i autorytarywljako dwa odrębne i współistniejące
fenomeny, d\vie różne formy państwa. Tymczasem nauka międzywojenna - co jeszcze
pokażemy w ostatnim rozdziale pracy w odmienny sposób przeprowadzala ową
dystynkcję. Tam każdy system totalny, a więc i faszystowski był jednocześnie
autorytatywny, ale nie na odwrót. Dotyczyło to również doktryny prawa. Takjak stawiamy
to teraz~ trzeba by po,-,iedzicć, że w Niemczech rozwijano niegdyś d\vie doktryny: państwa
autorytarnego i państwa totalnego. Międzywojenna konstrukcja pozwala na przyjęcie, że
teoretycy autorytatywizmu zakresem swych zainteresowań obejmow<lli władzę najwyższ.ą,
a nie wszystkie przeja\'y dzialalności państwa. Nie musi to owaczać, że chodziło im o inną
od totalnej jego formę. Łatwość z jaką zwolennicy "demokrac:ji autorytatywnej" potrafili
zaakceptować totalitarne przeobrażenia w Niemczech, jest zresztą '\ymowna.
Zwraca uwagę podejście międzywojennych prawników do zasady wodzostwa.
Potraktowano ją jako objaw penetracji ideologii w sferę prawa, jako z.<1sadę politycznoprawną i techniczno~organizacyjną, a nie teoretycznoprawną konstrukcję. Z tej przyczyny
pisano na ogół o doktrynie demokracji autorytaty,cvl1ej czy paIlstwa autorytatywnego, nic
o doktrynie wodzostwa.
Z pe'-'nością niejedno można by niektórym badaczom zarzucić, zwłaszc7A gdyby się
\\ychodziło z pozycji wielopłaszczywowości badań pra'-'11ych i antyformalizmu, można by
też z perspektywy półwiecza obalać poszczególne ustalenia i sądy. Niemniej nietrudno
dostrzec, że tak różnice metodologiczne, jak i kontrowersje interpretacyjne utrzymują się
w nauce do dzisiaj. To zresztą zdaje się być jej silą napędową i przyciągającą.
Cokolwiek by nic sądzić o eksponowaniu czynnika politycznego w dziejach,
niewątpliwie słuszne jest stwierdzenie, że hitlerowski ustrój miał swą genezę w praktyce
politycznej Republiki Weimarskiej. Już tam - jak to określił K. Grzybowski - istniał
permanentny stan \\yjątkowy i stopniowo przebywano drogę od instytucjonalizmu do
CharyWly. Hitleryzm zamknął ową ewolucję budując przy tym ustrój w pierwszym w;:d7ie
na faktach, nie na prawie, co powodowało plymlość pojęć i norm Ignorow<lnie konstytucji
weimarskiej i regulacje dotyczące instytucji plebiscytów wskazywały na iluzoryczność prawa
w ogóle i praw politycznych narodu w szczególności. Negatywny i lekceważ"ący stosunek
do praw jednostki wynikał teoretycznie z narund)widualizl1lu, z przyjęcia, ŻA: geneza prawa
tkwiła w związkach spolecznych i że prawo uslanowione zostalo \\yłącznie w interesie
wspólnego życia na pewnym terytorium J}8. Teoria ",yprzedzala tu nawet praktykę.
Nieprzychylny stosunek przedstawicieli nauki polskiej do modelu ustrojowego Niemiec
\\yrażal się w dystansie wobec doktryny demokracji autorytatywnej, a zwłaszcza
w odrzuceniu możliwości istnienia autokracji demokratycznej, co dopuszcza! G. Leibholz 139
i inni zwolennicy koncepcji.
Hitleryzm w krytyce pozytywizmu i innych doktryn oraz systemów politycznych nie
był oryginalny. Powtarzał on znane już nauce zarzuty i \Hlioski. Może tylko tak radykalne

rządzącego IV Polsce IV

latach 1926-1935 rVroclaw 1985, s.27G i 11.
m Por. T. J a n k o w ski. o.c., 5.1047.
139 G. L c i b h o ł z, Istota i rozmaitośc'jorm demokracji, w: Ilf>EiS, z. 4/1936.
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pozytywizmu z duchem żydowskim 140 nie występowało nigdy dotąd. Podobnie
w koncepcjach konstytucyjnoprawnych, jak i w ustroju hitlerowskiej Rzeszy
v.ykorzystywano pomysły wielu szkół i kierunków: neoheglizmu, organicyzmu,
integracjonizmu, historyzmu itd. Różnorodność zapatrywań teoretyków rodziła spory
i kontrowersje.
Niektóre tendencje są bardzo vvymowne, jak choćby rezygnacja z idei umowy
społecznej jako źródła pochodzenia władzy. Zamiast ummvy równoprawnych stron jest tu
wieTZj'telny posłuch wobec wodza. Ustrój z kolei potraktowany został jako żywJ siła ukryta
pod zewnętrznymi objawami, a wypływająca z ogółu praw narodu, których istota zawiera
się nie w formie a w treści. Zrozumiale więc, iż z 7.ałożenia, że nie całe prawo jest w
. ustawach vvynikała akceptacja tezy, iż ustrój nie musi posiadać formy pisanej i że brak
takiej formy nie pomniejsza jego rangi, godności i ważności, ale pozwala na uzgodnienie
woli narodu w osobie wodza. Prawo ustrojowe to prawo wodza - by przytoczyć określenie
Fiedlera - co skądinąd potwierdzało przekonanie itmych prawników o ustroju hitlerowskim
jako naj doskonalszym typie państwa autoratywnego. Niewątpliwie rzucający się w oczy
irracjonalizm stosunków między wodzem a narodem, oparcie stanowiska wodza na
podstawach uczucio\\ych, nie rozumovvych, znalazł dobitne odzwierciedlenie w hitlerowskiej
nauce prawa. Wbrew panującemu w tejże nauce poglądowi władza Hitlera - co słusznie
podkreślali polscy prawnicy - była jego władzą osobistą, a nie władzą instytucji wodza.
Konieczna do sprawowania tak szeroko zakreślonej władzy charyzma to bowiem właściwość
jednostki, nie urzędu.
Mimo zbieżności wielu twierdzeń i wniosków międzywojennej polskiej nauki z nauką
współczesną inna była perspektywa obserwacji. Obecnie spoglądamy na Trzecią Rzeszę
od strony zamachu zbrodniczej dyktatury na prawa i dorobek cywilizacyjno-kulturowy
człowieka, umiejscawiając 7Jawisko w kontekście ogólniejszego kryzysu urządzeń i wartości.
Wówc7as, \vłaśnie ów kontekst vvysuwał się na plan pierwszy - poszukiwanie dróg \\yjścia,
nowych form ustrojowoprawnych, Ilo\\ych konstrukcji doktrynalnych. Dostrzegany od lat
kryzys prawa konstytuC)jnego wymagał radykalnych prób rozwiązania problemu. Hitleryzm
na swój sposób \\)'pełnił tę lukę, stąd nie można się dziwić nawet tym, którzy traktowali go
poważnie, jako ustrój mogący po okresie przejściowym przynieść nowe, trwalsze rozwiązania,
przy czym w charakterze wzorca przywoływano raczej inne, nietotalne formy państwa
autorytatywnego. Dzisiaj trapiący tamto społeczeństwo kryzys jest już przeszłością. Nienmiej
porównanie różnych punktów \'Yjścia \vydaje się dla rozwoju nauki pożytecme.
też

140 Por. K. J o n c a, Ewolucja pojęcia .. paflsIwa prawnego" w niemieckiej doktrynie
prawnej, w: PPiA., T. VII Wrocław 1976, s.223-224.
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PRAWO ADMINISTRACYJNE I ADMINISTRACJA PUBLICZNA
TRZECIEJ RZESZY

1. Uwagi

wstępne

Problematyka administracyjnoprawna nie wzbudziła takiego zainteresowania i tak
polemik jak prawo państwowe i prawo karne hitlerowskiej Rzeszy. Owszem,
opisywano zmiany w ustroju i prawie administracyjnym, ale jednocześnie wiązane one
były z ogólnymi tendencjami prawa państwowego, bądź nawet im podporządkowywane.
Brak tym samym - poza omówieniami szczegółowych zagadnień o _charakterze
administracyjnoprawnym - prac analizujących bliżej doktrynę pravva i nowe prawo administracyjne Niemiec. O pewną syntezę kierunku reform ustawodawstwa administraC)jnego i
prądów w nauce prawa pokusił się tylko lwowski administratywista prof. Tadeusz B i g o
w opracowaniu Administracja publiczna Trzeciej Rzeszy I. W konsekwencji systematyczny
wykład stanowiska autorów zastaJ>iony w tym rozdziale zostać musi przez bardziej
wyrywkową penetrację poglądów dotyczących różnych aspektów tematu.
Prawo administracyjne obejmuje szereg dziedzin życia państwowego. W ustroju
hitlerowskim pole działania przepisówadministracyjnoprawnych niebywale wzrosło
w porównaniu z państwami demokratycznymi. Starano się tam odgórnie reglamentować
żywych

l T. B i g o, Administracja publiczna Trzeciej Rzeszy, Poznań 1936,1'1.16 (odb. z RPEiS
z. IV/1936, s. 303-316). T. B i g o (1894-1975) - wybitny przedstawiciel nauki prawa administracyjnego w Polsce; gimnazjum filologiczne w Mielcu ukończone w 1913 r. z wyró7Jlieniem; studia
prawnicze na Uniwersytecie Wiedeńskim i na UJ; dr praw UJ w 1919 r; po ukończeniu studiów
zatrudniony w administracji państwowej na różnych stanowiskach; od 1922 r. na trwałe związany
z Uniwersytetem i z nauką; jako starszy asystent na. Wydziale Prawa UJK odbywał w r. akad.
1925/1926 uzupełniające studia w Paryżu, a w 1929 r. w Rzymie; w 1928 r. habilitacja na Wydziale
Prawa UJK; od 1934 r. prof. tytularny; od 1935 adiunkt; od sierpnia 1939 prof. nadzw; w L 1941-1944
czynny udział w tajnym nauczaniu na uniwersytecie we Lwowie, [lastępnie w Warszawie; od stycznia
1946 związany z Uniwersytetem Wrocławskim; 11 XI 1937 r. doc. Bigo otrzymał zloty krzyż
zasługi za pracę naukową; zob. RPEiS 1937 i T.K u ta: T. Bigo, w: Uczeni wrocławs1::y (1945-1979),
Wrocław 1980, s. 114-117.
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niemal wszystkie przeja~"Y życia zbiorowości. Ten nakazowo - rozdzielczy sposób rządzenia
celowe czyni przytoczenie obok oceny instytucji prawa administracyjnego 2,

państwem

l W "Wydawnictwach Ornp ... " , z. 2, o.c.
W podpunkcie "Prawo administracyjne" wymieniono wraz z krótką informacją o treści:
l. Ustawę ozabezpieczeniujedności partii j pa/lstwaz 1 grudnia 1933 (ROBI l, s. 1016),2. Rozporzą
dzenie o niemieckiej prZYy!ależności państwowej z 5 lutego 1934 (ROBI I, s. 85),3. Ustawę zakazującą
tworzenia nowych partii z 14 lipca 1933 (ROBII, s. 479), 4. Ustawę o dostosowaniu kraju do celów
obrony z 29 marca 1935 (ROBI l, s. 467), 5. Ustawę normującą zapotrzebowanie gruntów na cele
użyteczności publicznej z 29 marca 1933 (ROBI,Is.468) ,6. Rozporządzenie o pzeprowadzeniui
4-letniego planu z 18 listopada 1936 (ROBI I, s.887), 7. Dekret o mianowaniu Szefa organizacji na
zagranicę przy Min. Spr. Zagr. z 30 stycznia 1937 (ROBI r, s.187), 8. Ustawę,dla zapobieżenia brania
udziału w wojnie domowej w Hiszpanii z 18/utego 1937 (ROBI I, 8.241),9. Ustawę o zabezpieczeniu
granic Rzeszy i o zarządze1liach odwetov.I)'ch z 8 marca 1937I(RGBI l, s.299), na s. 39-40.
W podpunkcie "Prawo urzędnicze ": 1. Ustawę o przywróceniu zawodowego stanu urzędniczego
z 7kwietnia 1933 (ROBII, 8.175), 2. Ustawę o potrące1liachzpoborów urzędniczych na rzecz oddłużenia
urzędników z 18 października 1935 (ROBI I, s.1245), 3. Niemiecką ustawę urzędniczą z 26 stycznia
1937 (ROBI I, s.39) 4. Państwowe przepisy dyscyplinarne (Reichsdienststrafordl1lmg) z 26 stycznia
1937r. (RGBl I, 8.71), 5. Niemiecką ustawę o urzęd/likach policji z 24 czerwca 1937
(RGBI1, 8.653), 6. DekretFiihrera iKanclerza Rzeszyo obowiązku urzędników 1lie mających niemieckiej
przynależności państwowej z 18/istopada 1937 (ROBlI, s.1285), na s.40-41.
W podpunkcie" Sprawy kulturalne": 1. Ustawę prasową z 4 października 1933 (ROBII, s.713),
2. Ustawęfilmowąz 16/utego 1934 (ROBII,s.95), 3. Ustawę teatralną z 15 maja 1934 (ROBII,s.411)
4. DekretFiihrera i Kanclerza Rzeszy o ufundowaniu niemieckiej nagrody narodowej za sztukę i naukę
dO stycznia 1937 (RGBI I, s.305), na s.41-42.
W podpunkcie "Prawo komunalne":· 1. Ustawę o niemieckim zgromadzeniu gminnym
("Gemeindetag") z 15 grudnia 1933 (RGBI I, s 1065), 2. Niemiecką ordynację gminną
(GEME1NDEORDNUNG) z 30 stycznia 1935 (RGBl I, s.49), 3. Ustawę o nowej organizacji miast
niemieckich z 4 października 1937 (RGBI I. s.1054), na s.42-43.
W podpunkcie "Prawo o obronie kraju ": 1. Ustawę o odbudowie siły zbrojnej (Tf!ehmwcht)
z 16 marca 1935 (RGBI I, s.609), 2. Ustawę o obronie przeciwlotniczej z 26 czerwca 1935
(ROBI I, s.827), na s.43.
W podpunkcie "Prawo gospodarcze"; I. Rolnictwo l. Ustawę o regulowaniu wierzytelności
rollliczychz 1 czerwca 1933 (RGBII,s.331), 2. Ustawęlowieckąz 3 lipca 1934 (RGBII,s.549), 3. Ustawę
scaleniową (Umlegungsgesetz) z 26 czerwca 1936 (RGB/ I, s.518), 4. Państwowe rozporządzenie o
. scaleniu gruntów (UmlegungsordllulIg) z 16 czerwca 1937 (RGBI I, s.629), 5. Ustawę o znlianie
obwieszczenia o obrotach grulltami rolnymi z 26 stycznia 1937 (RGBI I, s.32), 6. Ustawę o związkach
wodnych i gnmtowych z 10 lutego 1937 (RGBI I, s.188), 7. Pierwsze rozporządzenie o związkach
wodnych i gruntowych z 3 września 1937 (RGBI I, s.933). n. Handel: i przemysł: 1. Ustawę o
tymczasowej rozbudowie niemieckiego rzemiosła z 29/istopada 1933 (RGBI I, s.l O15), III. Pieniądze

-

Banki - Giełda l. Ustawę o gospodarce dewizowej z 4 lutego 1935 (RGBI l, s.106), na s.48-49.
W podpunkcie "Komunikacja": '1 Ordynację dla ruchu 1/a drogach państwowych j przepisy
wykonawcze z 28 maja 1938 (RGBI I, s.455), 2. Rozporządzenie o zachowaniu się w nlchu drogowym
z J3listopada 1937 (RGB/ I, s.1215), 3. Ustawę olądowym przewozie z 6 grudnia 1937 (RGBIJ, s.1320),
4. Ustawę o uregulowaniu stosunków Banku Rzeszy i niemieckich kolei państwowych z 10 lutego 1937
(RGBI I, s.47), 5. Ustawę o komunikacji lotlliczejz 21 sierpnia 1936 (RGBI l, s.65), na s. 50-51. Zob.
także: Przegląd aktualnych zagadnień prawnych w Niemczech, w: Pal. Nr 411938
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także i odnośnej praktyki, a tow sferze gospodarczej, finansowej, kulturalnej itd. Po krótkich
uwagach na temat nauki prawa zajmiemy się więc przeobrażeniami w systemie administracji
państwowej i samorządowej, a następnie ustawodawstwem normującym konkretne sfery
działania organów administracyjnych państwa.

2. Nauka prawa
Oficjalni przedstawiciele nauki niemieckiej - pisał T. Bigo - głoszą odrodzenie
prawa administracyjnego, z zapałem iście rewolucY.inym chcą zlikwidować stary liberalny
system administracY.iny i starą naukę. Ten żywiołowy wysiłek potraktować należy z wielką
ostrożnością, aby "prawdziwe zdobycze myśli prawniczej oddzielić od wyczynów propagandy politycznej" 3.
Proklamowana na wstępie ostrożność nie zawsze jednak znąjdowała odzwierciedlenie,
przede wszystkim w dokonanej przez badacza analizie doktryny prawa 4. Warto przybliżyć
nieco te wywody, zwłaszcza że przypuszczać można, iż Bigo nie był w swych sądach odosobniony.
Bogate piśmiennictwo administracyjnoprawne - stwierdzał lwowski prawnik ~
znamionuje ów "wysoki ton entmjazmu", który przenika cale dzisiejsze Niemcy. Nie można
jednak mówić o jednolitej doktrynie prawa administracyjnego, bo jednokierunkowość jest
tu tylko negatywna, tzn. wyraża się w walce przeciwko liberalizmowi i Begriffsjurisprudenz,
poza tym zaś powstają często rozbieżności, kontrowersje i sprzeczności. Tłumaczy je
dotychczasowy brak w państwie narodowosocjalistycznym jednorodnej doktryny w ogóle.
Teoretycy prawa administracyjnego włączają się tylko w ogólny nurt ataku na
pozytywizm prawniczy, któremu przeciwstawiony zostaje nowy kierunek zwany Konkretes
Ordmmgs- und Gestaltungsdenken 5. Nie oznacza to jednak powrotu do prawa natury.
Prawo stanowi coś więcej niż tylko normę - przekonywał Bigo nawiązując do Larenza ale nie jest żadną abstrakcją jak w doktrynie prawa natury. Taką postawę poznawczą
określić możemy mianem realizmu.
Na gruncie prawa administracyjnego walkę z pozytywizmem wyraża re\\i:qa czy też
negacja podstawowych i ogólnych pojęć systemu tegoż prawa. System ten ocenia się jako
na wskroś liberalny, przeceniający znaczenie techniki i konstrukqji prawniczej i tym samym

(s.391-403). Tu: prawo gospodarcze - s.395- 397; prawo górnicze - s.397 -398; patrz również krótkie
omówienie referendarza sądowego z Berlina R. von E i c h o r n a, Niemcy. Przegląd ustawodawstwa
za 1 kwartał 1939, w: WMP Nr 5/1939, s.36-39
l T. B i g o, o.c., S.3.
l
Tamże, 8.12-16.
l Tu powołanie na C. S c h m i t t, Ober die drei Arten ... , 8.58 i n., oraz K. L a r e n Z, Rechts
!Ind Staatsphilosophie. .. , 8.156 i n.
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nie wnikający w ducha i istotę administracji 6. Narodowosocjalistyczne państwo przyjmuje
inny punkt wyjścia, tj. właśnie choćby ową istotę administracji, a nie ochronę jednostki.
Pojęcia państwa narodowego i przywództwa implikują natomiast traktowanie administracji
jako przejawu życia wspólnoty narodowej, przez co przekreśla się granicę pomiędzy prawem
administracyjnym a polityką.
Kierunek radykalny - tu nasz autor przywoływał Maunza - odrzuca publiczne
prawa podmiotowe, za czym idzie zerwanie z klauzulą generalną w sądownictwie administracyjnym i podważanie osobowości prawnej. Bynajmniej nie nowe próby wyeliminowania z administratywistyki prawa podmiotowego i osobowości prawnej podejmowali
i podejmują ci wszyscy prawnicy, dla których uosabiają one technikę cywilistyczną. "Jeśli
nawet nie podzielamy tej opinii - komentował Bigo i uważamy te konstrukcje za ogólne
pojęcia, przynależne do wszystkich dziedzin prawa - to przecież sądzimy, że prawo
podmiotowe nie może w prawie administracyjnym być tym samym, co w prawie cywilnym
- to jest osią systemu. Dlatego bardzo interesująca jest każda próba wyeliminowania go
z systemu prawa administracyjnego" 7. Współczesna literatura niemiecka nie odpowiada
. na pytanie, co będzie podstawą przestawienia układu na inny tor, bądź też udziela
odpowiedzi chaotycznych lub nieprzekonywających. Nie może tejże roli spełnić zasada
Gemeinnulz vor Eigennutz, bo jest hasłem propagandy, ani idea wspólnoty, bo wspólnota
jest zjawiskiem rzeczywistości społecznej, a nie pojęciem prawnym. Stąd nie brak głosów
- pisał badacz wskazując m.in. na Kohlera, Helfritza i KoelIreutera - które zalecają umiar,
przystosowanie dawnych konstrukcji do nowych okoliczności.
Tą właśnie drogą - czytamy dalej - poszła na ogół literatura niemiecka w kwestii
praworządności i swobodnego uznania. Pierwsza fala rewoluC)jna negująca praworządność
(Gesetzmassigkeit), utożsamiająca państwo praworządne z państwem liberalnym, rychło
opadła, po czym rehabilitowano ową zasadę. Jeden z czołowych przedstawicieli dzisiejszej
nauki E. R. Huber, tzw. Rechtsmassigkeit akceptuje bez zastrzeżeń, dając jej tylko inne
uzasadnienie. W. Gesetzmassigkeit widzi myślenie liberałistyczne~ niemniej jakby kompromisowo przyznaje, że zasady zgodności z ustawami nie da się z administracji usunąć, bo
ustawa jest przecież pochodzącym od wodza wyrazem tegoż ustroju (Gemeinschaft),
w którym ŻJ.je naród. Ustawa taka nie stanowi wcale źródła prawa o charakterze drugorzędnym w zestawieniu z właściwym Gemeinschaftsordnung, ale konkretyzuje niepisane
zasady przewodnie narodowego życia 8.
Nowy kierunek - kontynuował nasz autor - zgodnie zwalcza "die Verrechtlichung
der Verwaltung" i domaga się jak największej wolności dla administracji. Ale władza
administracyjna nie posiada całkowitej wolności nawet przy szerokim stosowaniu klauzul
generalnych (norm blankietowych). Organ administracyjny, stwierdzał on dalej nawiązując
6 Ilustracją było stwierdzenie, że uczeni administratywiści nie zdobyli się na pozytywną
przedmiotu swego badania. Sens tych konstrukcji leżał w zapewnieniu jednostce jak najdalej
idącej ochrony wobec państwa. Dlatego pojęcie publicznych praw podmiotowych i klauzula generalna
w sądownictwie administracyjnym odgrywały rolę pierwszoplanową.
, T. B i g o, O.C., s.l3 (infine)-14.
i Tamże, s.14; por. E. R. H u b e r, Die Einheit der Staatsgewalt, w: DJ-Z. 1934,8.39 i n.
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do Hubera 9, jest związany w swobodnym uznaniu przez polityczne kierownictwo. Wódz
decyduje o tym, co odpowiada politycznemu światopoglądowi. Myli się tylko Huber
odróżniając to uznanie - jako wartościowanie polityczne - od swobodnego uznania
starego stylu. Przecież i zgodnie z tym ostatnim urzędnika wiąże dobro publiczne (interes
publiczny), co - ~ względu na hierarchiczne podporządkowanie oznacza zgodność z celami
państwa, a konkretniej politycznego kierownictwa.
"Przyszłość pokaże dopiero - zmierzał Bigo do podsumowania wywodów - czy na
tych fundamentach, które dziś niewyraźnie się zarysowują, może powstać nowa budowa.
Jeśli awangarda niemieckiej nauki zachowa umiar, to bez wątpienia pracą swą przyczyni się
walnie do prawdziwego postępu nauki administracY.inej, choćby do pogłębienia niektórych
zagadnień. Z drugiej strony zawdzięczać jej będzie swój renesans nauka administracji" !o.
Bardzo pomyślną zapowiedź stanowi tu zwrócenie badań ku realnej, konkretnej admini.stracji
w codziennych przebiegach, co już odzwierciedla zastąpienie w programie studiów
"Verwaltungsrecht" przez "Verwaltung". "Jeśliby jednak, przestrzegał lwowski uczony,
ujawnione tu i ówdzie dążenie do stworzenia jednej uniwersalnej nauki administracyjnej,
wzięło górę, to zachodzi obawa uwstecznienia wiedzy administracy.inej powrotu do
zamierzchłego czasu, gdy piśmiennictwo w zakresie administracji składało się z uniwersalnych kompendiów, którym obcą była metoda naukowa" 11. Przeobrażenia administracji
w Niemczech pr~konały wszystkich, ~ prawo administracyjne jest prawem politycznym,
otworzyły oczy na rzeczyvlistość prawną prawnikom, którzy ulegali sugestii O. Meyera,
bądź też hołdowali normatywizmowi. ,,1 w tym widzę na dziś - kończył swe rozważania
autor - zasługę rewolucji niemieckiej wobec nauki pra\va" 12.
Na stanowisku Bigi zaciążyła jak widać niechęć do kierunków formalnodogmatycznych i przyjęty przezeń realizm prawniczy. Zbyt łatwo zaufał on jednak
pozornemu realizmowi hitlerowskiej doktryny prav.'a, gdzie konkretyzacja miała być ucieczką
od abstrakcji. ÓW realizm wyczerpywał się li tylko w antydogmalyŹlnie, bo natura
r~czyw:istości i prawa wspólnoty podlegały v/ykJadni idealistycznej.
Luźne uwagi na interesujący nas temat znajdujemy także u dra Tomasza
N o w i c k i e g o z Poznania 13. Nowicki, komentując \vydawnictwo Deutsches
Verwaltungsrecht, większość spośród 25 jego autorówuznal za przedstawicieli "bojowej"
nauki prawa administraC)jnego. Sądził on zresztą, ~ wydawnictwo to najlepiej odzwierciedla
polityczne prądy w niemieckim prawie administracyjnym 14. Na przykładzie Maunza
9 Związanie organu administracyjnego w zakresie swobodnego uznania Huber określal
jako "die innere Bindung der Ermessensentscheidung an die Werte des neuen politischen Denkens",
tamże, s.15; por. E. R. H LI b er, j.w., s.48 i n.
II)

Tamże,

II

Jw.

8.15.

Tamże, 8.16.
T. N o wic ki: MazlllzTheodor, NeueGrulldlagendes Verwaltungsrechts, Hamburg 1934,
w: RPEiS z.2/1936, s.17-19; tenże: Frank Hans, Delltsches VerwaltulIgsrecht, Mi.inchen 1937,
w: P.PEiS, z. 111938, s. 2::'-24; tenże: Kolbe J., BehOrdenfeilldliche Verwaltllllgsjustiz, Berlin 1937,
Il

Il

w: RPEiS, z. 1, cz.1lI19~(!, 3.28-30.
14 T. N o w i c k i: Frank Hans... , s.22.
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wskazywał

na nowe trendy w myśleniu prawniczym oraz ich ideowe inspiracje. Trafne
wydaje się, obok podkreślenia roli wodza i twórczej działalności sądów, wyeksponowanie
pozycji jednostki, której Maunz mając jakoby na względzie interes moralny chciał - za
Tatarin-Tarnheydenem - zamiast subiektywnych praw publicznych zagwarantować
"osobiste narodowe dobra prawne" jak honor, wolność, własność (dos altgermanische
Dreigestirn personlicher Wehrhajtigkeite). Zdaniem Maunza, pisał poza tym poznański
prawnik, normy prawne nie wyczerpują prawa narodowego. Mogą więc powstać w przyszłości pod wpływem konkretnych wyobrażeń prawnych (Konkrete Rechtsgebilde), a nie
abstrakcyjnych norm, dobra osobiste posiadające zupełnie inną treść. Zadaniem prawa
administracyjnego jest wydobywanie i ocenianie wyobrażeń prawnych, które już istnieją w
narodzie, czyli pojęć w rodzaju: wódz, podwładny, rodzina, \vierność. "Bardzo to
przypomina szkołę historyczną prawa"- konkludował Nowicki 15. Wspomnieć też warto,
że prawnik nasz odnotował pewną nowość zewnętrzną, którą zauważył u Kolbego. Tenże,
przytaczając poglądy naukowe żydowskich autorów, jak Hatschek, Georg i Walter Jellinek,
Jolson (Stahl), Kaufmann, Kelsen, Laband i Rosin dodawał przed każdym nazwiskiem słowo
"Zyd" 16.
Chociaż stanowisko Nowickiego wobec hitlerowskiej nauki administracji było krytyczne, to przecież dostrzegł on w tejże nauce - podobnie jak Bigo - pewną szansę na
przezwyciężenie skostniałych wyobrażeń, na przyśpieszenie ewolucji pojęć i urządzeń .
. Podsumowując nowe prądy istniejące w Niemczech pisał on: ,,[ ... ] śmiałe i niejednokrotnie
uzasadnione - nieraz jednak wybitnie tendencyjne - krytyczne ustosunkowanie się do
różnych liberalnych instytucji prawa administracyjnego, które uchodziły już za
niewzrnszalne, przyczyni się niewątpliwie do ich pozytywnego rozwoju" 17. Stanowczy
odwrót od normatywizmu Kelsena - twierdził on następnie - który politycznie chce
całkowicie związać administrację, przekształcić ją w sądownictwo, stanowi dodatnią cechę
ewolucji. To samo powiedzieć można o dążeniu do przybliżenia narodowi pojęć prawnych,
zVvłaszc7a z dziedziny administratywistyki. Zerwanie z kultem przesadnego indywidualizmu,
a wyeksponowanie interesu narodu, choćby nawet uszczupląjące wybujałe często prawa
jednostek, jest również w zupełności u7asadnione. Wszystkie te tendenc~.ie są słuszne jeśli
się nie popadnie w szkodliwą krańcowość. "Trzeba jednak 7auważyć - kończył No,"icki
recenzowanie zbioru Deutsches Verwaltungsrecht - że wielka część autorów omawianej
pracy nie zachowuje należytego mniaru; pod wpły"vemjednostronnej egzaltacji politycznej
dochodzi w swoich poszukiwaniach nowej treści pojęć prawnych do wniosków
świadczących już o braku koniecznego obiektywizmu i poczucia rzeczywistości" IS.
Były też głosy bardziej krytyczne. Kazimierz M a t li S Z e w s k i, starszy asystent
przy seminarium prawa publicznego na Uniwersytecie Poznańskim wyraźnie stwierdzał, że
funkcyjna klasyfikacja prawa dokonana przez Hubera nic do teorii prawa nie wnosi

lS
16

17
18

T. N o w i c k i: Maunz Theodor, 8.17.
T. N o w i c k i: KolbeJ,s.30.
T. N o w i c k i: Frank Hans... , s.24.
Jw.
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i sprowadza. się do zmiany nazw 19. Demaskowano nadto hitlerowską doktrynę, gdy chodzi
o stosunek do poszczególnych instytucji, jak choćby kontroli administracji 20.

3.

Przeobrażenia

w systemie administracji pallstwowej i samorządowej

"Administracja Państwa - informował A. Chmurski - należy do R7-<tdu Rzeszy.
Organizacja dotychczasowa Rządu Rzeszy pozostała formalnie ta sama. W rzeczywistości jednak, wskutek zupełnej zmiany stosunków i całego ustroju państwowego,
nastąpiło jego daleko idące przeobrażenie" 21. Ministrów - dodawał on - obowiązuje
całkowite posłuszeństwo względem Hitlera, który, wobec połączenia urzędu prezydenta
i urzędu kanclerza mianuje i odwołuje dotychczasowych kolegów - ministrów.
Jednocześnie, jako że Reichstag nie funkcjonuje, faktycznie ustala odpowiedzialność
parlamentarna ministrów. Zastąpiła ją odpowiedzialność przed wodzem. Stosunek ministrów
do kanclerza polegający dotąd na równorzędności i samodzielności uległ przekształceniu
na stosunek podporządkowania, odpowiedzialności i posłuszeństwa. Uprawnienia rządu
- wnioskO\vał Chmurski - poprzez przekazanie mu władzy pra\\ooawczej formalnie zostały
poważnie rozszerzone, ale w rzecZ)""istości stał się on radą przyboczną wodza - glo\\y
państwa 22 •

Nieco inaczej, także od konstytucY,jnoprawnej strony ujął to K. Grzybowski, wskazując
jako dzierżyciela nieograniczonej suwerenności. W teorii prawa,
wyjaśniał on, suwerenem jest lud, ale nowe prawo ustrojowe Niemiec suwerennoŚĆ tę
ogranicza, skoro od rządu zależy, kiedy lud zapytany będ7ie o zdanie i jakie skutki wywoła
negatywna jego opinia. Zaraz też Grzybowski dodawał, że dyktatorem jest nie tyle rząd, co
kanclerz w rządzie 23.
Uwagę obserwatorów zwróciło ró"nież poważne rozszerzenie władzy normodawczej
administracji. L. Krajewski z niepokojem odnotował nie tylko uprzywilejowanie
ustawodawstwa rządowego w stosunku do ustaw parlamentarnych 24, ale - jak pamiętamy
na

dyktaturę rządu

19 Huber jak wiadomo krytykował niweczący podobno jedność prawa podział na prawo
prywatne i publiczne. Dostrzega! prywatyzację prawa publicznego, której najistotniejszy "'yraz
stanowić miała koncepcja państwa jako osoby prawnej, k1órą odrzucał zresztą za Hi~lmem. Takie
samo pochodzenie i taki sam status przypisany przezeń zoslał konstrukcjom publicznych praw
podmiotowych, praw nabytych, umm.vy publicznoprawnej i sądownictwa administracyjnego. Stąd
u Hubera poza podziałem rzeczowym pojawia się jeszcze podział funkcyjny prawa na hoheitliches
Recht, które cechuje bezpośrednie działanie kierownictwa politycznego i volksgenossisches
Recht, tj. dotychczasowe prawo pJYWatne; zob. K. M a t u s z e w s k i: Huber E. R., Neue Grrwdbegrif.fe
des hoheitlichen Rechts, Berlin 1935, w: RPEiS z. 4/1936, s. 510-511.
20 Por. L. Kra j e w s k i, Doktryna... , 8.6-7; Sz. R u n ds t e i n, W poszukiwaniu... , S.1l6.
21 A. C h m u r s k i, Nowa konstytucja. s.230.
22 Tamże, s.231.
2l Chodziło jeszcze o okres prezydentury Hindenburga; K. G r z y b o w s k i, Niemcy
hitlerowskie, 5.56-59.
24 L. Kra j e w s k i, Podstawy...• 8.21-22.
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- powstanie istnej dżungli przepisów, w której administracji przypadała rola przewodnika
bezradnych obywateli. "Administracja w tym systemie - przekonywał warszawski prawnik
- staje się czynnikiem niezmiernie ważkim., czynnikiem najbardziej charakterystycznym dla
istoty ustroju" 25. Dopuszczalne są akty prawne nie oparte na upoważnieniu ustawy, byleby
nie pozostawały w sprzeczności z ustawami i mieściły się w ramach niepisanego prawa
wspólnoty, czyli dyrektyw programowych partii 26. Są to jednak tylko akty prawne dopowiadał wyciągający bardziej radykalne konsekwencje Sz. Rundstein - ale nie normy
prawne 27.
po\\yższe zmiany wiązały się jeszcze z brakiem kontroli nad administracją. Ani
niezależna opinia publiczna, ani parlament, ani należycie zorganizowane sądownictwo
administraCJ.jne, wskazywał Krajewski, nie wykonują nad nią kontroli. Obecna więc pozycja
administracji sprawia, że staje się ona potężnym narzędziem ustroju, ale jednocześnie
otwiera "szerokie wrota biurokratycznej samowoli" 28. Badacze, jak można przypuszczać,
nie uznali za konieczne omawiania przepisów dotyczących sądownictwa administracyjnego,
w którym - jak wiadomo - do 1939 r. nie nastąpiły poważniejsze formalne zmiany.
Sądownictwo administraCJ.jne - pisał A. Chmurski - uleglo zmianie o tyle, że zniesiono
urzędy uchwalające (Beschlus-BehOrden), ciała kolegialne o charakterze sądowo-admini
stracyjnym. Zakres tegoż sądownictwa został poza tym automatycznie ograniczony nowym
ustawodawstwem poprzez przyznanie w szerokim zakresie władzom administraCJ.jnym prawa
do roztrzygnięć na mocy swobodnego uznania 29. Zdaniem autora, sądownictwo
administraC)jne jako pewna instytucja pozostawało w oczywistej sprzeczności z założeniami
ustrojowymi i z duchem prawa w państwach autorytetu 30.
Pogląd ten odnośnie do Trzeciej Rzeszy od strony doktryny prawa potwierdzał lwowski
prawnik Franciszek L o n g c h a m p s. System propagowany przez ową doktrynę dowodził on - nie jest w ogóle sądownictwem adnli.nistraC)jnym, ale systemem wewnętrznej
kontroli administracyjnej. Sprawują ją organy, które tym się różnią od władz administracyjnych, że są podporządkowane przywództwu politycznemu bezpośrednio, a nie za
L. Kra j e w s ki, DoktrY/la ... , S.9.
l.W.
27 Sz. R u n d s t e i n, W poszukiwaniu ... , s.79.
28 L. Kra j e w s k i, Doktry'lw ... , s.9.
29 A. C h m u r s k i, Nowa kOllstytllcja, s.232.
30 ,,Nie dadzą się bowiem wykładał Chmurski bliżej swoją myśl - pogodzić li! sobą:
kontrola administracji pflJ!zorgan niezawisły, poza nią stojący, a wszechwładza Rządu i ujednostajnienie
wszystkich organów państwowych według jednego tylko administracyjnego typu, prawa podmiotowe
jednostki w dziedzinie prawa publicznego i ich ochrona, a wSli!chwładza pallstwa i bezwzględne
podporządkowanie mu jednostki, badanie legalności aktów administracyjnych na podstawie prawa
obowiązującego, pojmowanego jako obiektywne kryterium, a traktowanie prawa jako kryterium
subiektywnego, zależnego od potrzeb i swobodnego uznania Rządu.
Toteż w ustroju autorytetu sądownictwo administracyjne albo stalo się instytucją zbędną, albo też
ulegloprzeobrażeniol11 istotnym";A. C hm u rski, ReformaNajwyższego TrybunaluAdministracyjnego,
Warszawa 1934,8.27. O sądownictwie administracyjnym w pailstwie autorytetu szerzej tamże na
s.25-42 i n. Autor omawia Rosję komunistyczną (s.27), Wiochy (s.28-37), Hiszpanię Primo de
Rivery (s.37-42), później zaś Polskę.
J;
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pośrednictwem władz naczelnych.

Kontrola ta nie stanowi kontroli legalności, lecz kontrolę
przy użyciu pewnej kombinowanej zasady, tj. zasady legalności, którą stosuje się o tyle,
o ile odpowiada ona wymogom celowości politycznej, stawianym przez wodza 31.
Zasadą organizacyjną budowy administracji hitlerowskiej była zasada wodzostwa.
T. Bigo obdarzył ją mianem drogowskazu dla reformy administracji, choć zbytnio jej
przepisów nie wyeksponował 32 • Inni prawnicy zrobili to znacznie wyraźniej. "Zasady
wodzostwa - tłumaczył K. Grzybowski - nie ograniczono [... ]do najwyższego czynnika
w państwie, lecz przeniesiono ją odpowiednio na stosunek kierownika każdej jednostki
państwowej do pomocników i ciał kolegialnych w tych jednostkach. W szczególności
wszędzie na czele jednostek samorządu terytorialnego, gospodarczego i kulturalnego
postawiono Fiihrera, który jest bądź mianowany przez Fiihrera Rzeszy, bądź przez swego
bezpośredniego przełożonego, bądź też jest FUhrerem z urzędu odpowiedni minister, a więc
także czynnik wychodzący z nominacji Ftihrera Rzeszy". Współpracujące z takimi
"Fuhrerami" organy kolegialne - ciągnął Grzybowski - pochodzą z nominacji, albo
częściowo zasiadają w nich jako wiryliści terytorialni kierownicy partii hitlerowskiej lub
kierownicy odpowiedniej fachowej organizacji partii. Kompetencje tychże organów nie są
stanowcze, a jedynie doradcze. Zazwyczaj w ogóle nie ma glosowania, tzn. członkowie
rady wypowiadają tylko osobiste opinie, z których swobodnie i wedle własne
go uznania korzysta szef danej jednostki 33. W podobnym duchu wypowiadał się
M. Z. Jedlicki. "Zasada wodzostwa - informował on - została przeprowadzona na
wszystkich stopniach administracji państwowej. Dotychczasowe ciała reprezentacyjne
społeczeństwa oraz ciała uchwalające, samorządy zostały zepchnięte do funkcji doradczych
przy boku lokalnych Fiihrerów: wójtów, burmistrzów, landratów, itp. Zauważyć jednak
należy, że konsekwentne przeprowadzenie zasady wodzostwa na prowincji "\\>ywołalo
pewien przerost centralizmu. Organy centralne są przeładowane pracą w zakresie deCY2!ii,
organy prowincjonalne cierpią znów na odsuwanie ich od decyzji" 34. Ró"vnież L. Krąjewski
wspomniał wprowadzeniu zasady wodzostwa do wszystkich dziedzin życia publicznego,
zaś A Chmurski w FUhrerprinzip i Gleichschałtung dostrLCgł podstawowe zasady ustrojowe

°

li
F. L o n g c h a m p s: Dr Herbert Rossiger, Fiihrertllm und Verwaltllngsgerichtsbarkeit. Leipzigere rechtwissenschaftliche Sludien, Leipzig 1936, w: PPiA/1938, 8.109-112 , zwl.
s.112. Longchamps sądził, że poglądy tu wyrażone były jednolitym i konsekwentnym rozbudowaniem
zasady wyższości działania władcL"~go nad normą prawną, która spadła do rzędu jednostronnie
wiążących instrukcji, zachowując pozory "naturalnej" celowości. Przypisywanie nauce prawa roli
komentatora idei stworzonej przez wodza niekorzystnie, jak zauważylon, odróżniało naukę niemiecką
od wloskit:i.
l2 Ściślej biorąc mówił on o idei wodzostwa, która przejawiać się miala w odrzuceniu podziału
władzy, a opierać na hierarchii, zindywidualizowanej odpowiedzialności i bezwarunkowym autorytecie.
Za przejaw wprowadzenia zasady hierarchii Bigo uL"nał reorganizację urzędu nad prezydenta prowincji
wg pruskiej ustawy o uproszczeniu administracji z 15 XII 1933 r. (Preussische Gesetzsammhmg 1933,
s.477) za przejaw zaś wprowadzenia zasady odpowiedzialności indywidualnej skasowanie systemu
kolegialnego, m.in. wg wyżej wymienionej ustawy. O zasadzie wodzostwa (FHhrerprinzip) wspominał
przy ustawie gminnej z 30 11935 r. Zob. T. B i g o, O.C., sA-S.
II K. G r z y b o w s k i, Niemcy. Ustroj. .. , s.2.
34 M. Z. J e d I i c ki, O.C., s.53.
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. Trzeciej Rzeszy 35. Odmienne nieco od wskazanych autorów wnioski wyciągał T. Jankowski.
Zasada wodzostwa - twierdził on - jako powszechne hasło programowe nie mogła
pozostać bez wpływu na funkcjonowanie administracji publicznej. Ponieważ jednak dotąd
reformy struktury administracji rządowej ani nie przeprowadzono ani nawet dokładnie nie
określono, można mówić jedynie o dorywczym i częściowym zastosowaniu tej zasady do.
urzędów administracji rządowej. Przejawia się to zwłaszcza w rugowaniu czynnika
kolegialnego, kasowaniu rozmaitych rad itp. Natomiast na odcinku administracji gminnej
wobec wydania odpowiedniej ustawy idea przywództwa została w pełni przeprowadzona36 •
Zwykliśmy dzisiaj przemiany prawno-polityczne w hitlerowskim państwie, również
w dziedzinie administracji, określać wspólnym mianem ujednolicania. Nasze międzywojenne
publikacje nie zawsze ów proces w takim ujęciu przedstawiały, niezależnie od różnego
rozumienia terminu "Gleichschaltung". Niektórzy ujednolicenie widzieli dosyć szeroko.
K. Grzybowski mówił o "glaichszaltowaniu" państwa, mając na myśli ujednolicanie ustrojów
krajów i Rzeszy, o "glaichszaltowaniu" paltii, tj. o likwidacji bądź samolikwidacji partii
politycznych, które zastąpił monopol NSDAP, i o "glaichszaltowaniu" społeczeństwa,
samorzutnym procesie przebiegającym pod naciskiem partii. Chodziło autorowi o rozwiązy
wanie się, łączenie z hitlerowskimi lub powoływanie hitlerowców na kierownicze stanowiska
przez organizacje gospodarcze, zawodowe, młodzieżowe i inne, a więc w tym wypadku
o przeobrażenia natury politycznej 37. AChmurski "glaichszaltowanie", rozpatrywane na
gruncie prawa, pojąłjako ,,[... ] najdalej idące scalenie i ujednostajnienie wszelkich urządzeń
państwowych i samorządowych, w ogóle calego życia publicznego" 38, widząc w nim środek
do osiągnięcia jednolitości politycznej. Konkretnie wymieniał on zaś ujednolicenie krajów
Rzeszy, z których - tu Chmurski przywoływał określenie Tatarin-Tamheydena uczyniono tylko "wzmocniony samorząd" (potenzierte Selbstverwaltung) 39, ujednolicenie
samorządu oraz ujednolicenie religii przeprowadzone wówczas względem kościoła
ewangelickiego 40. Niekiedy termin "Gleichschaltung" występował w wąskim znaczeniu.
U M. Z. Jedlickiego, L. Krajewskiego, T. Jankowskiego spotykamy się z nim w związku
ze zniesieniem odrębności politycznej krajów 41.
Funkcjonowalo poza tym pojęcie jednolitości. O jednolitości i w cudzysłowie unifikacji
jako o elementach reformy ustroju Rzeszy pisał E. Fiedler. Wymieniał on tu, dosyć
chaotycznie, likwidację suwerenności krajów i wprowadzenie jednolitej przynależności do
Rzeszy, jednolitość na polu kultury (Realunion), jednolitość organizacyjną wymiaru sprawiedliwości, "unifikację" całokształtu prawa i wykształcenia prawników w uniwersytetach,

35

L. Kra j e w ~ k i, Podstawy ustroju ... , s.230; A. C h m

li

r s k i, Nowa konstytucja,

8.212-213.
T.l a n k o w s k i, o.c., s.1045.
Bliźej zob. K. G r z y b o w s k l, Niemcy hitlerowskie, s.5]-52.
38 A. C h m u r s k i, Nowa konstytucja, 8.218.
39 E. T a t a r i n T a r n h e n d e n, o.c., s.27.
lO A. C h m u r s k i, Nowa konstytucja, 8.218-220.
li M. Z. J e d I i c k i, o.c., s.36-43; L. Kra j e w s k i, Podstawy ustroju . .. , s.23-28;
T.Jankowski, o.c., s.1039-1041.
36
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a wreszcie nowy

Pojęciemjednolitości posługiwał się również rozpatmjący zagadnienie ściśle na gmncie
administracji T. Bigo. Za punkt wyjścia przyjął on reformy ustawodawstwa administracyjnego. Przypisując podstawowe dla administracji znaczenie ustawie o odbudowie
Rzeszy z 30 I 1934 r., stwierdzał Bigo, że ustawa ta wraz ze swoimi poprzedniczkami,
przykładowo z ustawą o pełnomocnictwach z 24 III 1933 r., tworzyła cykl ustaw, które
przeobraziły Niemcy w jednolity organizm państwowy. Zasadniczy przewrót w administracji
dokonany zdaniem Bigi przez ustawę o odbudowie polegał na tym, że ustawodawstwo
krajowe przestało być samoistnym źródłem tegoż prawa i znalazło się w hierarchii źródeł
prawa obok rozporządzeń ministerialnych. "Ustawa o odbudowie Rzeszy - głosił autor stanowi epokę dla administracji niemieckiej, jest fundamentem jej jednolitości - ale tylko
w znaczeniu formalnym, ona nie przesądza kiemnku jej rozwoju" 43. Czyniły to natomiast
jego zdaniem zwłaszcza następujące ustawy ustrojowe: wspomniana już pruska ustawa
o uproszczeniu administracji z 15 XII 1933, niemiecka ustawa gminna z 30 I 1935 i ustawa
o zabezpieczeniu jedności partii i państwa z l XII 1933. Ustawy te, zapewniał Bigo
,,[ ... ] z gruntu zmieniają nie tylko prawno-polityczną fizjonomię Niemiec, ale i ustrój
administracyjny" 44. Z innych reform Bigo omówił jeszcze króltko nowelizację prawa
urzędniczego, uregulowanie stosunków pracy i stosunków społeczno-gospodarczych 45.
Wynika stąd, że miał on na względzie jednolitość tak ustrojową, jak i polityczno-prawną.
Pozycja partii w hitlerowskim państwie i jej stosunek do organów administracji były
przedmiotem nieco bliższego zainteresowania naszych prawników. Różnie przy tym
42 E. F i e d I er, TrzeciaRzesza ... , 8.153-154. "Dawny podział Rzeszy brai przeważnie pod
dynastyczne sprawy domów panujących poszczególnych krajów niemieckich.
Dziś są jedynie geograficzne, narodowe i gospodarcze względy miarodajne, nimi powodowal się
Rząd Rzeszy dzieląc całkowite terytorium Niemiec na 20 okręgów (Gau) z przeciętną ludnością 3-4
milionów w każdym, utożsamione z takimż podziałem na okręgi wojskowe. Tym podziałem posługuje
się Rząd Rzeszy, by skutecznie przeprowadzać swą wolę na całym obszarze Rzeszy" (8.154).
4J T. B i g 0, O.C., s.4.
14 Tamże, s.lO. Szczegóły w dalszej części niniejszego rozdziału.
l; Komentarz do ustawodawstwa urzędniczego był więcej niż skromny. Bigo zaznacza!,
że nowelizacja podkreśliła dobitnie charakter służby urzędniczej jako stosunku szczególnej wierności
i konsekwentnie uzaleźnila nominację od rasowych i politycznych właściwości kandydata
(/.w.,s.lO). Dodajmy, że hitlerowskim prawem urzędniczym bliżej się nie zajmowano. Wspominaną
już niemiecką ustawę urzędniczą i państwowe przepisy dyscyplinarne z 26 I 1937 omawiał
mgr Witold Mosin, widząc w nich próbę dostosowania dogmatyki urzędniczej do n.s. ideologii,
wprowadzającej odmienne niż dotąd pojęcie urzędnika państwowego, jako wykonawcy woli państwa
kierowanego przez NSDAP. Mosin podkreślal także, że urzędnik byl nie tylko sługą państwa i narodu,
ale także idei. Zwracal uwagę na publicznoprawny stosunek służbowy i obowiązek wierności,
które wiązały urzędnika z wodzem i państwem aż do śmierci, nawet po ustaniu służby. Opisywał
również kompetencje paltii w dziedzinie administracji i ograniczenia rasowe, w tym małżeńskie.
Dochodzil wreszcie do wniosku, że ustawa urzędnicza odznaczała się zbytnią frazeologią nie znaną
dawniejszym suchym tekstom prawa niemieckiego; zob. W. M o s i n, Niemiecka ustawa urzędnicza,
w: BU, Nr 7-8/1937, s.10-12; z tego zakresu patrz też, Karo10ksza O r z e c h o w s k i, Tajem/lica
służbowa niemieckich urzędników państwowych, w: BU, Nr 9-10/1938.
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ujmowano wzajemne relacje pomiędzy partią a państwem, oraz oceniano całe zjawisko.
T. Bigo dojrzał tu zespolenie partii z państwem wyrażające się głównie w połączeniu
urzędów partyjnych i państwowych, a to na mocy ustaw (np. połączenie urzędu wodza
z urzędem kanclerza Rzeszy, czy funkcji z.astępcy wodza z urzędem ministra bez teki) oraz
częściowo w drodze praktyki (piastowanie z reguły przez namiestników i nadprezydentów
urzędu Gauleitera w partii). Zespolenie, jak podkreślał badacz, mogło też przybrać inną
formę, o czym świadczyła traktowana jako wzór dla dalszej przebudowy administracji ustawa
gminna z 30 11935, wprowadzająca do administracji pełnomocnika partii (Beauftrage der
NSDAP).
T. Bigo zajął w podjętej przez nas kwestii dosyć jednoznaczne stanowisko. Teoretykom
niemieckim - W)jaśniał on - wiele trudności nastręcza przepis przyznający partii charakter
korporacji prawa publicznego, który rodzi domniemanie nadzoru państwa nad partią.
Z oficjalnych natomiast enuncjacji wynika, że partia żadnemu nadzorowi państwa nie
podlega. Z drugiej zaś strony administracja zachowuje niezależność wobec partii. Partia
jest zatem - w mniemaniu Kottgena 46 - kontynuował swe wywody Bigo, formą
administracji publicznej, ale nie państwowej, gdyż nie jest włączona do państwa, jak choćby
korporacje samorządu terytorialnego. Tę \vyjątkową pozycję partii warunkuje zdaniem
autorów niemieckich specyficzny charakter jej działalności, tj. polityczne \rychowanie
narodu, będące bezpośrednim urzeczywistnianiem wspólnoty narodowej. Państwo
narodowosocjalistyczne inaczej niż państwo liberalne nie może w tejże dziedzinie pozostać
obojętne, a ponieważ biurokracja do urzeczywistnienia tych celów się nie nadaje, powołana
została partia. Skoro przyznajemy, że państwo musi zakładać polityczne wychowanie, to
partia, która zadanie to wykonuje, staje się podmiotem administracji i korporacją prawa
publicznego. Czy brak nadzoru, względnie stereotypowych środków nadzoru - czytamy
dalej -- odbiera partii charakter państwowy? Moim zdaniem nie, odpowiadał Bigo. Jeżeli
najwyższa władza państwowa, kanclerz sprawuje funkcję wodza korporacji, wówczas ta
unia personalna zastępuje owe środki nadzoru. Władze niższe właściwie \\ykluczone są od
ingerencji w sprawy partii, a nadzoru nad partią nie przyznano im dlatego, że biurokracja z
natury nie przejawia zdolności do spełnienia takich zadań. Do innej konkluzji dochodzimy
- zaznaczał już w przypisie autor -zakładając, że w narodowosocjalistycznej doktrynie
podstawowymi elementami są naród (Volksgemeinschaft) i wódz. Wówczas wódz nie jest
organem państwa, ale przeciwnie, to państwo stanowi aparat w jego ręku, czyli że partia
staje się fenomenem niezależnym od państwa, na równi z nim podporządkowanym
wodzowi 47.
Równie swoiste i wyraźne spojrzenie na stosunek partii do administracji państwowej
d..'łł T. Jankowski. Sądził on, że równolegle do hierarchii administracji państwowej utworzono
w Niemczech drugą, part)jną hierarchię powołaną również do sprawowania administracji
publicznej. Za punkt
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A. K o t t g e n, Deutsche Verwaltung, Berlin 1936, s.171 i n.
T. B i g o, o.c., s.9-1Oo
48 O. K o e ł l r e u t e r, OJJentlichesAmt !Ind Amtslriiger im lIatiollalsozialistischen Staate,
w: ReichsverwaltulIgsblatt, Nr 40/1935.
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zadanie - realizować miala nie porządek prawny jako taki, ale porządek prawny państwa
narodowosocjalistycznego i że pewne funkcje administragi publicznej w szerokim rozumieniu,
sprawowane były poza aparatem administracyjnym przez organa partii.
Następnie Jankowski zapytywał, jakim to zadaniom nie mogłaby sprostać administracja, a jedynie partia. Zadaniem partii - tłumaczył on nadał przywołując Kollreutera jest polityczne formowanie narodu i organizowanie społeczeństwa w celowe zespoły,
zawody i stany oraz przygotowywanie obywateli do wspólnego podejmowania i realizowania zamierzeń przeprowadzanych z inicjatywy lub pod kontrolą organów partii. Po
zorganizowaniu niektórych stanów w duchu narodowosocjalistycznej ideologii partia
przejęła nawet funkcje przedstawicielskie tychże stanów, by wymienić na pierwszym miejscu
niemiecki front pracy. Należy jeszcze wspomnieć - dodawał autor - że NSDAP i jej
jednostki organizaC)jne wykonując swe zadania występująjako organy władzy państwowej
(Amtstrager), przez co ich charakter i uprawnienia upodabniają się do właściwości
przysługujących normalnie organom administragi państwowej.
Administracja - przechodził Jankowski do omówienia wpływu partii na administrację
- przeniknięta jest narodowosocjalistyczną ideologią. Urzędnicy winni wykazywać
bezwzględnie pozytywny stosunek do narodowego socjalizmu. Z drugiej znów strony
zauważyć należy, iż to przepojenie administracji duchem NSDAP bynajmniej nie bywa
rozumiane w ten sposób, że element urzędniczo-fachowy ma zostać zastąpiony przez element polityczny. Tak rozprawy niektórych autorów, dla przykładu KoUreutera, Dennewitza
i K6ttgena 49, jak i wydawane w tej mierze zarządzenia, zwłaszcza te ostatnie, nasuwają
\V11iosek wręcz odwrotny. Właśnie narodowosocjalistyczne państwo dąży do wrganizowania
stanu urzędniczego, wznawia zarzucone w czasach powojennych przygotowanie i doksztalcanie urzędników w celu zapewnienia maksYmalnej fachowości.
Na koniec badacz zastanawiał się nad przyczynami faktu, że administracja Trzeciej
Rzeszy realizować według założeń powinna nie porządek pra\V11y jako taki, ale porządek
państwa narodowosocjalistycznego. Chociaż totalistyczny charakter haseł hitleryzmu twierdził on - częściowo rzecz \\)'jaśnia, nie należy na tym popr7~stać. Istota zagadnienia
polega niewątpliwie na określeniu stosulll'U administracji do obowiązującego prawa. W myśl
teoretycznych przesłanek ideologii narodowosocjalistycznej administracja nie jest i nie
może być \\)'lącznie wykonawcą prawa. Zgodnie z zasadą przywództwa i postulatem
wzmożenia jej działalności ma ona przeprowadzać zamiary państwa - nawet obok
obowiązującego prawa, byleby tylko nie wchodziła w kolizję z wyraźnym brzmieniem normy
prawnej 50.
M. Z. Jedlicki, który wiele miejsca przywoływanym tu zagadnieniom nie poświęcił,
określał zachodzący proces jako połączenie partii z organizmem państwowym. Zachowująca swoją odrębność partia została jego zdaniem połączona z państwem na zasadzie

Chodziło

o ich publikacje zamieszczone w Reichsverwaltllllgsblatt z lat 1934-1936.
T. J a n k o w s ki, O.c., s.l 041-1 044. W ostatniej kwestii powołanie na K. L a r e n z a,
Die Bedeulung der nationalsozialistischen Revolulion fUr das Verwallllngsrecht. w: Reichsverwaltungsblatt. Nr 35/1934.
19
5Q
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unii personalnej na wyższych i średnich stanowiskach 5l. W niższych zaś instancjach partia
. - piastun woli ludu i depozytariusz ideologii reżimu - zdobyła prawnie zagwarantowany
wpl.yw na administrację 52.
Tezę o połączeniu partii i państwa, o ich jedności znajdujemy również u E. Fiedlera.
Dowodził on istnienia istotnych różnic pomiędzy NSDAP a innymi publicznoprawnymi
instytucjami. Partia była przede wszystkim instytucją ustrojową, częścią zasadniczego ustroju
narodu i państwa, a nie administraCyjnąjak pozostrue publicznoprawne instytucje. Prawa
do nadzoru nad partią jako bezpośrednią instytucją ustrojową nie posiadał żaden organ
państwowy. Nie podlegała więc ona żadnemu nadzorowi, żadnej kontroli państwa, nawet
finansowej, dysponowała własnym obejmującym partię i oddziały szturmowe
sądownictwem, niezależnym od państwowego. Przeczył przy tym Fiedler istnieniu nadzoru
czy kontroli partii nad ustrojowymi i administracyjnymi organami. ,~ drugiej strony partia
- pisał on - nie jest nadzorczą lub kontrolującą instancją względem państwowych
ustrojowych i administracyjnych organów. Jedność partii i państwa osiąga się nie przez
nadzorcze prawa lub w formie rozkazów, lecz innymi środkami, między którymi jest
najważniejszy system tzw. «Personru und Reahmionem>. W myśl powyższego nąjW3Żniejsze
stanowiska państwowe są obsadzane przez ludzi, piastujących odpowiednie stopnie
godności partyjnej. W ten sposób państwo i partia są najściślej złączone" 53.
Jako wbudowanie partii w ustrój państwowy odczytał zachodzące w Trzeciej Rzeszy
przemiany K. Grzybowski. Odbywało się ono według niego stopniowo w ten sposób, że
partia uzyskiwała charakter publicznoprawny 5\ a także poprzez stworzenie unii realnej

.

to następującą postać 1) wódz partii był zarazem Kanclerzem i Głową
wodza był w tym charakterze członkiem Rządu; 3) szef biura prasowego partii
sprawował równocześnie funkcję szefa biura prasowego Rządu; 4) Gauleiterzy partyjni piastowali
jednocześnie stanowiska Reichsstaathalterów lub Obcrpriisidentów prowincji; 5) kierovlinicy biur
propagandy ministerstwa oświaty i propagandy "-'ystępowali przy tym jako "Gaupropagandaleiter der
Partei"; zob. M. J e d I i c ki, O.C., S.58.
52 Wpływ ten przejawiał się tak oto: l) Pełnomocnik partii (Beauftragte der NSDAP), którym
był zwykle Kreisleiter, występował z propozycjami przy nominacji burmistrza i ławników w mieście;
2) Wyboru rady gminnej (miejskie) dokonywał tenże pełnomocnik w porozumieniu z burmistrzem;
3) Pełnomocnicy partii w ważniejszych sprawach lokalnych porozumiewali się z organami
administracji. W szczególności brali oni udział w posiedzeniach ciał zbiorowych w tych kwestiach, gdzie
udział ten określała ustawa; zob. j. w. Bliższe uwagi o NSDAP na s.56-60.
S) E. F i e d I e r, Trzecia Rzesza ... , s.79-80. Cytat ze s.80. W innym miejscu Fiedler
stwierdzał:,,zarówno i podwładni ministrów, aż do ostatniego landrata i kierownika gminy nie są
poddani rozkazom jakowej partyjnej władzy, lecz są odpowiedzialni przed zwierzchnikiem swego
urzędu i żaden inny urząd nie ma prawa wkraczać w dziedzinę rozkazów odnośnych instancji"
(sic!); tamże, s.154.
54 Pierwszy krok stanowiła tu ustawa z 28 IV 1933, która przyznawała sądom partyjnym
w oddziałach szturmowych i sztafetach ochronnych (SA i SS) charakter publicznoprawny sądów
dyscyplinarnych, tzn. że orzeczenia tychże sądów wiązały państwo. Po faktycznym bądź prawnym
doprowadzeniu do lil-..'widacji wszystkich partii politycznych ukazała się ustawa z 14 vn 1933 "przeciw
tworzeniu nowych partii". Z kolei ujltawa z l XII 1934 uznała NSDAP za "piastunkę niemieckiej
myśli państwowej, nierozerwalnie związaną z państwe"; zob. K. G r z y b o w s k i, Niemcy.
Ustrój. .. , s.66.
Państwa;

51

Przybrało

2)

zastępca

Prawo administracyjne i administracja publiczna Trzeciej Rzeszy

91

pomiędzy

pewnymi stanowiskami w partii 55. Tylko pierwotnie, i to jedynie pośrednio
autor swój stosunek do zjawiska, ukazując partię jako organ państwa totalnego 56.
O równoznaczności aparatu administracyjnego z aparatem partyjnym we wszystkich
państwach totalnych przekonywał A. Wereszczyński. Ten nowy typ administracji
państwowej miał posiadać bardzo charakterystyczny ustrój, zasadzający się na dualizmie
władz. Poza, a często i ponad rządem i podległymi mu organami wykonawczymi istniał
w mniemaniu Wereszczyńskiego drugi rząd, druga hierarchia organów, wyłoniona już "Prost
przez rządzącą partię. Kontrolowała ona rząd oficjalny i organa państwowe, choć i te
rekrutowały się z łona partii, nadawała mu pożądany kierunek, przewyższając nieraz
wpływami właściwy aparat państwowy. Mechanizm funkcjonowania tego systemu ocenił
autor wyjątkowo krytycznie 57.
Inni prawnicy nie podejmowali tej kwestii. O ile A. Chmurski wspominał jeszcze
o utożsamieniu partii hitlerowskiej z państwem czy o przejęciu państwa przez partię 58,
o tyle np. L. Krajewski - jak pamiętamy - porównywał stosunek partii do państwa ze
stosunkiem zakonów do Kościoła 59.
Jak widać ujęcia oscylowały zazwyczaj pomiędzy twierdzeniem o zespoleniu partii
z państwem, a tezą o dualizmie władz. Nie zawsze też przyjmowano, że to partia rozkazywała państwu, a więc i administracJi. Mimo to pogląd Bigi o nadzorze państwa nad
partią uznać trzeba za nader optymistyczny.

wyraził

55 Z urzędu wchodził np. do rządu Rzeszy zastępca wodza partii oraz szef organizacji
NSDAP dla Niemców Zagranicznych, a przez jakiś czas ponadto szef sztabu SA. Z urzędu wchodzili
poza tym do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego kierownicy jednostek partyjnych na
danym terytorium; zob. j. w.
;6 K. G r z y b o w s k i, Niemcy hitlerowskie, 3.59-60.
;7 Dochodził on do wniosku, że aparat administracyjny byl tam "równie zawisły i zgnębiony,
jak i rządzona ludność". Wskazywał też na wzrost kosztów administracji w tych państwach:
A. Weres z c zy ń s ki, O.c., 8.218-219.
;8 A. C h m u r s li. i, Nowa konstytucja, s.220-222. Z utożsamieniem partii z państwem
i z monopolem partyjnym wiązał on także upaństwowienie światopoglądu NSDAP (8.221-222).
Przejęcie zaś państwa przez partię znalazło jak sądzil Chmurski wyraz w zmianie godła
państwowego, tzn. wówczas jeszcze (od 12. 03. 1933) we wspólnym wywieszaniu flagi
czarno-biało- czerwonej i flagi ze swastyką (8.222). O identyfikacji partii z państwem mówili też
inni autorzy; zob. np. T. O r I e w i c z, Pm/stwo ... , 8.20.
;9 O powstawaniu monopolu politycznego NSDAP zob. L. Kra j e w s k i, Podstawy... ,
8.28-30. Pośrednio związany z tym temat ustawodawstwa przeciwkomunistycznego na szerszym
tle podjął dr. J. S a s- W i s ł o c li. i (Ustawy przeciwkomunistyczne W niektórych krajach
europejskich, w: lf"AiP Nr 1111938, s .54-57). Wprowadzenie restrykcji przeciwko komunistom w
tych krajach uzasadniał on następująco: "Nie jest już dzisiaj dla nikogo tajemnicą, że grasujące
niemal we wszystkich krajach europejskich i żerujące na nędzy ludzkiej organizacje komunistyczne
nie są wyrazem jakiegokolwiek prądu ideowego, mającego źródlo w potrzebach spolecznogospodarczych lub dążeniach społeczno-kulturalnych tych warstw wśród których organizacje te
szukają oparcia i zwolenników, lecz że organizacje komunistyczne są jedynie agenturami imperializmu
sowieckiego, a więc agenturami obcego mocarstwa, działającymi zdradziecko na niekorzyść i zgubę
tych państw i tych warstw ludności, wśród których żerują" (tamże, s.54). Wykaz ustaw dotyczących
Niemiec i tłumaczenie najważniejszych przepisów na s.54-56.
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Szerszych komentarzy doczekało się ustawodawstwo'samorządowe i to już począwszy
od pruskiej usta\\)' o ustroju gminnym (Gemeindeverfassungsgesetz) z 15 grudnia 1933 r.
Na ogół były to głosy krytyczno-polemiczne, \\)'kazujące faktyczną likwidację samorządu
w Trzeciej Rzeszy, czasem na ogólniejszym europejskim tle. Niekiedy zawierały też własną
ocenę zagadnienia.
Jednoznacznie o kierunku ewolucji samorządu wypowi.edział się prof. Maurycy
Jar o s z y ń s k i w opracowaniu Przemiany samorządu pruskiego 60. Autor analizował
stan prawny na podstawie wspomnianej już pruskiej usta\\)' gminnej i ustawy finansowej
(Gemeindefinanzgesetz) z 15 grudnia 1933r 61.
Uderzyła go przede wszystkim możliwość znoszenia decyzji sprzecznych z celami władzy
państwowej, a więc nieograniczony w kierunku negatywnym zakres nadzoru ze strony
państwa, jak też praktyczne wyeliminowanie zasady reprezentacji ludności w samorządzie.
Polemizował Jaroszyński następnie z'wywodami "Fiihrera samorządu" Kurta Jesericha 62,
traktując je jako zbieżne w gruncie - niezależnie od nieścisłości ujęć - ze stano'.'vi.skiem
przedhit1erowskiej nauki. Zarzucał mu sprzeczność w rozumowaniu odnośnie do istoty
samorządu i zakresu nadzoru. To z kolei pozwoliło badaczowi na wniosek, że teoretycy
hitlerowscy nie potrafili znaleźć dla samorządu jako konstrukcji prawnej właściwego miejsca
w swojej ideologii. Trudność pogodzenia istoty prawnej samorządu z narodowosocjalistycznym poglądem na państwo czyniła zrozumiałą szczególną skłonność hitlerowskich
teoretyków do akcentowania socjologicznej istoty gminy i tendencję do przeniesienia
problemu samorządu z płaszczyzny prawnej na socjologiczną 63. Na tym tle Jaroszyński
zapewniał, że gdy nadzór jest nieograniczony przestaje istnieć samorząd jako forma
organizacyjna, a pozostaje jedynie gmina jako jednostka terytorialna. Gmina -- dodawał
on - musi mieć pewną fonnę samodzielności i nie7..ależności żeby była samorządem.
Przechodząc znów na grunt obowiązującego w Pmsach ustawodawstwa administratywista nasz przedstawił wnioski końcowe. Nie ma wyraźnej ustawowej formuły 60 M. Jar o s z y i1 s k i, Przemiany samorządu pruskiego, Warszawa 1934,8.24 (odb.
z Samorząd Terytorialny Nr 2-3/1934). M. Z.Jaroszyński (1890-1974), studia prawnicze na
Uniwersytecie Lwowskim (1908-1912); dr praw ULw (1914); doc. prawa administracyjnego ULw
11925 l; kier. Katedry Prawa Administracyjnego WWP w Warszawie (1925-1939); prof. nadzw. na
WSH (SGH) w Warszawie (l929),kierownik Katedry Prawa Administracyjnego (1929-1939);
kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na Uniwersytecie Polskim w Oxfordzie (1942-1945);
prezes Zw. Rewizyjnego Samorządu Terytorialnego; red. Samorządu 1925, (1929-1930) i Samorządu
Terytorialnego (1929-1937), po wojnie związany z Uniwersytetem Warszawskim; zob. Biogramy
uczonych polskich, cz.I, z.l, 1983, s.507-510.
61 Omówienie ustaw na s.2-7. Kwestię reform skarbowych Jaroszyński podjął jeszcze na
8.19 i n. Ponieważ nie będziemy do tychże wywodów wracali powiedzmy tylko, że stwierdzał on
m.in., iż refonny te cechował daleko posunięty fonnalizrn i że ustawa o finansach gminnych
wkroczyła również w dziedzinę przedsiębiorczości komunalnej, reglamentując ją w ustawodawstwie
pruskim po raz pierwszy (patrz o tym Samorząd Miejski Nr 12/1933).
62 M. Jar o s z Y ń s k i, Przemiany... , s.8-17.
63 Jaroszyński podkreślał, że dla Jesericha ciężkim błędem było utożsamienie pojęcia gminy
z pojęciem samorządu. Gmina (pojęcie socjologiczne) mogla istnieć bez samorządu i odwrotnie samorząd mógł istnieć poza gminą; tamże, s.16.
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on - która by generalnie zezwalala władzy nadzorczej na nakazywanie gminie działania
zgodnego z celami władzy. I na braku takiej fonnuły jak na włosku zawisła cala samorządność
gminypo refonnie. Włosek to istotnie bardzo wątły. Zagraża mu zasadniczy przepis o celach
nadzoru. Czy interpretacja paragrafu o uchylaniu decyzji niecelowych - vryrażał swe
obavry Jaroszyński - będzie ścieśniająca, czy uchylanie nie doprowadzi do nakazywania?
,,Bo jeżeli, zapytywał on, może się wszystko uchylić według swobodnego uznania, z drugiej
zaś strony gmina musi być aktywna, to czy przez uchylanie nie stawia się organu gminy
wobec konieczności działania w określonyIIl, przez władzę nadzorczą za właściwy uznanym
kierunku" 64.
Dla kompletności politycznej oceny dokonanych przemian, czytamy dalej, podkreślić
jeszcze warto, że politycznym synonimem prawniczego pojęcia "władza nadzorcza" jest w
stosunkach pruskich rządowa biurokracja zawodowa. Landrat, prezydent rejencji, prezydent
prowincji i minister spraw wewnętrznych decydują zawsze jednoosobowo i zawsze bez
jakiegokolwiek współdziałania z czynnikiem obywatelskim. "Trzeba zatem stwierdzić, że
dokonana reforma gminna wzmacnia niepomiernie znaczenie biurokracji zawodowej. Fakt
ten odpowiada zresztą zasadniczemu i zamierzonemu ukladovl'i sił politycznych w państwie.
Wszak według miarodajnych opinii teoretyków hitlerowskich, trzy są główne sily, na
których opiera się Trzecia Rzesza: militaryzm, socjalizm (sui generalis) oraz zawodowe
urzędnictwo [ ... l" 65.
Jaroszyński z przeobrażeniami w niemieckim samorządzje gminnym łączył więc
panowanie biurokracji i zanik czynnika obywatelskiego. W późniejszej swojej pracy
wyraźnie już pisał, że państwa autorytatywne, jak ZSRR, Włochy i Niemcy wraz z ustrojem
demokratycznym pogrzebały również samorząd 66.
Opinię powyższą potwierdził w istocie dr Wacław B r z e z iń s k i w artykule
Charakterystyka samorządu miejskiego w państwach autorytatywnych 67 • Brzeziński
zamierzał dać ujęcie dynamiczne zagadnienia poprzez polożenie nacisku nie na
obowiązujące przepisy ustrojowe, ale na charakterystykę ustrojową samorządu w dziejowym rozwoju i na jego stosunek do państwa. Odróżniał też pojęcie gminy od pojęcia
samorządu 68.

Zgodnie z tymi założeniami naświetlił on \vięc ewolucję samorządu w Niemczech,
Rosji i Włoszech aż do czasów przewrotów politycznych w tychże krajach, wywodząc
64

Tamże,

6;

Tamże,

s.I8.
s.19. Tu powołanie na O. KoelIreuter, Vom Sinn IIl1d Weseli der Natio1/aletl
Revolutiotl, TObingen 1933,8.22 i 23.
66 M. Jar o s z Y ń s k i, Rozważania ideologiczne i programowe lIa temat samorządu,
Warszawa 1936 (odb. z Samorząd Nr 20, 21 i 23) 1936, s.1.
67 W. B r z e z i (1 S k i, Charakterystyka samorządu miejsJ.:iego w pa/lstwach autorytatywnych
(Niemcy, Wiochy faszystowskie, ZSRR), w: Samorząd Miejski, z. 3/1935,8.134-145. W. Brzeziilski był
sekretarzem generalnym Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej przy Prezesie
Rady Ministrów i referentem w Min. Spr. Wewn; obecnie jest prof. na UJ.
68 Gminę uznawał on za twór naturalny, jak rodzinę czy państwo, samorząd 7~Ś za formę
prawną życia gminy. Gmina w istocie swojej była jego zdaniem niezmienna, samorząd natomiast
był uzależniony od układu sił politycznych w danym społeczeństwie. Wraz ze zmianą tego układu
zmieniać się miało pojęcie i forma prawna samorządu; tamże, 8.135.
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samorząd z Wielkiej Rewolucji Francuskiej i liberalizmu. Kryzys samorządu po wielkiej
wojnie spowodowany był w jego mniemaniu przez dwojakie przyczyny: ściśle ustrojowe,
tzn. naturalną reakcję na skrajnie demo liberalne formy rządzenia oraz gospodarcze 69. Ten
wstęp poprzedz:'lł przedstawienie zasad samorządu miejskiego w rządzonych autorytatywnie
Związku Radzieckim, Włoszech i Niemczech 70.
Gdy chodzi o interesujące nas tutaj Niemcy, Brzeziński wypowiedział kilka ogólnych
uwag. Ustawodawstwo i doktryna - twierdził on - traktują gminę jako cenną jednostkę
. organizacyjną narodu, nie uznają jednak samorządu jako prawa przysługującego gminie
czy jednostkom. Stąd w obecnej pruskiej ustawie o ustroju gmilmym nie używa się wyrazu
" samorząd" , a mowa jest tylko o gminie. Nie ma też wątpliwości, że z.3sady te staną się
wkrótce obowiązujące dla całych Niemiec.
Inaczej niż w dotychczaso"Ym stanie prawnym gminy niemieckie nie posiadają
samorządu powszechnego. Ustawa "Yraźnie zaznacza, że gminy zarządzają jedynie tymi
interesami , które nie są w dostateczny sposób zabezpieczone przez inne organy państwowe
czy społeczne. Zarząd gminy jest jednoosobowy. Społeczeństwo pozbawione jest
jakiegokolwiek wpływu na powołanie burmistrza. Ustawa zastrzega, że władza dokonująca
nominacji powinna się wcześniej porozumieć tylko z miejscowym Gauleiterem. Nie ma rady
miejskiej. Są radni, którym nie.wolno uchwalać, a jedynie doradzać. Rekrutują się oni
spośród najznamienitszych przedstawicieli partii, miejscowych dowódców oddziałów
sztunnowych i sztafet oraz osób specjalnie z.3s1użonych i wpływowych. Radni mianowani
są przez radę nadzorczą na wniosek miejscowego Gauleitera. Nadzór państwowy "Ykonuje
się ściśle biurokratycznie i ma on zakres nieograniczony. Wynika z tego, że administracja
jest ściśle podporządkowana aktualnej polityce rządu.
W zakończeniu Brzeziński zastana'wiał się, czy samorząd miejski w państwach
autorytatywnych odpowiadał pojęciu samorządu jakie przyjmowane było w większości
państw. Zdając sobie sprawę ze sporów nauko"Ych na temat istoty samorządu, przyjął on
za wyróżnik cechę, którą wszystkie kierunki teoretyczne uznały za najistotniejszą i najmniej
dla samorządu wątpliwą. Chodziło mianowicie o \\ykonywanie administracji publicznej
niezależnie od władz rządo'wych, a jedynie pod ustawowo okreśłonym i ograniczonym
nadzorem państwa.
Cechy,tej - pisal następnie autor - nie odnajdujemy w scharakteryzowanym ustroju
miast ZSRR Niemiec i Włoch. Nie ulega wątpliwości, że obowiązujące tam przepisy prawne
mogłyby być tak wykonywane., że samorząd miejski posiadałby faktycznie pe\\ną
niezależność od wladz l'Z:'ldov..ych. Interesuje nas jednak nie stan faktycmy, ale stan prawny,
to, czy obowiązujące tam normy stawiają \ryraźną granicę ingerencji tychże władz. Takiej
granicy nie znajdujemy. "Znajdujemy natomiast ogólną cechę charakterystyczną dła tych
ustrojów: całkowite wciągnięcie zarządu gminy w orbitę celów państwa, aktualnie
reprezentowanych przez rząd. Jest to dla tych ustrojów prawnych całkowicie logiczne
i zrozumiale. Państwo ma tam służyć "Yłącznie swoim celom, a nie celom jednostek ani też
terytorialnych grup jednostek". Samorząd miejski w państwach autoratywnych, jeśli go
w ogóle samorządem można nazwać, \\ystępuje więc jako forma prawna życia gminy
69

Tamże,

70

Tamże,

s.135-138.
kolejno s.138-140, 140-143

143-144.
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dostosowana do ustroju państwa i jego celom służąca, a nie celom jednostek czy
terytorialnych grup jednostek ił •
Negatywny stosunek do samorządu wspomnianych już totalizmów uzasadniał
również prof. Henryk D e m b i ń ski. Dochodził on do wniosku, że "półpaństwowa" ,
pozytywistyczna teoria samorządu została w takich krajach jak ZSRR, Włochy i Niemcy
zastąpiona teorią samorządu jako zdecentralizowanego organu jednolitej organizacji
państwowej72. To nastawienie totalizmów od praktycznej strony opisywał natomiast. A.
Wereszyński, wywodząc je z centralizmu i tendencji do ujednolicenia, jako skutków systemu
wodzowskiego 73. Odnośnie zaś do Niemiec równie jednoznaczne stanowiska zajęli prof.
Jerzy P a n ej k o 74, L. Krajewski 75, K Grzybowski 76 i T. Nowicki 77. Ten ostatni st.vierdzał:
Tamże, s. 144-145. Cytat 7J! s.145.
n. H D e m b i ń s k i, Osobowość publiczno-prawna samorządu w świetle metody
dogmatycznej i socjologicznej, Wilno 1934 (rozprawa doktorska), s.149. Wcześniej zaś
pisał: "Tu oczywiście nie może być mowy o przeciwstawianiu się jakichkolwiek organów władztwa
administracyjnego państwu. Decentralizacja w takim ukladzie sił społecznych może być tylko
techniką organizacyjną, dostosowaną do różnolitych i odmiennych warunków administrowania na
poszc7J!gólnych odcinkach życia pallstwowego i odpowiednią metodą wciągania szerszych mas
do współpracy z grupą rządzącą, przez wybieralność poszczególnych organów. Osobowość
publiczno-prawna samorządu nie tylko w takich warunkach nie ma sensu, ale jest szkodliwą ideologią,
znamionującą próby antagonistycznego rozkładu wewnątrz jednolitej grupy rządzącej";
tamże, s.148.
7l A. W e r e s z c z Y ń s k i, O.C., s.220-222. "Następstwem tego (niewzględniania
właściwości lokalnych L. G.) jest zanik wS7J!lkich typów samorządu czy zawodowego czy
terytorialnego, który bądź wprost i wyraźnie zostaje upałlstwowiony, bądź też istnieje tyłko
z nazwy, a nie z ducha. Dzieje się to pod pozorem, że samorząd jest przeżytkiem liberalizmu
(z którym zresztą nie ma nic wspólnego), że jest pf7J!ciwstawianiem się państwu, oraz że «państwo
wo zorganizowane» społeczeństwo nie potrzebuje odrębnych organów samorządowych, bo pf7J!cież
organa państwowe są wyrazem woli i potrzeb społec7J!ństwa. O ile zatem samorząd utrzymuje się,
to ma być on ogniwem administracji państwowej" (s.221).
74 J. P anej ko, Geneza ipodstauysamorządu europejskiego, Wilno 1934,s.53-54. Pmską
ustawę o ustroju gminnym z 15 xn 1933 opisywał on następująco: "Przez reformę powyższą zostal
złamany wiekowy ustrój pruskiego samou.ądu gminnego, d7jeło chlubne min. Steina, a wpływ
obywateli na tok życia administracji samorządowej w wysokim stopniu ograniczony" (s. 54). W oryginale
rozstrzelony druk.
75 "Sprzeczność założeń prawno- ustrojowych hitleryzmu z zasadami samorządu ludności
jest zbyt oczywista, aby wymagała dowodzenia.
[ ... ]
Samorząd tak szeroko rozgałęziony w okresie cesarstwa i republiki weimarskiej, jako instytucja
spf7J!czna z «zasadą wodza», skazany jest w Rzeszy Niemieckiej na zagładę"; L. Kra j e w s k i,
Podstawy... , s.37-38.
76
Grzybowski wypowiedział się krótko w sprawie przyszłości samorządu zawodowego
w Niemczech, twierdząc, że będzie on w istocie "rac7J!j zdekoncentrowaną wedle zawodów administracją
gospodarczą, prowadzoną mOllokratycznie a ciała repre7J!ntacyjne będą i tu ograniczone do charakteru
doradc7J!go"; K. G r z y b o w s k i, Niemcy hitlerowskie, s.60.
77 T. N o w i c k i: Fuchs Karl, Germallische III/d ellglische Selbstwerwaltullg. Berlin 1935,
w: RPEiS, z. l, cz.II11938, 8.99-101.
71.
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na1eży

sobie nawet zadać pytanie C'Cj to, co pozostało po dawniejs'Cjm samorządzie można
jeszcze samorządem naz\vać. Autorzy niemieccy starają się udowodnić, że ustawa gminna z
30 I 1935 samorządu nie zniosła. Po doldadnymjednak prLejrzeniu właściwych przepisów i
tez dochodzimy łatwo do wniosku, że dzisiejs'Cj samorząd w Niemczech jest tylko ,,[ ... J
upozorowanym samorządem, samOl7.c1dem z nazwy, który w gruncie rzec'Cj jest administracją
rządową. będącą pr'Cj tym w bardzo wielkiej zależności od partii narodowosocjalistycznej".
Nie zmienia kwestii fakt, że przedstawiciele ludności powolani zresztą przez pełnomocnika
partii w porozumieniu z kierownikiem danej gminy mąją w niektórych wypadkach prawo, a
nawet obowiązek "doradc'Cj". Cóż bowiem oznacza taki współudział skoro kierownik gminy
. mimo ws'Cjstko ma w danym wypadku swobodę decyzji. Przesunięcie zaś praw nadzorc'Cjch
państwa w sferę wład'Cj dyskrecjonalnej odnośnych organów oznacza odebranie organom
samorządowym wszelkiej nieza1eżności 78 •
Zdarzały się jednak glosy o wiele mniej jednoznaczne. Józef G r e n o w s k i
w obszernym opracowaniu Obecny ustrój gmin pruskich 79 nie "yraził jasnej opinii co do
zmian wprowadzonych przez wspomnianą już ustawę z 1933 r. Dorozumiana krytyczna
ocena zasad tejże usta\\)' w porównaniu ze stanem sprzed reformy wynikała - z czego
sam autor zdawał sobie sprawę - jedynie ze sposobu przedstawienia poszczególnych
zagadnień 80. Tę niejednoznaczność oceny powodowało poczucie całkowitej odrębności
i nietypowości hitleryzmu. W podsumowaniu Grenmvski tlumac'Cjł, że samorząd w paJlstwie
nowoczesnym istnieje nie dlatego iżby gmina była organizacją starszą od państwa i posiada1a
jakieś przyrodzone prawa. Nad tymi poglądami nauka i praktyka przeszły w mniemaniu
autora do porządku. Państwo powołuje samorząd, bo uważa tę formę administracji
państwowej, formę decentralizacji przez samorząd za celową. We własnym interesie państwo
nadaje gminie osobowość prawną i określa równocześnie jej uprawnienia. Państwo zapewnia
sobie oczywiście nadzór, a1e każda ingerencja musi mieć tytuł prawny. Te uwagi Grenowski
poc'Cjnił tylko po to, by stwierdzić zaraz niewspółmierność "'ynikających z nich wartościowań
do oceny samorządu terytorialnego, który opierał się na zasadach doktryny
narodowosocjalistycznej. Nalet.ałoby więc - jak \\)jaśniał - wziąć pod uwagę moty\\y
socjologiczne, teleologiczne, dynamiczne itd., jak c'Cjnili to badacze komentujący niemieckie
prawo państwowe. Ostatecznie liczył się on z możliwością braku właściwych podstaw do
oceny zjawiska 81.
s.l 00. Nieco dalej autor przekonywaj, że gdy ma się zaufanie do obywateli tworzy
we właściwym tego słowa maczcniu, gdy natomiast się obywatelom nie wierzy
należy mieć odwagę miesienia instytucji jako szkodliwej. Droga pośrednia nie świadczyła jego zdaniem
ani o znajomości psychiki wlasnego narodu ani o majomości instytucji (tamże, s.lO l). Innym razem
dr Nowicki umai za w pełni uzasadnione krytyczne poglądy A. Mełzera na niektóre zagadnienia
ustrojowe samorządu; zob. T. N o w i c k i: J..1elzer Alfred, Die Wandhmg des BegrijJsinhalts der
Deutschen kommullalen Selbstverwaltung im Laule der politischen Geschichte, Stuttgart u.
Berlin 1937, w: RPEiS z. l cZ.1lI1939 (s.l07- 109), s.109.
79 J. G r e n o w s k i, Obecny ustrój gmin prllskich, w: Samorząd Miejs/d Nr 11 i 12/1935.
80 Tamże Nr 12/1935, s.646.
81 Tamże, s.645-646. Już w przypisie Grenowski dodawał, że nowo wówczas ogłoszona
ustawa gminna z 30 I 1935 gdy chodzi o zasady, nie o szczegóły, nic nowego nie wnosiła. Zauważal
częstokroć jej identyczne brzmienie z pruską poprzedniczką (8.646).
78
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jeszcze chyba relatywizm ocen ujawnił się w pracy T. Bigi. Wypada
tu niektóre jego myśli 82.
W niemieckiej ustawie gminnej - zapewniał on - ideologia narodowosocjalistyczna
znalazła najpełniejszy wyraz, stąd ma ona stanowić wzór dla przeobrażeń innych działów
administracji. Komentatorzy niemieccy eksponują głównie cztery zasady ustrojowe
charakteryzujące nowy ustrój gminny: l) zasadę przywództwa (Fiihrerprinzip), 2) łączności
gminy z narodowosocjalistyczną partią, 3) zespolenie administmcji gminnej ze wspólnotą
narodową (Volksgemeinschaft) i 4) włączenia gminy w organizm państwowy. Na 3 i 4
zasadzie opierają ustrój gminy wszystkie ustawy gminne i panująca teoria samorządowa,
przy czym włączenie gminy w organizm państwO\~y nie może wykluczać jej samodzielności.
Nowością są więc dwie pierwsze zasady, ale i sposób realizacji pozostałych jest nowy
i oryginałny.
Postulat włączenia gminy w organizm państwowy - pisał Bigo po omówieniu
zespolenia gminy z Volksgemeinschaft - przeprowadzono konsekwentnie, bo wladze
rządowe, w najwyższej instancji minister spraw \ve,\nętrznych Rzeszy, uzyskały bardzo
szerokie kompetencje nadzorcze, jak też daleko idący udział w funkcjach organiZ<ICjjnych.
Zakres nadzoru obejmuje nie tylko legalność zafZc1dzeń, ale i zgodność z celan1i politycznyn1i
rządu (die Ziele der Staatsfiihrung). Czy wobec tak szerokiego nadzoru - zapytywał on
- można mÓ'wić o samorządzie? Teoretycy niemieccy starają się przekonać wszystkich,
zwłaszcza sceptycznych obserwatorów spoza granic Rzeszy, że ustawa gminna nie
zlikwidowała samorządu. Niektóre argumenty, jak choćby własna odpowiedzialność gminy,
uniwersalny i nieuszczuplony przez nowe prawo zakres działania gminy "nie podlegają
wątpieniu", inne naton1iast, zwłaszcza te, które dedukowane są wprost z ideologii, budzą
przypomnieć

wciąż zastrzeżenia.

Kottgen - czytamy nieco dalej - broni pr.lepisu o nadzorz.e wykonywanym zgodnie
z celami rządzących w ten sposób, że ogranicza samodzielność gminy do administracji.
Polityczne zaś ramy, w których się ona ksztaltuje \\yznaczać ma państwo. Gmina - która
by chciała rozszerzyć swą niezależność i na te ramy, emancypując się niczym państwo
w państwie, popadłaby w sprzeczność z właściwym sensem samorządu. Cel ten odpowiadał jednakże Bigo - ustawodawca w innych ustrojach administrac)jnych osiąga
poprzez uprzednie zatwierdzenie odpowiednich decy~i, co zapev.nia wystarczający nadzór
nad celowością Są też przypadki, w których władza nadzorcza upoważniona jest do żądania
od przełożonego gminy zawieszenia pewnych uchwał. Władza nadzorcza spra\\uje poza
tym funkcje organizacyjne, posiada udział w tworzeniu i odwoływaniu, względnie
rozwiązywaniu organów. "Jeśli jednak ustawa niemiecka nie specyfikuje spraw
podlegających nadzorowi pod względem celowości, lecz daje władzy nadzorczej generalne
upoważnienie, to takim przepisem przekreśla samou.ąd. Trudno bowiem jest rozgraniczyć
wśród spraw swobodnego uznania takie, które nie mają znaczenia dla polityki rządu od
tych, co mają znamię polityczne" 83. W tej sytuacji konsekwentnie postąpił ustawodawca

82

T. B i g 0, O.C., s.5- 9.
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gdy w sprawach nadzoru wykluczył drogę sądowo-administraC)jną, bo sądy administraC)jne
nie są powołane do tego by orzekać co pozostaje w zgodności z celami politycznymi.
A jednak sytuacja obrońców ustawy - przekonywał badacz - nie jest beznadziejna.
Istnieją w ustawie dwa postanowienia, które jeśli nie stanowią gwarancji, to przynajmniej
cień gwarancji, że samodzielność gminy będzie respektowana, a mianowicie § 105 i § 106
zd.2. Zgodnie z pierwszym przepisem, minister spraw wewnętrznych w porozumieniu
z ministrem skarbu może zwalniać odnośne decyzje wskazane w usta,,,ie od rygoru
zatwierdzania przez władze nadzorcze, wprowadzając w to miejsce obowiązek zwykłego
za\"iadomienia tejże władzy. § 106 nakazuje natomiast nadzór tak wykonywać, aby przez
to nie ucierpiała ani stanowczość działania ani radosne poczucie odpowiedzialności gmin,
a przeciwnie by nadzór je wzmacnial. Te dwa postanowienia pozwalają nam wejść w głąb
kwestii samorz.ądu w Trzeciej Rzeszy. "Stanowisko narodowego socjalizmu - wyciągał
ostateczny wniosek Bigo - jest w zasadzie pozytywne. Ustawodawca uznał jednak, że
okres rewolucyjnego przeobrażenia krajów niemieckich w jednolity organizm nie jest
stosownym momentem do twonenia z gmin samodzielnych jednostek administraC)jnych" 84.
Bigo - jak widzieliśmy - zauważył więc przekreślenie samorządu, ale zaraz potem
pozytywny w istocie stosunek hitleryzmu do tejże instytucji. Postulowany przez badacza
realizm prawniczy nie był tym samym konsekwentny. Tu, zwyciężyła interpretacja z litery
ustawy, a nie z ducha państwa i prawa.
Wyrai..nych pochwał ustawodawstwa Rzeszy o ustroju gminnym w przywoływanej
literaturze prawniczej nie spotykamy. Nawet reprezentujący radykalny kierunek w myśle
niu prawniczym zwolennik polskiego prawa narodowego CzesIaw Rawski, ograniczył się
do stwierdzenia, że ustawa ogólno niemiecka zachowywała podsta\\}' samorządu, chcąc
przy tym zapewnić przez udział w nim mężów zaufania NSDAP zgodną współpracę
samorządu i partii. Z tonu wypowiedzi można jednak domniemywać aprobatę nie tylko
zresztą dla tejże usta\\}' Ej, Fiedler tym razem poprzestał na opisie postanowień ustawy
z 30 11935 r 86, Nikt nie starał się wyraźnie bronić zmian, a co naj\\)'Żej smkać furtki, która
by wskazywala możliwość utrzymania samorządu w Tneciej Rzeszy. Nie ulega wątpliwości,
że było to jednak wówczas zadanie dosyć karkołomne.

84

Tamże,
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Omawiając ustawę gminną z 30 I

odpowiedzialności

w:

IłMP

s. 8- 9.
1935 wspomniał on też o wprowadzeniu zasady osobistej

kierowników; zob. C. R (a w s k i), Ustawodawstwo narodowo- socjalistyczne,

Nr 3/1935, s.27- 28.
86 E. F i e d I e r, Trzecia Rzesza... , 8.109-110. Przy okazji omawiania rÓŻJlic pomiędzy
faszyzmem a narodowym socjalizmem wspomniał jednak o braku zrozumienia włoskiej myśli
państwowej i prawnej dla istoty samorządu i panowaniu tam dualizmu: państwo społeczeństwo,
zakres działania państwowy a prywatny. Tym co nadawało n.s. samorządowi specyficzną postać miała
być idea przewodnictwa (s.202).
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administracji

i polityka państwa w tychże dziedzinach
Spośród

zagadnie1\ które tutaj

się mieszczą szczególne

miejsce zajmowała organizacja

i funkcjonowanie sfery gospodarczej. Wypowiedzi jakie udało nam się zebrać w tej materii,
odzwierciedlają -

jak zobaczymy, różne sposoby myślenia.
"Nad całym ustawodawstwem - zapewniał T. Bigo - dominuje idea wspólnoty.
Odnosi się to w pierwszym rzędzie do stosunków pracy, do zawodów i stanów
społecznych"87. Prawnik nasz nie mógł się powstrzymać przed wyrażeniem podziwu dla
ogromnego wysiłku narodowych socjalistów na tym polu. Założeniem ideologicznym
reformy - tłumaczył on następnie - jest teza o najwyższej, absolutnej wartości narodu.
Jeżeli ustawodawca niemiecki afirmuje prywatną własność, to nie tyle poprzez liberalną
gwaranqę, ile raczej w formie uznania odpowiedzialnej indywidualnej inicjatywy. Unikając
etatyzmu czy socjalizmu, hitleryzm nie cofa się na pozycje liberalizmu, ale odkrywa
i organizuje w ramach porządku pra\\'uego różne społeczne wspólnoty - ustroje.
Nowe układy norm mają stanowić wykładnik zasad i reguł wypływających z natury
stosunków w tychże ustrojach. W ten sposób wszystkie te wspólnoty zespolone zostają
w państwie jako organizacji wspólnoty narodowej 88.
Entuzjazm Bigi może zadziwić. Nawet Fiedler wyrażał się o zaistniałym stanie
w sposób bardziej umiarkowany zastępując pochwały rzeczowym komentarzem. Życie
narodowosocjalistycznego państwa uwidaczniały w jego mniemaniu trzy przejawy: ustrój
pracy, ustrój gospodarczy i niemiecki front pracy. Ustrój pracy uzgadniał pracę i kapitał,
ustrój gospodarczy - gospodarkę samą w sobie i przewodnictwo, niemiecki front pracy
- socjalne przeciwieństwa na naj szerszej podstawie. Miarodajne czynniki w Rzeszy wskazywał Fiedler - dokonały przy tym częściowego odróżnienia organicznego ustroju
gospodarki od ustroju stanów 89. Zródła stanowości tkwić z kolei miały w praktycznych
względach. Kwestia zaś podstaw podziału stanów była, jak autor przyznawał, platformą
ścierania się najróżniejszych politycznych, społecznych i gospodarczych postulatów 90.
87

T. B i g o, o.c., s.lO (infine)-I l.

Tamże, s.lO-l1.
E. F i e d ł e T, Trzecia Rzesza ... , 8•• 96-98.
90 E. F i e d I e r,j.w., 8.99-103. Sprawę podstaw podziału stanów najradykałniej zdaniem
Fiedlera rozwiązał G. Feder (tamże, 8.102-103). Fiedler próbował poza !tym synte!tycmie ująć ustrój
stanowy Rzeszy. ,,zsumowanie osobliwości ustroju stanowego - pisał on - jest następujące:
1. Samorząd pod kierownictwem państwa.
2. Współpraca stanu w jego poszczególnych pododziałach i innych stanowych łącznikach.
J. Publiczna odpowiedzialność w wykonywaniu prywatnego zawodu.
4. Wykonywanie dyscypliny ze względu na zawodowe i socjalne podstawy przez honorowe
i zawodowe sądy.
5. Formowanie światopoglądu i socjalne wyszkolenie" (tamże, 8.102).
88
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Według K. Grzybowskiego 91, który hitlerowskie stany nazwał jedynie organami
\rykonawczymi państwa, stanowo-zawodowa organizacja Rzeszy nie została daleko
posunięta, ustępując działaniom wychowawczym, dążeniu do przekształcenia mentalności
gospodarczej w duchu likwidacji przeciwstawień. Nie zrealizowano również haseł socjalizacji:
państwo - gospodarka i pracodawca - pracownik Znacznemu rozszerzeniu uległ zakres
ingerencji państwa w życie gospodarcze. Tam gdzie przeprowadzono organizacje stanowo-zawodową zbudowano ją na zasadzie przywództwa (Fiihrertum) i zlikwidowania, inaczej
niż w faszyzmie, odrębności organizacji pracownika i pracodawcy 92. Przemianowanie
wszystkich istniejących organizacji gospodarczych na "stany" oznaczało więc jedynie

zmianę terminologiczną 93 •

Różnie, jak widzimy, ujmowali prawnicy stronę organizacyjną niemieckiej gospodarki.
L. Krajewski twi.erdził nawet, iż hitleryzm pragnął oprzeć budowę gospodarczą państwa na
zasadach korporaCY.inych, z podziałem społeczeństwa na stany 94. Chmurski w ogóle nie
zagłębił się w problem, traktując ustrój gospodarczy Rzeszy jako urzeczywistnienie idei
państwa organicznego 95. W niewielkim zainteresowaniu bardziej teoretyczną stroną
. zagadnienia nie był on odosobniony 96. Prawno-organizacyjne aspekty funkcjonowania
hitlero\vskiej gospodarki poruszano przy tym dosyć często 97,
Hitlerowską politykę gospodarczą oma\\<iał w charakterystyczny sposób em. prof.
ekonomii społecznej i nauk prawniczych Politechniki Lwowskiej, prezes Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego Leopold C a r o w pracy Przewrót gospodarczy w 111
Rzeszy 98. Dokonał on tam analizy gospodarczych przyczyn przewrotu, tj. zjawisk

T. Grzybowski, Niemcy hitlerowskie, 8.65-68 i Niemcy. Ustrój... , 8.70- 71.
W późniejszym swym opracowaniu Grzybowski mówił, iż stany oparto wszędzie na
zasadzie przywództwa i sądownictwa honorowego: K. G r z y b o w s k i, Niemcy. Ustrój. .. , S.71.
93
Za pewien krok na drodze do stanowości uznał on ustawę o przygotowaniu organicznej
budowy gospodarki Rzeszy z 27 III 1934. Stwierdzal dalej, że podobne, a nawet dalej sięgające co do
regulowania produkt::ii upoważnienia zawierała nowelizacja ustawy kartelowej. Wspomniał również o
osobnej ustawie upoważniającej ministra gospodarki do zorganizowania stanowego rzemiosła na
zasadzie przywództwa (Fiihrerschaft) i przymusu cechowego; K. G r z y b o w s k i, Niemcy hitlerowskie,
8.68.
94 L. Kra j e w s k i, Podstawy... , s.40.
95 A. C h m u r 8 k i, Nowa konstytucja, 8.235.
96 Tak np. M. Z. Jedlicki ograniczaj się do opisu przeobrażeń ideowych i prawnych w życiu
gospodarczym Niemiec; M. Z. J e d I i c k i, O.c., 8.67-76.
97 L. L. ( i c h t s z a j n), Niemiecka ustawa o sądzie gospodarczym, w: GSW Nr 13/1938,
s.203-205; W.T., Rozporządzenie Rządu Rzeszy dotyczące zakazu podnoszenia cen,
w: PrawoNr 1-2/1937,s.51-53;L.S.Margul ies,Prawodawstwokarteloweniemieckie, w: Gl. Prawa
Nr 10/1933, s.569-576; Nowe ustawy kartelowe w Niemczech w: Polska Gospodarcza,
. z. 34/1933; W. Z a r e m b a, Organizacja rynku przemysłowego Rzeszy Niemieckiej, w: Wł.fP
Nr 3/1936, s.14-21 (,,Na skutek tego bezpośredniego raczej na moralno-stanowych przesłankach
opartego regulowania rynku znaczenie karteli maleje" - s. 21), 7.ob. też, Przegląd aktualnych zagadnień
prawnych w Niemczech, w: Pal. Nr 4/1938. Tu: prawo gospodarcze, 8.395- 397.
98 L. C a r o, Przewrót gospodarczy w TrzeciejRzeszy, s.5-78. L. Caro (1864- 1939); studia
na Wydziale Prawno -Ekonomicznym i Filozoficznym ULw; dr praw ULw (1887); później seminarium
z ekonomii u prof. Miaskowskiego w Lipsku; egzamin adwokacki (1894) i praktyka adwokacka
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ekonomicznych w Niemczech przed dojściem Hitlera do władzy, narodowosocjalistycznej
ideologii gospodarczej na podstawie poglądów Hitlera i G. Federa, osiągnięć gospodarczych państwa Hitlera, wreszcie poglądów pisarzy ekonomicznych i publicystów
niemieckich pokrewnych narodowemu socjalizmowi, bądź też reprezentujących niejako
oficjalnie ten kienmek. Pracę znamionuje krytyczny a często i ironiczny stoslmek do liberalnej
ekonomii oraz ustroju kapitalistyC7Jlego 99.
Caro, zwolennik solidaryzmu, nie zważając na te sfery gospodarki, kosztem których
hitleryzm osiągnął swe rezultaty, na nieuniknione poważne skutki pociągnięć rządu, odnosił
się na ogół pozytywnie do zarządzeń gospodarczych Trzeciej Rzeszy. Sukcesy gospodarcze
Hitlera posłużyły mu za argument dla stwierdzenia słuszności założeń doktryny
solidarystycznej i narodowosocjalistycznej. Sądził on zresztą, że narodowy socjalizm
podobnie jak doktryna katolicka oparł ekonomikę na etyce, stąd poglądy hitleryzmu wydały
mu się zgodne z własnymi, solidarystycznymi. "Polityczne i kulturalne czyny jego - pisał
Caro o narodowym socjalizmie - mogą być błędne, ale to nie pozbawia trafności jego
rozumowania w sprawach gospodarczych" 100.
Tak życzliwe podejście nie znajdowało potwierdzenia u większości badaczy. O wiele
groźniejszy obraz Trzeciej Rzeszy emanował z książki asystenta UJP, referendarza w Wydziale
V Prokuratorii Generalnej dra Mirosława O r ł o ws k i e g o 101, czy z licznych publikacji
ekonomistów, jak choćby prof. ekonomii politycznej na Wydziale Prawa i Nauk Społe
cznych w Wilnie Stanisława Swianiewicza 102, które z natury rzeczy pozostają tu poza sferą
naszych zainteresowań.
Specjalny rozdział w pewnym stopniu stanowiła organizacja rolnictwa w Niemczech
i polityka rolna. Nikt jednak z prawników nie podjął bliżej tego wątku. K. Grzybowski
w rolnictwie dojrzał tylko model organizacyjny hitlerowskiej stanowości. Rolnictwo,
a podobnie i kulturę, jak tłumaczył on, w organizacji stanów ujęto odrębnie i tam też
budowa została najbardziej wykończona. O Stanie Żywicieli Rzeszy (Reichsnahrstand)
w Krakowie; prof. ekonomii społecznej i nauk prawniczych ·na Wydz. Rolniczo-Leśnym
Politechniki Lwowskiej (od 1921); od 1934 z powodu granicy wieku !,la emel)turze; Prezes Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego we Lwowie; przez 10 lat red. Przeglqdu·Ekonomicznego,czl. "Komisji
Pracy" przy Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów; wchodził w skład Rady Społecznej
ks. Arcybiskupa; działał też w Radzie Gospodarczej Woj. Lw; zob. Edwin H a u s wal d, Śp.
Pro! Leopold Caro, w: RPEiS z. 2/1939, cz. IV, s.526~ 528.
99 Wśród zasad, którym n.s. hołdował na polu gospodarczym autor z uznaniem wypowiadał
się o utrzymaniu własności prywatnej oraz prywatnej inicjatywy pod kontrolą państwa, kontrolą o wiele
większą aniżeli w państwach liberalno- kapitalistycznych. Własności -która obciążona była
obowiązkiem służenia dobru publicznemu, kióra nie upoważniała nikogo do postępowania z jej
przedmiotem wedle swojej woli. Własność mogla istnieć tylko tak długo jak długo gospodarka
funkcjonowała właściwie. Z innych ważnych zasad tejże gospodarki lwowski badacz wymienil zasadę
wodzostwa (tamże, s.78).
100

Tamże,

8.78.

M. O r ł o w s k i, Gospodarka wojenna w Niemczech, Warszawa 1939.
JOZ St. S w i a n i e w i c Z, Polityka gospodarcza Niemiec; hitlerowskich, Warszawa 1938. Jest
to druzgocząca krytyka gospodarki krajów totalnych, która od samego początku wykazywała nastawienie wojenne.
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Grzybowski osobno się nie wypowiedział, podkreślając ogólnie zetatyzowanie całej gospodarki rolnej, która stała się planową gospodarką państwową 103. Fiedler wyjaśniał, że
powstanie Stanu Żywicieli było akcją ratowania rolnictwa, gdyż ta sfera gospodarcza
wyłączona została spod mechanizmu cen kapitalistycznego rynku. Stąd też wynikała
konieczność pTZY.ięcia do zrzeszenia oprócz rolnictwa części przemysłu i handlu zajmujących
się produktami rolnymi. Szczególne znaczenie Stan Żywicieli posiadał zdaniem Fiedlera dla
rozwoju myśli stanowej w Niemczech., dzięki prawu regulowania wytwórczości, sprzedaży,
cen i ich rozpiętości w przyznanym sobie zakresie. To czyniło zeń bowiem pierwszą
organizację stanową zdolną do rozwijania i przeprowadzania "planowo-gospodarczego
samorządu pod kierownictwem państwa" 104. Marian K. D z i e w a n o w s ki, zwolennik
unarodowienia prawa w Polsce, potraktował Stan Żywicieli jako publiczno-prawne ciało
samorządowe, jako zawodową stanową organizację wsi niemieckiej naj szerzej pojętą. Poza
wyeksponowaniem rangi zasady wodzostwa w organizacji Stanu Żywicieli, Dziewanowski
twierdził, że mógłby on stać się czynnikiem ró\wowagi nie dopuszczającym do zbiurokratyzowania życia gospodarczego. W rzeczywistości jednak - jak dodawał młody pra\wik rola Stanu Żywicieli sprowadzała się do współpracy z państwem, rozumianej jako
wykonywanie zamierzeń i rozporządzeń państwa 105. Prawnik i ekonomista prof. Tadeusz
B r z e s k i odmawiał Stanowi Żywicieli, a wraz z nim calej organicznej przebudowie
gospodarki w kierunku stanowości charakteru organów stanowych, podobnie jak K.
Grzybowski, widząc w nich - ze względu na uzależnienie do państwa - tylko formę
etatyzmu. Z właściwych i nowych cech ustroju stanowego wymieniał on stan chłopski 106,
E. Kaczmarek z kolei wskazał na obowiązek należenia wszystkich polskich instytucji
gospodarczych w Rzeszy do Stanu Żywicieli, który jako członek zbiorowy wchodził do
Frontu Pracy. Pozostawało to w jaskrawej sprzeczności nie tylko z hitlerowskimi deklaracjami, ale i z obowiązującym prawem 107. O \viele dokładniej i precyzyjniej - warto
wspomnieć - wskazany temat naświetlili ekonomiści, jak prof. Antoni iabko-Potopowicz 108,
Zygmunt Rawita -Gawroński 109 i inni badacze 110.
m K. G r z y b o w s k i, Niemcy hitlerowskie, 8.68-70; tenże, Niemcy. Ustrój... , S.71.
E. F i e d I e r, Trzecia Rzesza, s. 100-101.
IOl M. K. D z i e w a n o w s k i, Stan Żywicieli w Niemczech, w: WA1P Nr 3/1937,
s.36-39. Tam również n.t. organizacji rynku rolnego (s.38-39),
106 T. B r z e s k i, Ziemia i rasa w Trzeciej Rzeszy, w: Prz. Powsz., T. 203
nr 607-608/1934, 8.27.
107 Chodzi o rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 19 marca 1934 zwalniające
organizacje polskie od udziału we Froncie Pracy; zob. E. Kur o ń s k i, Położenie... , s.44. W zakończeniu
ciekawej rozprawy autor pisał: "Obecna sytuacja prawna w Niemczech sprawia, że ludność polska
f a k t Yc z n i e znajduje się p o z a p r a w e m i jest przedmiotem samowoli administracji i czynników
rządzącej parti" tamże, S.57.
108 A. Ż a b k o - P o t o P o w i c z, Rolnichvo w III rzes~, w: Polityka agrarna III Rzes~,
cz. I,o.c, 8.83-143.
109 Z. R a w i t a - G a w roń s k i, Stan Żywicieli w Niemczech, w: Rolnictwo, t. l,
z. 3/1933, s.33-56; zób. również tenże, Idea stanowości w hitleryźmie, w: pzegląd WspólczeSl1y Nr 138
i 139iI933; tegoż, TeoretycZl1e podstawy poglądów gospodarczych hitleryzmu, w: Przegląd Współ
czesny Nr 130 i 131/1933. .
110 Zob. np. O. N o w i n a, Reforma SInIkiury rolnej w Niemczech na tle zagadnień
demograficznych, w: Rolnictwo Nr 88, T. I,z. 1/1937,s.57-75; SI. S kwarczyń ski, Wytycznepolityki
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Nie zajęto się również bHżejkwestią organizacji administracji finansowej, zwracając
raczej uwagę na funkcjonowanie systemu III. Interesujące rozważania na temat mechanizmu
budżetowego, a także polityki podatkowej hitlerowskich Niemiec przedstawił prawnik
i ekonomista prof. Tadeusz G r o. d Y ń s k i 112. Powiedzmy tylko, że w gospodarce
podatkowej Niemiec oraz Włoch tropił on - co brzmi dziś może nieco staromodnie "dziwactwa podatkowe", lj. próby realizowania za pomocą podatków celów o charakterze
polityczno-ustrojowym, a nie za~kajania potrzeb kolektywnych danego państwa. Autor
wnioskował zresztą, że owe dziwactwa odgrywały tam rolę uboczną, bo system bIldżetowy
rządzi się własnymi prawami', które są niezależne od "woli politycznej" 113.
Pole obserwacji międzywojennych prawników było więc dosyć szerokie, choć nie
zawsze szło to w parze z wnikliwością ujęć. Aktualność wielu problemów społecznych
i prawnych także i u nas, czyniła użytecznymi publikacje dotyczące prawa komunikacyjnego i drogowego, komunalnego itd 114. Dzisiaj w jakimś stopniu pozwalają one na pogłę
bienie naszej wiedzy o hitleryźmie.
rolnej«TrzeciejRzeszy», w: Rolnictwo, T.IV,z. 1/1933,s. 15-31;J.Dżugaj, Poliryka agrarna Trzeciej
Rzeszy, Warszawa 1937; S. R o s t w o r o w s ki· i S. S t a b ł e w s k i, Rolnictwo i wojna, Warszawa
1937; J. Z a ł ę s k i, Rolnictwo w programie hitlerowskim, w: Pamiętnik IV Ogólno-Polskiego 'ZJazdu
Fachowo-Rolniczego w dniach 7i8marca 1934, Warszawa 1934,s. 115-135;A. B z owiecki, Nowa
prganizacja rolnictwa niemiecliego, w: Przegląd Gospodarczy, z. 19/1933; patrz też opracowanie
rosyjskiego emigranta prof. Borysa B r u c k u s a, Polityka agrarna Niemiec a narodowy socjalizm,
w: Rolnictwo, T. IV, z. 21l934, s.21- 52.
111
Zob. m.in., Z. S t rze s ze w s k i, Niemcy. Reforma ustroju bankowości, w: WMP
Nr 12/1936, s.25- 28; patrz także ciekawą pracę ekonomisty T. H a u s e r a, Bankowość w III Rzeszy,
w Poliryka gospodarcza l/l Rzeszy, cz. II, Lwów 1938 (s.69)i .Z. R a w i t Y- G a w roń s k i e g o,
Wierzytelności cudzoziemców w Niemczech, Warszawa 1937.
112 T. G rod y ń s k i, BudżeryFrancjii Niemiec w dobie kryzysu, Kraków 1935; tenże,Budżet
w Trzeciej Rzeszy, w: Przegląd Współczesny Nr 158/ 1935; tenże, Dziwactwa podatkowe, Kraków 1934.
T. Grodyński (1888 - ? ); studia w Krakowie i w Paryżu; dr praw UJ; hab. z nauki skarbowości i
ustawodawstwa skarbowego na UJ (1932); podsekretarz stanu w Min. Skarbu
(1927-1931 i od 1935); kierownik Min. Skarbu (od 8. 03-13. 04. 1929); prof. zwycz. prawa
budżetowego na UJP (od 1936); zob. Album Ekonomistów i Statystyków Polskich,
w: RPEiS z. 1/1938.
ll3 T. G r o d y 11 s k i, Dziwactwa ... , 8.22. Grooyński badał zagadnienie pod trojakim kątem:
l) czy i jakim zmianom uległ system podatkowy Niemiec i Wioch pod wpływem doktryn politycznoustrojowych, stwierdzając ostatecznie, żt; większych zmian nie widzi (s.7- 13), 2)jakie specjalne cele
polityczne zamierzano tam osiągnąć za pomocą podatków i czy się je osiągnęło, nie widząc po
rozpatrzeniu problemu i tutaj reform (5.13-18) oraz wreszcie 3)jakie środki polityczne miały tam
być stosowane do celów podatkowych, tj. w zakresie techniki wymiarowej i poborowej, w tym głównie
dostrzegając najciekawsze zjawiska podatkowe, "prawdziwe dziwactwa" s. (18-22).
114M. Wł. N e sto r o w i c z; Nowe prawodawstwo drogowe w Niemczech, w: Samorząd
Nr 21/1934; W. Z.(a r e m b a), Niemiecka ustawa. o komunikacji lotniczej, w: Prawo Nr 1-2/1937,
8.53-54; L. L. (i c h t s z aj n), Niemiecka IIstawa o komunikacji lolJliczej, w: GSW, cz. I. Nr 47/1936,
8.658- 659 i cz. IINr48/1936,s. 673- 675; L. L (i c h ts z aj n), Reforma niemieckiego prawa morsliego,
w: GSW, cz. I Nr 5/1936, s. 77-78, cz. II Nr 6/1936, s.88 - 91, cz. III Nr 7/1936, 8.105- 107;
M. Jar o s z y ń s k i, Pruskie przepisy o przedsiębiorstwach komunalnych, w: Samorząd Miejski
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Marginalnie potraktowane zostały sprawy z zakresu kultury lIS. K. Grzybowski warto - poczynania organizacyjne i polityczne Trzeciej Rzeszy określał tu
jako przeja\')' działalności państwa totalnego 116. L. Krajewski zaś lapidarnie stwierdzał:
"Myśl niemiecka ma się stać tak jednolita, jak jednolite jest kierownictwo państwa" 111.
Nieprzypadkowo, zachodzące w tej dziedzinie przeobrażenia były dla niego odzwierciedleniem stosunku hitlerowskich Niemiec do praw jednostki. Większy odźwięk wśród badaczy
wywołała wymieniona już ustawa o redaktorach (Schriftleitergesetz) z 4 października 1933,
i to głównie w aspekcie jej stosowania wobec redaktorów polskiej narodowości 118.
W najciekawszy sposób przedstawiał te problemy E. Kaczmarek starający się dowieść, że
ustawa o redaktorach w ogóle nie powinna mieć zastosowania do mniejszości narodowych,
gdyż pozostawało to w sprzeczności z obowiązującym prawem 119. Autor wyraziście ukazywał
wspomnieć

1 Nr 12/1934; s.669-672; J.C za d a n k i e w i c z, Wyniki gospodarcze ifinansowe przedsiębiorstw
i prywatnych w Niemczech, w: Samorząd Terytorialny Nr 1-2/1936; J. G ro n i e c ki,
Budownictwo niemieckie w świetle przepisów podatkowych, w: Samorząd Miejski Nr 24/1938;
Organizacja finansów komunalnych w Niemczech; w: Samorząd Miejski Nr 7/1934; s.371-383; Nowe
niemieckie przepisy dewizowe o obrocie nieruchomościami cudzoziemców, w: Przegląd Dewizowy Nr
3119}8; zob. też: Przegląd aktualnych zagadnień prawllych w Niemczech; w: Pal. Nr4/1938. Tu prawo
górnicze, s 397-398. O różnych zagadnieniach administracji i prawa administracyjnego Niemiec donosiła
systematycznie ,,Kronika zagraniczna" w Samorządzie Aiiejskim.
lU E. F i e d I e r, Trzecia Rzesza ... , s. 101-102,221- 222. Obszerniej pisał on o systemie
"'rchowania: s.223-251 i 252-263; K. G rzybowsk i, Niemcy hitlerowskie, s.70-71; L. Kraj e w s k i,
. Podstawy... ,s.31-32; E. K u roń s k i,Polożenie... ,s.44. Jedlicki w ogóle tym problemom nie poświęci!
miejsca.
116 Grzybowski dowodzii, że cale życie kulturalne, tj . .oświatę, wychowanie, religię, sztukę
i naukę hitlerowcy potraktowali jako narzędzie wychowania narodowego; K. G r z y b o w s k i,
Niemcy hitlerowskie, 8.70-71.
111 L. Kra j e w s k i, Podstawy... , 8.32. Przy innej okazji mówiąc o kształtowaniu
moralności publicznej - Krajewski zauważal m.in.: "Wydawnictwa pornograficzne są zakazane,
wzbronione jest podawanie drukiem wiadomości kłamliwych, jak również reklama nieodpowiadająca
rzeczywistej wartości reklamowanych przedmiotów". Chodzi o § 13 ustawy z 24 X 1933 o zawodzie
dziennikarskim i rozporządz.enie wykonawcze z 27 X 1933 do usta"y o reklamie handlowej tamże, s.47.
118 J. G u t s c h e, Stanowisko redaktora w niemieckim i włoskim ustawodawstwie prasowym,
w: RPEiS, z. 3/1934, s. 141-145 (uważal on, że niektóre inst)1ucje prawodawca niemiecki przejął
z ustawodawstwa włoskiego, s.144); E. K li roń s k i, Położenie... , s.35-43; zob. też J.W., Ustawa
o zawodzie dziennikarskim i jej zastosowanie wobec mniejszości narodowych w Niemczech, w: S.N
Nr 1-2/1936s. 117-119;J. Woj ciec howski, PolacywNiemczechwobec/lowejustawydziennikarskiej,
w: Front Zachodni Nr 4/1936; patrz poza tym: Nowe stosunki prasowe w Niemczech, w: Prasa
Nr 2/1935. Z powojennych opracowań na ten temat patrz: H. L u c ej k o - D r e w fi i a k, Podstawy
prawne i organizacja systemu reglamentacji piśmienllictwa w Trzeciej Rzeszy, w: Przegląd Zachodni
Nr 5-6/1978,5.70-90.
ll9
Gazety polskie w Niemczech w żadnym wypadku nie mogly uchodzić z.a niemieckie,
nie istniała więc podstawa prawna by ustawę d7iennikarską rozciągnąć na redaktorów gazet polskich.
TakZe § 15 b rozpor/1l,dzenia wykonawczego z 19 Xll1933 (ROBI r, s.1085) dotyczący redaktorów
gazet mniejszościowych nie dopuszczal takiej ewentualności gdyż mówił tylko o redaktorach nie
samorządowych
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hitlerowskie bezprawie. Prawa dziennikarskie - tłumaczył on między innymi - odebrać
można w myśl z ustawy o redaktorach bez podania powodów, co też jest zgodne z literą
innych ustaw. Paragrafy ustalające warunki wykonywania zawodu dziennikarza są tak
sformułowane, że nie ma obiektywnej pewności czy kandydat takie warunki spełnia.
Pozbawianie wspomnianych praw, jak wykazywał Kaczmarek, miało tym dotkliwsze skutki,
że to właśnie w sferze kultury wyrażała się odrębność narodowych mniejszości 120.
Ostatnią wreszcie kwestią, o której chcielibyśmy wsponmieć jest administracja
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wiele interesujących informacji przynosił w tej
materii Przegląd Policyjny 121. Z autorów tutaj już przywoływanych jedynie E. Kaczmarek
podjął nieco bliżej temat. Analizując odpowiednie akty prawne i orzeczenia sądowe
wyeksponował on dwa zagadnienia: faktyczne zamknięcie drogi sądowej jako odwoławczej
do zarządzeń policyjnych i stosowanie aresztu zapobiegawczego (Schutzhaft). "Obywatel,
otrzymujący zarządzenie policyjne twierdził on nie ma prawa dochodzić jego
słuszności. Każde bowiem takie zarządzenie może się okazać zarządzeniem o zadaniach
państwowo-policyjnych. W każdym razie na pewno wtedy, jeżeli będzie chodziło o uzasadnienie rozporządzenia, które umożliwia wgląd· w sprawy organizacyjne towarzystw czy
związków budzących nieufność" l22. Przy areszcie zapobiegawczym na czolo \\rysunęło się
\vykluczenie apelacji przeciw zarządzeniu i wykonaniu tegoż aresztu w drodze sądowej czy
w postępowaniu administraC)jnym , prl.)' jednoczesnym prawie zażalenia do wyższej instancji
administracyjnej, brak konieczności zaliczenia aresztu w razie zapadnięcia wyroku
. i stosowanie aresztu wobec Polaków. Wniosek wyciągnięty przez Kaczmarka brzmiał
następująco: ,,[ ... ] za kim zamknęły się VltTota więzienia lub obozu koncentraC)jnego, temu
nie można pomóc. Tym bardziej, że wybór adwokata przez aresztowanegO' jest praktycznie
wykluczony" 123.

posiadających obywatelstwa Rzeszy. Podobnie rzecz się miała z prqnależnością redaktorów polskich
do Izby Prasowej Rzeszy - zbiorowego członka DAP, jako że rozporządzenie ministra spraw
wewnętrznych Nr V Oi II 40/43 z 19 marca 1934, o którym byla już mowa, Z\valnialo ludność
polską od obowiązku należenia do DAP; E. Kur o ń s k i, Położenie ... , sAO i 43.
120 E. Kur o ń s k i, Położenie... , 8.35, 42 (sądy prasowe) i 38.
121 Zob. W. B u I i 11 s k i, Zadania niemieckiej policji narodowosocjalistycznej w świetle
przemówienia szefa policji SS. Himmlera, w: Przegląd Policyjny Nr 2/1937, s. 148- 149; lenże, Nowa
organizacja policji niemieckiej, w: ;. w. , s. 149-150; tenże, Walka z donosicielstwem w Niemczech, w: i. w .,
s.150. Są także przekłady z języka niemieckiego; patrz K. D a I li C g c, Organizacja policji w narodowosocjalistycznej Rzeszy niemieckiej, w: Przegl. Polic. Nr 3/1936, s. 170- 176 (dalej fotografia Daluege i
kilka innych zdjęć związanych z policją niemiecką); tenże, Walka z przestępczością w Niemczech
narodowo-socjalistycznych, w: Przegl. Polic. Nr 1/1937, s. 26-31) Jest to fragment pracy pt:
Nationalsozialistischer Kampfgegen das Verbrechertum. Redakcja zaopatrzyła ów tekst następującym
przypisem: ,,za łaskawym zezwoleniem autora przytaczamy wyciąg z tego ciekawego dzieła"); zob.
też Web e, Reorganizacja policji w Niemczech, w: Przegl. Polic. Nr 3/1937; patrz poza tym
J. K o z li b s k i, Niemiecka policja drogowa, w: Na Postenmkll Nr 34/1936.
122 E. Kur o ń s k i, Polożenie... , s.50; szerzej patrz tamże, s.47- 50.
i!J E. K li roń s k i, Położenie ... , s.51 (infine) - 52; szerzej tamże, s. 51- 54
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Podsumowania zmian w prawie administracyjnym III Rzeszy dokonał nieco bliżej
T. Bigo. Podnosił on co prawda, że ze względu na zawrotną szybkość tychże przeobrażeń
za wcześnie na dokonanie ich syntetycznej charakterystyki, ale dostrzegł tym niemniej
znamienną tendencję, która przewijać się miala przez całą twórczość narodowosocjalistyczną.
Tendencja ta - "'}'jaśniał on - to ścisłe zespolone administracji z narodową wspólnotą.
Dokonywa się zaś owo zespolenie przede wszystkim w dwojakiej formie: l) wódz narodu
dzierży najwyższą władzę w państwie; 2) wspólnoty, tj. ustroje społeczne (zawodowe,
gospodarcze, kulturalne, terytorialne itd) są inkorporowane do organizacji administracyjnej
państwa. "To jest zdaniem moim - dodawał Bigo - najważniejsza cecha nowego porządku
administrnCY,jnego" 124. Jakże odmiennie ocenił zaistnialy stan T. Nowicki: ,,Można stwierdzić,
że hitlerowskie prawo administracyjne zmierza do gruntowego restytuowania państwa
poliCY,jnego, dostoso\Wjąc je w pewnej mierze do nowoczesnych potrzeb. Cechą zasadniczą
tak pojętego państwa autorytetu i jego nowością jest całkowite 1.l7.a1eżnienie władzy sądowo
administraCY,jnej od władzy wykonawczej" 125 •

.;. * *
Wydaje się, iż nie trzeba osobno dowodzić, że hitlerowska administracja i prawo
administracyjne nie doczekały się w naszych międZ'jwojennych publikacjach w miarę
wyczerpującej analizy. Dzisiejsza polska literatura naświetla ów temat z natury rzeczy o wiele
dokładniej, choć go chyba jeszcze nie zamyka 126, Interesujące spostrzezenia przypomnianych tu prawników, jak też właściwe niekiedy spojrzenie na zjawisko, nie tworzą jakiejś
samodzielnej wizji, która ,vytrzymałaby próbę czasu. Właśchvie nie wychodzą one poza
schemat interpretacji przemian w prawie państwO\vym.
Wyraźnie widać różnice w podejściu do zagadnienia badaczy okresu II Rzeczypospolitej i współczesnych. Pierwsi z nich bowiem, stykając się z hitleryzmem jako jednym
z systemów prawa, które obowiązywały wówczas w Europie, dosyć chętnie sięgali do
szczegółowych problem6w o charakterze administracyjnoprawnym, co dzisiaj nie znajduje
już chyba dostatecznych podstaw. Nie mogli oni poza tym obserwować nazizmu poprzez
pryzmat ostatecznej degradacji prawa, w tym prawa administracyjnego, i to jest główna
T. B i g 0, o.c., s.l! (i/lfille) - 12.
T. N o w i c k i, I\daunz Theodor, 8.19.
126 Zob. E. Ję d r ze j e w s k i, Hitlerowska koncepcja administracji pa/lstwowej, WrociawWarszaw3-Kraków-Gdallsk 1975; F. R Y s z k a, Państwo... , s.211 i n., 241 i n.,279 i n. i 299-323;
K. J o n c a, Polityka narodowościowa III Rzeszy lIa Śląsku Opolskim w latach 1933-1940, (Opole
1970); tenże, Początki opolsldego gestapo IW tle przemian ustroju III Rzeszy (1933-1936), w: Studia
124
12!!

Śląskie, t. X/1966; tenże, Areszt ochrOlmy- pozasądo*ym środkiem walki z opozycją antyhitlerowską
nil ŚląsIm Opolskim (1933-1934), w: Studia Śląskie, t. XIII l 967; tenże, Policja polityczna w:systemie
wewnętrznej administracji na :!;ląsku Opolskim (1936- 1945), w: Studia Śląskie, t. XI/1967;
F. P o 10m s k i, Uwagi o działalności NSDAP na Śląsku Opolskim, w: Studia Śląskie, t. X/1966;
J. W ą s i -c k i, Rzesza i państwa niemieckie 1914-1949, POZnał} 1977; M. S t e ł m a c h, Kancelaria
pruskich urzędów administracji palIsiwawej 11<1 przykladzie rejencji w lalach 1808-1945,
Szczecin 1981.
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przyczyna rozbieżności poglądów. Wtedy jeszcze wydawało się niektórym, że hitlerowskie
zmian w europejskiej administrat}""istyce, przezwyciężenia
zastałej treści tegoż prawa i powstania nowych urządzeń. Pewną grupę obserwatorów
cieszyła też tendencja do odprywatyzowania prawa administracyjnego, o co zabiegał już
niegdyś tak usilnie F. Stier-Somło 127. Wnioski wyciągane przez międzywojennych badaczy
bazowały głównie na analizie procesu ujednolicenia w pierwszym etapie i nie obejmowały
w zasadzie tzw. administracji pełnomocniczej, która - jak słusznie podkreśla F. Ryszka "była administracją bezwzględnych środków przymusu, nie znajdujących żadnego oparcia
w normie prawnej" !28.
Zgodnie z powszechnie pfZY.iętą w powojennej polskiej nauce oceną hitlerowska nauka
administracji przeszła za panowania Hitlera okres zastoju i upadku, czemu nie zaprzecza
pewna niejednolitość postaw prawników. "Prawda - konkluduje sprawiedliwie
F. Longchamps - 'k, poszczególni autorzy w różnym stopniu oddali się na służbę: od
ekshibicji, które uprawiał wtedy np. Ernst R. Huber, różniło się umiarkowanie Kottgena
czy chłodna rezerwa konserwatysty Helfritza; w pewnych kwestiach szczegółowych tu
i ówdzie ktoś nawet mógł sobie pozwolić na odrębne zdanie. Faktem jest jednak, że po
przejęciu władzy przez Hitlera szkoła kla..r;yczna prawa administracyjnego od razu przestała
w Niemczech istnieć. Ustalił się w to miejsce pewien typ podręcznika, w którym prymitywna ideologia hitlerowskich Niemiec [... ] łączyła się z rutynicznym opisem materiału
normatywnego (Maunz, KOeHreuter, Laforet, Kohler, Dennewitz). Ci zaś, którzy nie chcieli
służyć zamilkli, jak Nebinger i Peters" 129. Nikt już dzisiaj nie stara się widzieć w tejże nauce
prawa poszukiwania nowych dróg czy jakiś pozytywnych treści, czy wreszcie
usprawiedliwiać autorów. Ś\viadczy przeciw nim cała historia zbrodnic7..ego systemu.
Nie może być wątpliwości, że w HI Rzeszy uległa zmianie sama koncepcja administracji państwowej w porównaniu z państwem praworządnym BO. Doszło tam przede
wszystkim na skutek wprowadzenia zasady wodzostwa do .zatarcia granicy pomiędzy
administracją a ustawodawstwem i wymiarem sprawiedliwości. Zakładano, 'k, administracja
nie powinna spełniać tylko funkcji 'wykonawcy prawa, ale nawet działać obok
obowiązującego prawa dla realizacji wyznaczonych przez wodza celów wspólnoty narodowej. Toteż hitlerowskie prawo tworzyła praktyka aparatu, kierująca się oświadczeniami
wodza i sugestiami doktryny. "W Trzeciej Rzeszy - jak to trafnie ujmuje E. Jędrzejewski
- działalność administracji nie tyle była regulo\vana przez normy prawne, ile przez decyzje
i zasady polityczne, pozbawione znamion prawa [... ]. W konsekwencji termin "prawo
administracyjne" tracił sens i stał się terminem umownym" 131 ,
pomysły stanowiły jakąś szansę

m F. S t i e r - S o m I o, Die Zukl/nft der Verwallllllgswissellschaft, 1917; por.
F. L o n g c h a m p s, Założenia nauki administracji, Wrocław 1949,s.43.
128 F. R Y s z k a, POlISIwo... , 8.323
129 F. L o n g c h a m p 5, Współczesne kierunki w /lalIce prawa administrac)jnego na Zachodzie
Europy, Wroclaw - Warszawa - Kraków 1968, s.117.
110 Por. E. J ę d r z e j e w s k i, Hitlerowska kom:epcja ... ,zwł. 8.52- 61 i n., oraz 266 i n. Zob.
również H. I z'd e b s k i, Historia administracji, Warszawa 1984, 8.172- 173.
!li E. J ę d r z e j e w s k i, Hitlerowska koncepcja ... , s.83.
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Hitlero\\'Ska administracja realizowała tym samym bezprm-vic zamiast prawa, co ułatwiał
brak społecznej nad nią kontroli. Metody i środki, a nawet konkretne sytuacje,
w których miała ona działać wyznaczał nadrzędny cel - kształtowanie życia
Volksgemeinschaft, a nie normy prawne, jak w pańshvie praworządnym. Co więcej, prawo
nie określało granic kompetencji administracji, bo pojmowano je jako plan i dyrektywy
wodza. NiekonieC7JUe musiały one przybierać formę nonn prawnych.
Sytuacja prawna jednostki wobec administmcji przedsta\viała się, jak już z tego widać,
bardzo niepewnie. Przekreślenie konstrukcji publicznych praw podmiotowych oznaczało
zanegowanie samoistnej wartości tejże jednostki. Pamiętając tym, że znaleźli się i tacy,
którzy nieco ironicznie po'witali oficjalną kampanię, stmerdzić trzeba, że mększość
przedstawicieli nauki pmwa takie właśnie zajęła stanowisko. Pe\ma grupa odrzucała tylko
tradycyjną, liberalną wersję koncepcji, inni uznawali pojęcie publicznych praw
podmioto\\)'ch, ale w zmienionej interpretacji, niekiedy po to, by jednostka mogla spełniać
swe zadania w interesie publiczn)'m. Jeszcze inni posługiwał i się tym pojęciem w działach
szczegółowych 132. Ujmuj,tc rzecz praktycznie: tu przeciętny Volksgenosse był w pełnym
tego słowa znaczeniu poddanym dyktatury, a nie obywatelem, zaś o ewentualnych prawach
decydowała przynałeżność do 7Jnstytucjonalizowanychorganizacji życia zbiorowego,
zwłaszcza do NSDAP. Tak jak publiczne prawa podmiotowe, tak i sądownictwo
administracyjne zostało zaatakowane przez doktrynę, jakoby z tej przyczyny, że znikła
przeciwstawność interesów państwa i spoleczeńsh'ia uzasadniająca istnienie instytucji. Nie
tylko doktryna, ale przede wszystkim orzecznictwo sądów administracyjnych, z wyższymi
sądami administraC)jnymi na czele, tworzyły w tym względzie nowy stan faktyczny 133.
Administracja hitlerowska odznaczała się nieZ\\ykle szerokim zakresem działania.
Widzieć w tym można nie tyle dostosowanie idei państwa policyjnego do nowoczesnych
potrzeb - co sugerował jeden z międzywojennych pra\\'ll.ików - ile wyraźne wykroczenie
poza te ramy. Totez słusznie nasi prawnicy łączyli te tendenqe z totalizmem, c7Jj przynajmniej
autoralywizmem państwo"ym 134. Tradycyjne instytucje administracyjnoprawne w ogóle
traciły rację istnienia, albo funkcjonowały jedynie formalnie, jak inst)wcja prawa
stowarzyszeń, zgromadzeń, prawa prasowego, samorządów itd. Powstał natomiast powołany
przez państwo system instytucji, stanowiący jego organ wykonawc7Jj, przedmiot a nie
podmiot władzy, który nawiązywał jednak w jakiś sposób do średniowiec7..nej stanowości.
Administracja dla spełnienia "yjątkowo szeroko zakreślonych zadań przejść musiała, poza
oczyszczeniem z elementów niepoŻo:1danych, zmiany strukturalne podważające jej pewną
stabilność organizaC)jną - a \\yrażąiące się w powoływaniu obok organów już istniejących,
organów administracji pełnomocniczej, upoważnionej na swoim odcinku do wS7Jjstkich
posunięć, które były niezbędne dla osiągnięcia celu.
zupełny

°

F. L o n g c h a m p s, Współczesne kienmki... , s.130-131.
Bliżej o tym zob. E. J ę d r z e j e w s k i, Hitlerowska koncepcja ... , 8.175 i n.
134 Inne zdanie ".rypowiadal wyraźnie filozof, ekonomista i politolog prof. Feliks Mły
narski: "Totalizm jest koncepcją prawa politycmego, konstytucyjnego, a nie prawa administracyjnego.
Tylko nieuk, pozbawiony zdolności ścisłego myślenia, może mieszać jedno z drugim"; F. M ł yn a r s ki, Totalizm czy demol.'Tacja w Polsce, Warszawa 1938, s,24 .
132
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Tak rozbudowana i wszechwładna administracja pozostawała jednak równie zależna i
równie zgnębiona jak znajdująca się w jej okowach ludność. Utraciła ona calkmvicie
niezależność gwarantowaną w jakimś stopniu w państwie praworządnym przez wiążące
administrację usta",y, spadła do rangi jednego z 'wielu organó'w terroru i propagandy 135.
Dła hitleryzmu wszystko było bO'wiem tylko środkiem do celu, pozba\vionym sa.modzielnej
wartości i godności. Administrację podporządkowano więc zgodnie z ,V)'mogami
Fiihrerprinzip celom władzy państwowej. Popadia ona w uzależnienie od aparatu
policyjnego, podlegała w latach 1933-1934 infiltracji SA, a następnie SS, której jednakże
nie udało się nawet w okresie wojny uzyskać na tym odcinku przewagi nad partią.
Partia w hitlerowskiej Rzeszy opanowała państwo. Różne były sposoby i formy narzucania woli organom państwo\\ym, inspirowania działań i decyzji. Ów dualizm władzy
partyjnej i państwowej inaczej prz.ejawial się jednak na szczeblu rejencji, inacz~i na szczeblu
powiatu. Na szczeblu rt:icncji mówić możemy o dominacji paIlslwa. Nie doszło tam do unii
personalnej gauleiter - prezydent rejencji, a prezydenci rejencji przez caly praktycznie
okres nie podlegali służbowo nadprezydentom prowincji, ale bezpośllednio ministrowi spraw
wewnętrznych. Tym niemniej za wytworzeniem się faktycznej zależności przemawialo
obejmowanie funkc:ii nadprezydentów przez gauleiterów, a także przynależność partyjna
większości prezydentów rejencji. Na szczeblu powi.atu natomiast przewagę uzyskała partia,
aczkolwiek w tzw. AHreichu nawet po 1939 r. brak więzi między urzędem landrata
a kreisleiterem stanowił zasadę. W efekcie, \'\ITaz z coraz "yraźniejszym ujawnianiem się
dualizmu władzy na szczeblu powiatu i wzrostem upravvnień kreisleitera dochodziło do
konfliktów. Dopiero po wybuchu wojny, w końcu 1939 r. podjęto próbę rozstrzygnięcia tej
kwestii prz.ez rozdzielenie kompetencji kreisleitera i landrata 136,
W prawic administracyjnym Ta.eciej Rz.eszy szczególnie uv.idocznił się prymat polityki
nad prawem. Pragmatyzm Hitlera i jego ludzi powodował, że mało interesowa la ich teoria
czy osąd nauki prawa. Ta ostatnia nie miala większego' wpływu na rozwój omawi.anej
dziedziny, jak zresztą prm'\ta w ogóle,
Administracja hitlerowska - tak brzmi naSz.1 konkluzja - była administracją
ruepraworządną. Jej działaniem kierowały nie tyle normy prawa administracyjnego, co
dec~e polityczne władz partyjnych. Niemiecka myśl administracyjna, co dodatkowo jeszcze
uwidacznia rozstanie z prawem administrac)jnym, odchodziła od rozważall ściśle
pravvniczych do rozważań politologicznych i socjologicznych. To wszystko złożyło się na
powstanie teleologicznego systemu, który uu.eczynistniai - jak słusznie i mądrL.e sh\ierdzil
niegdyś G. Radbruch - "ustawowe bezprm'ltie" 137,

13;

116
137

H I z d e b s k i, O.c., s.173.
E. J ę d r z e j e w s k i, Hitlerowska koncepcja, .. , 8.127- 128,
G. R a d b r li c h, Ustawowe bezprawie i pozauslawowe prawo, o.c.
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Rozdział

IV

HITLEROWSKIE PRAWO KARNE MATERIALNE

L Znaczenie problemu i zasięg obserwacji.
Przekreślenie podstawowych Z3St1d prawa karnego i przyjęcie innych zalożell
doktrynalnych, niż czyniły to ówczesne cywilizowane pallstwa, "ywołało żywe reakcje
i żywe polemiki w polskim śrooO\visku prawnicz:ym. Problem mial tym bardziej istotny wymiar,
ze pewne zmiany próbowano, czy dopiero zamierzano przeprowadzić i w Polsce. Jedni
sięgali więc do hitlerow'skiego prawa by szukać uzasadnień dla odpowiednich reform w
Polsce, inni - przeciwnie - by wskazać na niebezpieczeństwa stąd płynące. Na ogół
jednak odrzucano radykalniejsze pomysły niemieckie, wynikające, jak to ujmowali prawnic)',
z totalistycznej koncepcji państwa.
Można prZ)jąć, że w prowadzonej WÓ'VC7..:'lS dyskusji chodziło nie tylko o hitlerowskie
prawo karne, ale o przyszłość prawa karnego w ogóle. O hitlelyźmie pisano często na
szerszym, europejskim He, albo też stanowił on pretekst do Viyrażenia opinii o kierunku
przeobrażeń 'IN pmwie niektórych państw. Zjawiska wspólne praW11 karnemu tychże państw
zwane były nowymi prądami w myśleniu prawniczym. Aby te nowe prądy właściwie
naświetlić, nauka nasza oprócz komentowania hitlerowskiego ustawodawstwa sięgała do
projektów zmian i w mniejszym stopniu do doktryny prawa. Te dopiero elementy pozwalały
docieklh"ym badaczom na ,.yciąganie bardzo zresztą ostro:1:nych wni.osków.
W rozdziale niniejszym pfZ)jmujemy podobne jak poprzednio założenia. Na pierwszy
. plan ""ysunięty zostanie wątek interpretacyjny. SzczegółO\ve omóvl'ienia aktów prawnych l,
których istota będzie vvystarczająco jasna, przypomnimy Q tyle tylko, o ile stanie się to
l
Wydawnictwa Grup ... (z. 2, O.C., s.47 ) odnotowały następujące akty prawne z dziedziny
prawa karnego: 1. Ustawę o zmianie przepisów prawa kamego z 26 maja 1933 (RGBI, l, 8.295 ),

2.

Ustawę o niebezpiecznych przestępcach nałogowych oraz środkach za bezpieczających i poprawczych

z 24 listopada 1933 (ROBI, l, 3.995 ), J. US!awęprzeciwko podst'UJ/1ym zamachom na Państwo i Partię
oraz dla ochrollY munduru partyjnego z 20 grudnia 1934 (RGBI, l, 8.1269 ). Nie wiedzieć czemu /lie
wspominalla nawet o lIowelizacjiSIGB z 1871 r., z 26. H. 1935 (RGBl, l, 8.839 ). Jest też tłumaeze
Ilie Ustawy dotyczącejwyglasza1!ia i wykonywania kar;... śmierci z 29 marca 1933
(RGBI. l, s.151 ), w: Przegląd Polityczny. Załącznik do z. 1, T. XLii 1933, s. 2. Patrz też, Przegląd
aktllalllych zagadnie" prawnych w Niemczech, w: Pal. Nr 4/1938. Prawo karne na s. 398-400.
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niezbędne dla zrozumienia myśli danego autora. Obowiązujące prawo materialne i związana
z nim doktryna prawa, dalej projekty zmian, wreszcie incydentalnie jedynie kwestie
procesowe - te bowiem osiągnęły pełny wymiar dopiero w okresie wojny - wypełnią
ten rozdział.

2. Stosunek do zmian w prawie karnym materialnym oraz ich
doktrynalnych uzasadnień.
O hitlerowskim ustawodawstwie karnym, jak już wsponmieliśmy, pisano wiele. Postaramy się z tego wybrać to, co najbardziej wartościowe i ważne dla ustalenia stanowiska
badaczy. Z autorów, których tu zaprezentujemy, na dokładniejszą analizę zasługują z
pewnością poglądy Wł. Woltera, 1. J. Bossowskiego i J. Makarewicza.
Znany karnista, prof. UJ Władysław W o l t e r przedstawił prawo karne materialne
równie wyraziście, co sugestywnie :. Uważał on, że w Trzeciej Rzeszy podjęto "śmiałą
próbę nowego ukształtowania represji karnej" l, zaś obserwowanie posunięć kryminologicznych hitleryzmu zaliczał do "najbardziej interesujących i emocjonujących zajęć" dla
ludzi, którzy parali się problemami walki z przestępczością. Twierdził też, że od czasu
wystąpienia Lombrosa szersze kręgi społeczeństwa nie zwracaly takiej uwagi na reformę
prawa karnego, jak to się działo wtedy odnośnie do Niemiec, gdy pominąć rewolucyjne
kroki bolszewickie. Te jednak z różnych powodów nie wywołały poważniejszych oddźwię
ków 4. Przeciwstawiał indywidualistyczno-atomistyczne prawo karne zrodzone w liberalnym
państwie prawnym, prawu karnemu totalnemu, autorytatywnemu, w jaskrawej wersji
bolszewickiej, faszystowskiej i narodowosocjalistycznej 5.
Przeobrażenia w hitlerowskim prawie karnym Wolter interesująco "')'wiódl z doktryny
tegoż prawa 6. Hitler - tłumaczył on - nie "')'stąpił z nowym programem kryminalnopolitycznym, ale fakt, że prawo karne jest zależne od ustroju zbiorowości pozwolił młodej
l W ł. Wo l t e r, Prawo karne pod znakiem swastyki. Referat z cyklu odczytów, poświęconych
zagadnieniom hitleryzmu, zorganizowanych przez Naukowy Instytut Katolicki w Krakowie
w: Przegląd WspólczeSlly, T. XLIX, Nr 1451 1934, s.231- 246; tenże, Czy uchylić zakaz analogii
w prawie karnym?, w: CPiE Nr l 12/1936, 8.40- 76 (oraz osobna odb. ); tenże, Zasada nllllllm
crimen sine lege przed Trybunalem Haskim, w: PPiA/1936, s.67- 81; tegoż, Ustalenia alternatywne
(Ankieta), w: RPEiSz 1/1936,s.47-50. Wł. Wolter (1897-1986): studia na UJ(uk.l92 l);dr. praw(192l);
dr hab. (1925 ); prof. nadzw. (1928), proC zwycz. (1936); cz!. wielu towarzystw naukowych w kraju
i za granicą; cz!. Zarządu Grupy Prawniczej Polsko-Niemieckiej utworzonej 18.03.1937 r.;już w okresie
międzywojennym powszechnie uznany autorytet w nauce prawa karnego w Polsce; reprezentował nurt
dogmatyczny; po wojnie również związany z UJ; zob., Kto kim jest w Polsce...
l Wł. Wo I t e r, Zasada ... , 8.67.
I Wł. Wo I t e r, Ustalenia ... , s.47.
s WI. Wo I t e r, Prawo karne... , s.235.
6
W kwestii poniższych wywodów patrz tamże, s.237- 240.
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generacji prawników na poszukiwanie drogi zgodnej z no")'m stanem rzeczy. Starły się tu
dwa kierunki: nacjonaIistycznie zreformowany klasycyzm czy socjalno--etyczny
neoklasycyzm i odrodzony w nowym duchu, przesiąknięty ideą rasy modernizm. Pierwszy
traktuje hitlerowski mch jako odrodzenie myśli klasycznej, gdzie indeterminizm stanowi
podstawę represji. Dąży on do v.ycksponowania kary jako odpłaty i ekspiacji, środka
przywrócenia przestępcy zbiorowości i zabezpieczenia społecznego. Chce zerwać ze stanem,
w którym kara była v.yłącznie środkiem Vlychowawczym czy poprawczym. Kary, jak się
v.yraźnie i odważnie mówi powinny mieć charakter najostrzejszy. Jednocześnie prawo karne
świadomie przesunięte zostaje w płaszczyznę etyki społecznej, co nie oznacza jednak
identyfikacji prawa i moralności. Na plan pierwszy wstępuje znów problem winy silnie
zabarwiony subiektywnym społecznym niebezpieczeństwem i elementami etycznej
zarzucalności. Ujęcie takie, rzeczjasna utrwala silnie mur graniczny pOlniędzy przestępcą
chorym, a przestępcą ze złej woli. Powtarza to, co już dobitnie \vytykano modernizmowi, że
nie ma nic bardziej niebezpiecznego,jak zacieranie w poczuciu społecznym granicy między
chorobą a przestępczością, odbieranie ludowi wiary w prawo i sprawiedliwość. Socjalnoetyczne spojrzenie powoduje również, że w kręgu problemów represji znajdują się teraz
raczej nie przypadki patologiczne, a przypadki '''yjątkowo ujemnie oceniane z tegoż punktu
widzenia. Zawodov.y oszust czy defraudant, a nie masov.y morderca stoi na najwyższym
stopniu przestępczości i potępienia.
Prądowi temu - czytamy dalej - przeciwstawia się odrodzony w nowym duchu
modernizm przesiąknięty ideą rasy. Odrzuca (.n podejście indeterministyczne, w którym
widzi twór żydowski (sic!). Reakcję zamierza oprzeć na determinizmie, cały zaś program
kryminalno-polityczny zawęża do regeneracji j utrzymania czystości rasy. Nie wina jest
przyczyną reakcji, bo każdy pozostaje takim, jakim być musi, ale i każdy winien dźwigać
ciężar losu. Szkodzenie rasie, narodowi powoduje bezwzględne \\yjęcie spod prawa,
eliminację nie za pomocą kar, ale odpowiednich środków profilaktycznych. Ten
neomodernizm naturalnie akcentuje w specyficzny sposób endogenny moment skłonności
przestępczej, przywiązuje do niego większą wagę niż do czynnika otoczenia przy genezie
przestępstwa.

W rezultacie, co dalo się prze'widzieć, starcie tych dwóch prądów, przy braku programu
w dziedzinie kryminalno-politycznej, zrodziło pewien kompromis. Idea kompromisu
odpowiada zresztą wszystkim nowoczesnym ustawodawstwom karnym z v.yjątkiem
ustawodawstwa sowieckiego. Dowodem zachowania tejże linii w Niemczech - stwierd7.ał
autorytatywnie na długo przed zmianami z 1935 r. Wolter - są nowele do Strafgezetzbuch,
które idą ściśle w tym kierunku. Znaczy to, że:
1. Kara, wbrew modernizmowi, ma się znów stać dolegliwością, jako odpłata za winę
woli.
2. Z drugiej jednak strony, inaczej
porządku

niż

w klasycyzmie, nie \\yobrażającym sobie bez kary

prawnego, pozostaje ona środkiem chwilowym i ma zostać w przyszłości
przezwyciężona przez powolne zawężanie obszam jej stosowania. Kara ten symbol
nadwartości ogółu w stosunku dojednostki, przezwyciężona jednak będzie nie na drodze
osłabiania represji, ale poprzez wzmożoną walkę z przestępczością na całym froncie, To
odróżniania innych metod na teraz, tj. na okres przejścim'Y i na przyszłość, kiedy represja
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karna przynajmniej w takiej formie stanie się niepotrzebna, znane również bolszewizmowi,
jest szczególnie uderzające. Te dwa odmienne światopoglądy cechuje ,,'.'1'rost zadziwiający
optymizm, właści\\)' ustrojom młodym, przypominający naiwne fantazje dziecka na temat
swej przyszłości" 7. Różnica jest tylko taka, że bolszewicka ideologia \\)'kazuje wyraźniejszą
krańcowość. Według niej prawo i państwo znikną równocześnie z przestępstwem z chwilą
osiągnięcia komunizmu. Narodo'"Y socjalizm odznacza się 'większą ostrożnością: pozostawia
karę jako ultima ratio.
J. Ponieważ zdecydowana walka z przestępstwem obejmować powinna wszystkie sfery,
przeto karę - co uznać można za tendencję znamionującą nowoczesne prawo karne w ogóle
- uzupełniają środki zabezpieczające, poprzestępne i profilaktyczne, przedprzestępne.
4. W okresie nie ukończonej jeszcze rewolucji zakłada się nadal istnienie formalizmu
prawa. Upłynnienie norm, ich etyzacja, następowałyby stopniowo, w miarę infiltracji
autorytetu w psychikę obywateli. Na pierwsze miejsce \\<ybił by się bardziej subtelny, ale
też i nie tak silnie usztywniony element materialny.
5. Interesy ogółu, co jest oczywiste, wyprzedzać muszą interesy jednostki. Oznacza to
ochronę dóbr związanych z raso\\<ym państwem narodowym, które poprzednie prawo karne
poświęcało na rzecz liberalizmu.
Cechę charakterystyczną narodowosocjalistycznego ustawodawstwa karnego \\)'kazywał następnie na przykładach konkretnych ustaw Wolter - stanowi przejściowa
pod\\)'żka represji celem utrzymania zdobyczy rewolucji, "'Yraźniejsze podkreślenie
przestępstwo podkładzie socjalno-etycznym, tendencja do rozszerzenia walki z przestę
pczością i podjęcia walki z przedprzestępczością 8 •
Woltera zajmowały także pewne zagadnienia szczegółowe, jak uchylenie :zakazu analogii
w prawie karnym, a co za tym idzie i zasady l1ullum crimen sine lege oraz problem ustaleń
alternatywnych. I jedno i drugie to oczywiście ogólniejsze dylematy pra\va karnego, które
znalazły swój wyraz w hitleryzmie. Pytanie - czy uchylić zakaz analogii w prawie karnym,
autor nasz rozpatrywał krytycznie na kilku płaszczyznach. Przyjął on po pierwsze punkt
widzenia genetyczny (społeczno-polityczny), po drugie punkt widzenia walki z
przestępst\vem i to zarówno od strony represji, prewencji, jak i obu naraz, po trzecie 'iVreszde punkt widzenia prawno-filozoficzny oraz techniki ustawodawczej. Zanim przytoczymy
'wyniki tychże rozważań dodajmy, że w hitlerowskim państwie wypowiadano się według
Woltera przeciwko zakazowi analogii ze względu na jego liberalistyczne pochodzenie, na
niemożność :z.aakceptowania stanu, by brak przepisu uniemo7Jiwiał ukaranie czynu i na
konieczność zerwania z formalizmem usta\\]', który zastąpić miało Ż)"ive prawo narodu.
Stąd oficjalna propozycja dopuszczenia analogii legis, a nawet analogii iuris, jak to chciała
Akademie :fur Deutsches Recht ~.
,

Tamże,

B

Tamże, 8.241.

s.240.

Wolt e r, Czy uchylić... , s.51-52. Przy innej okazji Wolter podkreślal, żę wówczas rozległ
przeciwko zniesieniu zakazu analogii, niż gdy uczyniła to Rosja Sowiecka, co uznano
za "mongolskie barbarzyństwo". Wprowadzenie analogii w Niemczech potraktowane zostało jako
9

Wł.

się większy krl.)'k

niespodzianka. Przestrzegano

też

przed nieoozpieczeilstwem infiltracji (Wl. W o I t e

T,

Zasada ... ,

8.67- 68 ). Oprócz kodeksu sowieckiego z 1922 r. analogię przewidywał kodeks kamy duński z 1930 r.
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Zasada nullum crimen sine lege od strony genetycznej, społeczno-politycznej,
Wolter, jest wytworem liberalistycznego ujęcia stosunku jednostki do państwa.
Obecnie w miejsce atomizmu wstępuje zaś totalizm. Państwo nie stanowi. już teraz tylko
sumy jednostek, ale wartość samoistną. Niknie antyteza jednostka - państwo na rzecz
syntezy solidal)'zmu społecznego. Państwo przestaje odgl)'\\'ać rolę czynnika, pr7.ed którym
jednostka musi się bronić. Zmiana stosunków podważyła więc genetyczny gnmt wskazanej
zasady. Nie oznacza to jednak konieczności jej uchylenia z chwilą zmiany ustroju w kierunku
transpersonalizmu, przeskoku od związania sędziego ustawowymi typami przestępstwa do
"sędziowskiego królowania". Możliwe jest przyjęcie zasady nullu11I crimen przez inny system, co prawda już nie jako prerogatywy indywidualnej, ale jako wyrazu samoograniczania
przekonywał

się władzy państwowej

Biorąc

10.

prawo walki z przestępstwem od strony represji prawo "karne",
Wolter, w najczystszej postaci stworzył liberalizm, przy czym
niesłuszne byłoby twierdzenie o integralnym powiązaniu zasady nullum crimen z prawem
odwetow)'ln. Choć się je zachowuje, nie ma konieczności utrzymania tejże z.asady, takjak
tmdno z góry wykluczyć nawiązanie do liberalnego wzorca. Nowoczesny absolutyzm,
totalizm, prefemjąc daleko idącą ochronę społeczną, może jednak stać się systemem
"prewencY.inym", motywuj ąC)' m potrzebę zapełnienia ustawO\rych luk za pomocą analogii.
Tymczasem prawo karne to prawo zakazów, zakreślające granice samo sobie. W konkretnym zaś wypadku tmdno ustalić, czy sędzia dysponujący prawem wypełniania luk nie
wyszedł poza granice zakreślone w ustawie. Zasadę nullum crimen w dziedzinie prawa
"karnego" uprawomacnia tym samym niebezpieczeństwo sfałszowania ustawy z chwilą
dopuszczenia choćby tylko analogii legis 11 • Inaczej w prawie prewenC)'jnym, gdzie istnienie
analogii jest uz.asadnione. Tu stanO"\vi ona rozumny kompromis na rzecz nie dającej się
chwilowo zrealizować tendencji do zupełnego zlikwidowania typów przestępnych jako
symptomów niebezpiecznych właściwości sprawców 12. Z kolei od strony represji i prewencji,
odwetowe,

pod

uwagę

przypominał

(WI. Wo I t e r, Czy uchylić... , s.43-51, 69-70 ). Dodajmy, żc analogię po II wojnie poza ZSRR znały
także inne państwa tzw. socjalistyczne. Do jej oficjalnego zaakceptowania nie doszło jednak nigdy
w Polsce, aczkolwiek - jak to już zostało wykazane - zakaz ten był u nas obchodzony
w rozmaity sposób przez organy wymiam sprawiedliwości, nie mówiąc już o drodze nie zaliczanej
formalnie do prawa karnego; por. K. B u c h a l a, A. Z o Ił, TV SIl/pięćdziesięciolecie śmierci Paula
JohanaAnzelma Feuerbacha, w PiP z. 12/1983, s.34 i tam podana literatura.
10 WL Wo l t e r, C!o/ uchylić... , s.53 i n. i s.75.
II WI. Wo I t e r, Czy uchylić... , s.56-67 i 75-76.
Il Tamże, 8.67- 71 i 76. Przypomnijmy, że na II MiędzynarodO\\'ym Kongresie Prawa
Porównawczego w Hadze od 4 -11 sierpnia 1937 r. Wolter mówił o problemie analogii tylko z punktu
widzenia strony karzącej i strony prewencyjnej w prawie karnym, dochodząc do wniosków jak
powyżej. Pominął on zupełnie inne wyróżnione w tym studium płaszczyzny. Na tymże Kongresie
z polskich uczonych przeciwko analogii wypowiedzieli się też prof S. Glaser i dr. R. Lemkin; podaję
za: R. L e m k i n, Dnlgi lI.fiędzynarodowy Kongres Prawa Porównawczego (Haga 1937 ), w: Gl. S. Nr
10/1937, s.760; por. też, S. G I a s e r, Prawo karne /la KOllgresie haskim, w: GSW Nr 37- 38/1937,
s. 497- 500; tenże, Prawo karne /la kOllgresach międzynarodowych (paryż i Haga ), w: Pal. Nr
lO! 1937, s.874-886, zwl. 8.886.
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kodeks dwutorowy: kodeks kar i środków zabezpieczających nie może dla kar przyjmować
zakazu analogii, a dla środków zabezpieczających jej dopuszczalności. Musi on zadowolić
albo prewencję albo represję 13.
Prawno-filozoficzny punkt widzenia, uzasadniał Wolter, \\ymaga wyeksponowania ze
względu na tendencje przeciwstawiające się formalizmowi prawa. Rolę zaczyna znów
odgrywać historyzm, a zarzuty przeciwko sędziowskiemu prawu osłabione są głosami
o potrzebie stosowania "materialnej" sprawiedliwości, ery to na gruncie klasowym czy w
hitlerowskiej wersji, gdzie owo totalistyczne nastawienie '~)'faża sędzia. Zaznaczyć tu tylko
trzeba, że nawet gdyby takie ujęcie sprawy było uzasadnione na pewnych odcinkach
prawa, nie znaczy to, aby je wolno przenosić na grunt walki z przestępstwem bez względu
na tę lub inną formę tegoż prawa. Prawo to bowiem uległo zróżnicowaniu na prawo karne
sensu stricto i prawo prewencyjne 14. Również i techniczny sposób kodyfikacji ma swój
wpływ na zagadnienie analogii z ustawy. Nie można rozumować w ten sposób, że skoro
ustawa nie jest już formalistyczna to dopuszczalne się staje dodanie analogii, bo
rozciągliwość ustawy spełnia do pewnego stopnia funkcje analogii. Analogia w ustawie
kazuistycznej pozwała na rozciągnięcie ustawy na inny znów tylko kazuistyczny przypadek.
Staje się :zaś ona zbędna i niebezpieczna z chwilą, gdy typy przestępstw ujęte są ogólnikowo.
Z techniką ustawodawczą nie wiąże się natomiast analogia z prawa. 15
Podejście Woltera do problemu uwidacznia nam nie tylko jego zawiły wywód na
temat uchylenia zakazu analogii, ale także rozpisanie przezeń ankiety dotyczącej celowości
'vprowadzenia alternat.y\ry w Polsce. 16 Miało to miejsce wkrótce po tym, jak ustawodawca
hitlerowski w znowelizowanym 81GB, w § 2B dopuścił ustalenia alternatywne w zakresie
okoliczności wypełniających ustawowe znamiona różnych przestępstw 17. Chociaż sam
WI. Wo I t e r, Czy uchylić... , s.71-72 i 76.
Tamże, s.72- 73.
I; Tamże, 8.74- 75 i 76.
16 WI. Wo! t e r, Ustalenia alternatywne,;. lI'. Ankieta wcześniej drukowana w innych pismach
prawniczych (zob. Prz. Sąd. Nr 11/1935, s.387-390, GSW Nr 44/1935,8.607-608). Przypomnijmy,
że ustalenia alternatywne polegają na oparciu wyroku na alternatywie rozłącznej oskarżony popełnił
czyn w postaci X lub Y, np. gdy wiadomo z całą pewnością, że znalazł się on w posiadaniu
skradzionej ~czy albo w wyniku kradzieży albo w wyniku paserstwa, lecz na podstawie okoliczności
sprawy ani kradzieży ani paserstwa nie da się vvyeliminować. Wolter zilustrował to jeszcze innym
przykładem: córka zaskarża ojca, że ma z nią stosunki płciowe. Sąd po rozpoznaniu sprawy albo uznaje
córkę i ojca za winnych kazirodztwa i wymierza im karę lub przeciwnie - ojca uniewinnia i córkę
uznaje za winną zniesławienia ojca i wymierza jej karę (ktoś musi być winny).
Problem ustaleń alternatywnych vvylonil się po raz pierwszy w Prusach w r. 1840, gdy powołano
lam sądy przysięgłych. Chodziło o zasadność formułowania wobec przysięgłych pytań alternatywnych.
Na przełomie XIX i XX w. ustalenia alternatywne były już jednym z najbardziej spornych tematów
w niemieckiej literaturze, różnie też rozstrzyganym przez orzecznictwo. Na ogól ustalenia te
odrzucano, albo przyjmowano w wąskim zakresie, odnośnie do okoliczności nie objętych ustawowymi znamionami przestępstwa; zob. bliżej, M. L i p c z y ń s k a, Alternatywa li' prawie i procesie
karnym, Wrocław 1963, s.22 i n. Por. też, P. Kru s zy ń s k i, Ustalenia alternatywne w procesie karnym,
W; PiP z. 10/1984,8.70-71.
t1 Ustawą z 28. VI. 1935 r. (RGBII, 8.839). § 2B głosił, że jeśli sprawca, co nie pozostawiało
wątpliwości, naruszył jeden z kilku przepisów prawa, a niemożliwe było kategoryczne ustalenie, który
13

14
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do zwolenników wąsko pojętej alternatywy, tzn. gdy chodzi o okoliczności
dla subsumpcji pravvniczej, to przecież zakładał, że o zakresie stosowania ustaleń
alternatywnych w Polsce rozstrzygnie \~ynik ankiety 18.
Pomijając tutaj fakt, na ile autor nasz zdołał uchwycić nowe prądy w hitlerowskim
prm"ie karnym, to bo~iem stanie się widoczne w zestameniu z tym, co pomedzieli inni,
trudno nie ",trącić uwagi jak idea separacji prawa i życia i nyłączenia ocen pozaprawnych
z nauki zaważyła na jego postame. W podsumowaniu zmian zachodzących w Niemczech
potrafił on za1ed"",ie z niejakim zaskoczeniem skonstatować, że czasy się zmieniają, że jeszcze
niedawno uczony niemiecki, który by głosił ostry kurs wobec przestępcy zostałby
okrzyknięty reakcyjnym zacofańcem 19 • Nie inaczej było z analogią, gdy słysząc głosy za
jej ~pfO"wadzeniem mógł on tylko w imieniu nauki "wzruszyć ramionami" 20. Postawa taka z
pewnością nie przysłużyła się obronie demokracji i praworządności. Nie dotyczyło to
oCZ)f\."\iście jedynie Woltera, ale to właśnie on między innymi należał do czołowych postaci
w karnistyce polskiej.
Na zachodzące wówczas w hitlerowskim ustawodawstwie i nauce prawa zmiany
chłodnym okiem racjonalisty, bez jakiejkolwiek próby moralno-politycznej oceny spojrLał
również prof Uniwersytetu Poznańskiego Józef Jan B o s s o w s k i 21. Obok przedstawienia

Wolter

należał

obojętne

z nich zostai naruszony, należało wówczas zastosować do jego czynu najlagodniejszy z tych
przepisów. Wcześniej już, 2. V. 1934 f. Reichsgericht "'')ida! orzeczenie L. D. 1096/33, w którym
dopuści! alternatywne skazanie za kradzież lub paserstwo.
18
Ankieta zresztą raczej nie spełniła oczekiwań Woltera. Spośród prawników, którzy
zabrali w niej glos adw. H. Wiewiórska, do czego jeszcze wrócimy, okazała się zdecydowanym
przeciwnikiem ustalel1 alternatywnych, podobnie adw. dr L. Peiper, który uzna! alternatywne wyroki
za niecelowe i sprLec.zne z zasadami procesu karnego, także sędzia dr L. Fudali, polemizujący
z Peiperem, uważał, że nie było potrzeby wprowadzania u nas na wzór §2B StGB wspomnianych ustalel1. Również dr. A. Berger tak jak Fudali twierdził, V;; wprowadzenie tego przepisu
kondolidowalo by z zasadą in dubia mililIs, nie wyłączal jednak ustaleń alternatywnych w zakresie
faktów nie mających wpływu na kwalitikację prawną czynu. Wyraźnie poparl natomiast ustalenia
alternaiywne w szerokim zakresie Z. Lubkowski; zob. H. W i e w i ó r s k a, Alternatywa (Glos w dyskusji,
wywolany ankietą pro! Woltera), w : GSW Nr 33-34/1936, s.480-483; L. P e i p e r, Ustalenia
alternatywne, w: Gi. Prawa Nr 1011935; L. Fu d al i, Kwestia lista/ell alternatywnych, w: Prz. Sąd. Nr
711936, 5.213- 217; A. B e r g e r, Ustalenia allernatywne (W odpowiedzi na anldetę Pro! D-ra WI.
Woltera),w: Gl. S. Nr5/1936,s.383-384;Z.Lu bkowski, Ustalenia altematywne apraktyka sądowa ,
w: Gl. S. Nr 3/1937, s.24; por. o tym też, P. K r u s z y ń s li: i., O.C., s.71- 72. Nb. brak tam glosu Peipera.

Wl. W o I t e T, Prawo karne... , 8.246.
WI. Wo I t e r, Czy uchylić... , s.76.
11 J. J. B o s s o w s k i, Nowe kierunki prawa karl/ego w Niemczech, w: RPEiS, z.3/1936,
s.177- 188; tenże, Nowe metody zwalczania przestępczości w Niemczech, w:RPEiS, z.l/1937,
s.217 - 232; tenże, Prawo karne i proces kamy w Niemczech Zarys historyczny. Prawo obowiązujące.
Projekty. Nauka, Warszawa 1936 (odb. z: Encyklopedia Pod/"". Pr. Kam. z. XVn), 3.22. J. J. B 0S S o w s k i (1882-1957); dr praw UJ; zast. prof. prawa karnego (od 1919); doc. UJ (od 1921); prof.
prawa i procesu karnego Uniwersytetu Poznańskiego (od 1922 ); prof. zwycz. (od 1929); dziekan
19

lO

Wydziału Prawno- Ekonomicznego Uniwersytetu Poznańskiego (1927/1928,

1928/1929 i 1939/1940);
przez wiele lat pracował w z.awodzie sędziowskim na różnych stanowiskach (1906- 1920); tymczasowy
kierownik i kurator Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (1938); w czasie wojny udział w tajnym
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stanu rzeczy22 podjął on próbę usystematyzowania kierunków rozwoju prawa i procesu
karnego oraz metod zwalczania przestępczości w Trzeciej Rzeszy. Wgląd w dzieje tychże
dyscyplin prawa w Niemczech pozwolił mu na wniosek, że narodmvy socjalizm przesunął
nienowe już zagadnienia reformy w zupełnie inne tory. Dawniej zmierzano do
uwspółcześnienia prawa karnego, za panowania Hitlera do "odnowienia" 23. Te nowe prądy
Bossowski potraktował integralnie, szukając ich w prawie obowiązującym, w projektach
ustawodawczych i w nauce prawa. Tak pojęte kierunki rozwoju prawa karnego ujął on w
kilku punktach, które niżej wyjaśnimy:
1) nowe prawo jest i będzie "bojowe",
2) nowe prawo karne będzie godziło w czynnik woli,
3) sprawiedliwość "materialna",
4) zasadnicza przebudowa procesu karnego,
5) wyzwolenie procesu karnego z sztywnych form,
6) oparcie aktówjurysdykcyjnych na odpowiedzialności jednostek,
7) prawo karne jako wyraz światopoglądu rządzącej partii.
nauczaniu na UJ; później aż do śmierci związany z UAM; zob. Album prawników polskich w: RPEiS,
z.4/1938, zob. też, Dzieje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1919-1969, Poznań 1972, s. 107,206,
301-302,331,379.
22 J. J. B o s s o w s k i, Prawo karne ... , s.3: "Bardzo licznych i sięgających daleko zmian
dokonano po objęciu władzy przez narodowych socjalistów. I tak zmieniono przepis o niepoczytalności anonnalnej (1933), wprowadzono pojęcie poczytalności zmniejszonej (1933), zmieniono
przepis o rozeznaniu głuchoniemych (1933), wprowadzono karę śmierci dla szeregu przestępstw, dotąd
tą karą nie zagrożonych (1933), dopuszczono wykonanie kary śmierci przez powieszenie (1933),
zmieniono przepisy o karze twierdzy (1933), zniesiono odrębne traktowanie przestępców z przekonania
(1933), obostrzono kary dla niebezpiecznych przestępców z nawyknienia (1933), wprowadzono
środki zabezpieczające i poprawcze, w tym kastrację (1933), zmieniono przepisy o pojedynku,
spędzeniu płodu, uszkodzeniu ciała, oszustwie i nieuczciwości, krzywoprzysięstwie, fałszywym
obwinieniu, sutenerstwie, wreszcie o niektórych wykroczeniach (1933), wprowadzono przepisy o
zdradzie stanu i zdradzie kraju w nowej redakcji (1934), uchylono przepis kodeksowy, iż skazanego
na więzienie można zatrudniać poza zakładem tylko za jego zgodą (I934 ), zmieniono w ogóle przepisy
o celach wykonania kary i wskazówki co do obchodzenia się z wieźniami (1934)". Krótkie omówienie
wraz z innymi ustawami zawierającymi przepisy karne, tamże, 8.6-8. W uzupeblieniach: wprowadzenie
nowelą z 28.VI.l935 analogii, ustaleń alternatywnych, rozszerzenie przepisów dotyczących
homoseksualizmu, stworzenie pomocy koniecznej w zakresie szerszym od dotychczasowego; tu też
wprowadzone jednocześnie nowele ustrojowo~procesowe (RGBl, I, s.844 ) - stworzenie "wielkich
senatów" w Trybunale Rzeszy Geden dla spraw cywilnych, drugi karnych, oraz połączonych wielkich
senatów); zwolnienie Trybunału Rzeszy od wiązania się wykładnią ustaw sprzed wejścia w życie
omawianej noweli; zniesienie koniecznego śledztwa; dopuszczenie aresztu śledczego także z obawy
przed popełnieniem nowego przestępstwa oraz ze względu na ciężar czynu i wzburzenie opinii
publicznej; przyznanie prokuratorowi rewizji we wszystkich wypadkach, gdy twierdzilon, że analogię
zastosowano błędnie łub nie zastosowano jej wcale; zupełne usunięcie zakazu reformalionis in
peius; przebudowa postępowania przeciw zbiegłym; z prawa materialnego także sankcje
karne w ustawodawstwie norymberskim z 15 IX 1935 i w ustawie o ochronie zdrowia
dziedzicznego narodu niemieckiego z 18 X 1935; tamże, s.21-22.
Zl J. J. B o s s o w s k i, Prawo karne ... , s.9.
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Bojowość - tłumaczył Bossowski - wyraża się we wzmożeniu zagrożeń karnych w
kodeksie i surowości ustaw dodatkowych 24. Szczególnej ochronie prawnej podlegają
niektóre kategorie osób 25. Zmianie uległy poglądy dotycz.ące wykonywania kary. Prewencja
ogólna ma pl)wat nad prewencją specjalną. W pracach kodyfikaC}jnych również widoczna
jest owa bojowość 26.
Nowe prawo karne będzie "prawem woli" (Willensstrafrecht), a nie "prawem skutku"
(Erfolgsstrafrecht) jak prawo dotychczasowe. Uderzy przestępcę całym ciężarem kary nie
dopiero w chwili skutku przestępnego, ale wówczas gdy zajdzie przedsięwzięcie (Unternehmen). To zaś zostaje dokonane z chwilą cZ}TIU, który zdąża do bezpośredniego narażenia
na niebezpieczeństwo pewnego dobra prawnego. W zatarciu różnicy pomiędzy
przestępstwem usiłowanym i dokonanym i '''prowadzeniu z małymi wyjątkami redakcji "kto
przedsiębierze ... " upatruje się zbliżenia prawa i etyki. Tok przestępstwa późniejszy od chwili
przedsięwzięcia nie zależy bowiem z reguły do ludzkiej woli, ale od okoliczności
przypadkO\vych, stąd już przedsięwzięcie winno zostać zagrożone pełną ustawową karą.
Nadto łączy się z takim rozwiązaniem możliwość uproszczenia wymiaru sprawiedliwości,
uniknięcia dyskusji na temat związku prZ}'czynowego i problemów związanych z usiłmva
niem nieudolnym 27.
Sprawiedliwości materialnej - dowiadujemy się następnie - obok analogii i ustaleń
alternatywnych służyć ma częściowo już dokonana przebudowa postępowania na wyżsZ}'ch
instancjach 28. Zauważyć przy tym należy, że nowela z 28.VI.1935 r. dała Trybunałowi
l4 J. J. B o s s o w s k i, Nowe kierunki... , s.177-181. Wymieniał on takie posunięcia jak:
wprowadzenie kary śmierci dla wielu przestępstw dotąd tą karą nie zagrożonych, zniesienie odrębnego
traktowania przestępców z przekonania w toku odbywania kary, dotkliwe podwyższenie kar dla
niebezpiecznych przestępców z nawyknienia, karę ciężkiego więzienia za oszustwo i nieuczciwość,
ciężkie więzienie za sutenerstwo, nieznane dotychczas środki zabezpieczające i poprawcz.e, w tym
kastrację dla niebezpiecznych przestępców na tle płciowym, przyjęcie zasady lex retro agi! w stosunku
do kilku przestępstw, sankcje związane z tworzeniem nowych czy utrzymywaniem starych partii,
ciężkie wię7jenie za przedsięwzięcie wprowadzenia do kraju druków mających treść karalną lecz nie
sięgającą do zdrady stanu, sankcje odnoszące się do podstępnych ataków na pallstwo i partię.
H
Chodziło o sędziów, prokuratorów, urzędników policyjnych, członków siły zbrojnej
i jednostek bojowych partii n.s., ławników, sędziów przysięgłych, świadków i rzeczoznawców, na
mocy ustawy dla zabezpieczenia miru prawnego z 13 X 1933.
26 Tu Bossowski wspominał o uznaniu za konieczne i niewątpiiwe utrzymania kary
śmierci, odpowiednim zaostrzeniu kar krótkotrwałych w trakcie wykonywania, w projekcie obostrzenia
ciężkiego więzienia, w projekcie zastąpienia grzywny w znacznej części krótkimi karami pozbawienia
wolności, dodatniej ocenie konfiskaty majątku w razie przestępstw politycznych i przestępstw
pospolitych gdy przestępca zbiegi, której wyższość nad grzywną polegać miała na niedopuszczeniu
. do ruiny warsztatów pracy ze szkodą dla osób tam zatrudnionych i utrzymaniu go w ruchu,
wprowadzeniu dodatkowej kary na czci ,,Artnung" -- śmierć na czci ,obok kary śmierci, dopuszczenie
analogii, alternatywy i wzmocnienie roli prokuratora w procesie.
27 J. J. B o s s o w s k i, Nowe kieru/lki... , s.181-182; tenże, Prawo karne... , s.lO.
28 Autor mial na myśli usunięcie nowelą z 28 VI 1935 f. zakazu reformaliollis in peius,
projekt przyznania instancji apelacyjnej i rewizyjnej, z zastrzeżeniem jednomyślności, swobody
wyjścia poza granice wniosków apelacyjnych bądź rewizyjnych, z jednoczesnym upoważnieniem
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Rzeszy w przedmiocie kwestii prawnych możność odstąpienia od orzeczenia, które zapadło
przed wejściem w życie tej noweli, tj. przed UX.1935. Tą drogą zamierza się uzgodnić
judykaturę z no~m światopoglądem politycznym i gospodarczym 29.
Pojęcie procesu stron i stron w ogóle - przechodził Bossowski do omawiania spraw
proceso~ch - zniknie według zapowiedzi zupełnie. Proces zbliży się do struktury procesu
inkwizyC)jnego, które to określenie nawet znów odżyło. Liberalne części składowe procesu
odejdą w zapomnienie, we wszystkich stadiach postępowania zrealizowana zostanie myśl
kierownictwa, wzmocnieniu ulegnie pozycja prokuratora, tak by postępowanie harmonizowało z godnością nowego państwa. Prokurator będzie w pełni równorzędny sędziemu,
a oskarżony stanie się przedmiotem postępowania, co też znaczy, że obrońca przestanie
spełniać rolę zastępcy stron i zacznie służyć prawu. W miejsce liberalnego procesu stron
wkroczy postępowanie śledcze (untersuchungsverfahren), przez co proces straci charakter
skargo~. Oskarżenie nie będzie już skargąjednej strony przeciw drugiej, ale urzędO\vym
sprawozdaniem z ~niku dochodzenia. Zlikwiduje się kategorię przestępstw dochodzonych
na wrliosek osoby prywatnej 30.
Wyzwolenie procesu karnego ze sztywnych form polegać ma natomiast na usunięciu
wielu przepisów, którymi sędzia c:r:y prokurator związani są według oceny bez dostatecznej
podsta~ lub jednostronnie. Przewiduje się dalsze jeszcze odstępstwa od zasady legalności.
Już teraz dochodzenie wykroczeń ograniczone jest do \vypadków, gdy ~maga tego interes publiczny, a postępowanie w określonych warunkach można umor:r:yć nawet po wniesieniu skargi. Zaniechanie ścigania i umorzenie dotyczą też mniej ważnych ~stępków. W
literaturze podkreśla się jeszcze silniej zasadę oportunizmu, uzasadniając ją także tym, że
prawo karne nawiązuje do osób, a nie do czynów.
Śledztwo, które od noweli z 28 VI 1935 nie jest już obligatoryjne, w przyszłości wła
ściwie zniknie. Pozostanie tylko szczególnym rodzajem postępowania na wniosek prokuratora
w wyjątko~ch wypadkach. Dojdzie też do zasadniczych przesunięć we wzajemnym
stosunku sądu i prokuratora na korzyść tego ostatniego 31. Zamierza się daiej dopuścić
wznowienie na niekorzyść, także ob noviter reperta. Wznowienie na korzyść ująć zaś tak,
że uniewinnienie byłoby możliwe jedynie w razie pozytywnego stwierdzenia braku ...'liny, a
nie osłabienia jej dowodów w wyniku upływu czasu. Refomla zdąża również do ~łączenia

istancji rewizyjnej do badania w razie potrzeby ustale!l niższej instancji, rozluźnienie istotnych granic
dotychczasowej rewizji i badanie istotnych wad ustaleń faktycznych. Bossowski omawia! również
ustrój sądów i zasadnicze cechy postępowania sądowego w m Rzeszy; J. J. B o s s o w s k i, Prawo
karne ... , 5.16-20.
29 J. J. B o s s o w s k i, Nowe kierunki... , 3.182-183.
lO Tamże, 8.183-185.
31
Wyłącznym kierownikiem postępowania wstępnego mial być prokurator, "''Y1ącznym
kierownikiem postępowania głównego - sąd. Odpadało więc postępowanie wymuszające skargę
publiczną, tj. postepowanie sądowe stanowiące kontrolę negatywnej decyzji prokuratora. Odpadało
również postępowanie przejściowe, przede wszystkim uchwala otwierająca postępowanie główne, bo
o wszczęciu tego postępowania decydować mial prokurator. Z drugiej strony sąd uzyskałby uprawnienia
pozwalające zapobiegać procesom przewlekłym (Monstreprozesse ).
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poważnej ilości

spraw z postępowania karnego i powierzenia ich sędziom pokoju, którzy
formalizm oprą się calko",icie na zasadzie celowości 32.
Idea odpowiedzialności jednostki przy wydawaniu aktów jurysdykC)jnych jest z kolei
refleksem ustrqju politycznego, który na każdym odcinku życia chce widzieć rolę kierowniczą
i odpowiedzialność jednostki. W procesie karnym luawni się to dwojako. Wszystkie
rozstrzygnięcia i zarządzenia w postępowaniu głównym przed "ydaniem "'Yroku pochodzić
mają od przewodniczącego, a nie od kolegium, a twórcą "'Yroku będ7ie jeden z członków
kolegium, któremu powierzona zostanie rola kierownicza, przy głosie doradczym pozostałych.
Widzi się w tym sposób na zapobiegnięcie bezimienności orzeczeń kolegialnych, za które
nikt nie odpowiada 33.
Nowe prawo karne niemieckie - czytamy wreszcie - zdecydowanie idzie w kierunku urzeczywistnienia światopoglądu rządzącej partii. Zamierza się je zbudować na
"niemieckiej etyce". Konieczność odpokutowania przestępstwa 'wypływa w tym ujęciu z
niemieckiego charaktem, z dążenia do oczyszczenia po złym czynie. Postępowanie karne
jest zaś bezpośrednim działaniem narodu służącym samozachowaniu i samooczyszczeniu.
Konkretna sprawiedliwość znajduje swoje kryterium w zbiorowości, a rozstrzygnięcie
uwzględniające jedynie słabe strony jednostki byłoby "krzyczącym bezprawiem z punktu
widzenia etyki narodowej". Oznacza to odwołanie się do psychiki Niemca i to takiego,
jakim chce go widzieć obecny reżim. W ten sposób zajdą istotne zmiany w układzie części
szczególnej kodeksu, który pomieści działy i przepisy nieznane innym ustawom, o wyraźnej
tendencji wychowawczej w duchu światopoglądu partii 34.
Nie trzeba dowodzić - st",ierdzał w rezultacie Bossowski -- że przebudowa ustawy
w tym duchu wymaga szczególnej ostrożności jeśli się chce stworzyć dzieło trwale. Hasła
polityczne czy mit ideologii są niezbyt pewnymi podstawami dla unarodowienia prawa
karnego 35. Systemy prawne poza tym żyją często znacznie dłużej niż systemy polityczne.
Stąd zrozumiale zainteresowanie pracami kodyfikacyjnymi w Niemczech. Ufimdowane na
odwrocie od bezpośredniej przeszłości, nawet na jej potępieniu, przeniknięte pierwiastkiem
emocjonalnym, w pełni zaktualizowane politycznie "zaciekawiają rozmachem i entuzjazmem
poczynań, budząjednak zastrzeżenia i wątpliwości, bo przy zamierzonej przebudowie zmienia
się nie tylko fasadę budynku, lecz sięga do fundamentów" 36.
Bossowski podjął osobno, jak już wspomnieliśmy, wątek metod zwalczania przestępomijając

32 Chodziło o naruszenia czci, naruszenia miru domowego, uszkodzenia mienia i lekkie urazy
cielesne, z odpowiednimi zastrzeżeniami; bliżej tamże, s.185-187.
l3

Tamże,

3.187.

Kult pai1st\va i jego militarnej przesz/ości, kult wodza (zdrada wodza jako osobne przestępstwo), rasizm i polityka populacyjna, ochrona dóbr narodowych, ochrona pracy
i powodzenia zawodowego, ochrona kobiet i dzieci, wysunięcie czci jako "najwyższego dobra Niemca"
na pierwsze miejsce w hierarchii dóbr prawnych, ochrona jednostki i jej dóbr tylko ze względu
. na przynależność do zbiorowości narodowej i działania w jej imieniu.
H Bossowski przyznawał, że sam wcześniej już wskazywał na możliwość unarodowienia
prawa karnego, które brałoby za podstawę "rzeczywistość psychiczną i społeczną" narodu, tj. elementy
dające się zdaniem badacza stwierdzić przedmiotowo (Nowe kierunki... , 8.187-188).
36 Tamże, s..187-188. Cytat ze s.I88.
34
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pczości

w hitlerowskich Niemczech. Uważał za niewątpliwy fakt, że wypowiedziano tam
i nieustępliwą walkę przestępcom zawodowym. Rozbudowa prewencji ogóln~i,
wzmoż.enie repreS)jności, szło tam jego zdaniem tak daleko, iż w wielu krajach taki stopień
represyjności cechował tylko postępowanie doraźne.
Akcja przeciwko przestępcom zawodowym - wskazywał on - przebiega w dwóch
etapach. Pierwszy - to ogólna surowa sankcja za powrót do przestępstwa. Drugi - to
godzenie w stowarzyszenia przestępcze 37. Stosowanie zdecydowanych środków prewencyjnychjest uzasadniane stałym, i poważnym wzrostem przestępczości, za który niesłusznie
obwinia się poprzedni reżim niemiecki. Obecnie przestępczość w Niemczech wykazuje
tendencję zniżkową. Unieszkodliwiono bowiem znaczną liczbę przestępców zawodowych,
a poza tym ryzyko zawodowe zbytnio wzrosło. Część przestępców zawodowych uciekła za
stanowczą

granicę 38.

dalsze poczynania prewencyjne. Zamierza się
to nie ofiara warunków socjalnych, a pasożyt
unikający codziennej ciężkiej pracy. Dalej, że stanowi on niebezpieczeństwo nie tylko dla
dobrze sytuowanych materialnie, ale nawet przeciwnie, że częściej trafia on do domów
czynszowych. Mają o tym przekonywać periodycznie organizowane "tygodnie walki z
przestępstwem". Powołano do życia "poradnie policyjne", gdzie można uzyskać radę nie
składając formalnie zawiadomienia o przestępstwie. Specjalne poradnie chronią przed
oszustwem udzielając informacji o uczciwości osoby, z którą chce się zrobić interes. Położono
nacisk na pokazywanie sposobów obrony przed przestępcami, zachowania życia i mienia,
zwłaszcza przez budzenie nieufności do obcych. Chętnie wykorzystywane są tzw. ostrzeżenia
obrazowe, np. za pomocą plakatów. Przeciwdziała się poza tym wprowadzaniu opinii
publicznej w błąd za pomocą opowieści, nierzadko wręcz zmyślonych przez przestępców39 •
W Bossowskim posunięcia te wzbudziły uznanie. Sądził on, że postulat unieszkodliwienia stał się faktem. Twierdził, że akcja ta, inaczej niż działania połowiczne, musiała
przynieść rezultat 40. Nie zajął on też jednoznacznego stanowiska gdy chodzi o całokształt
zmian w tejże dziedzinie w Niemczech. Z pewnością rzetelne, choć chyba mało błyskotliwe
wywody autora, w których - co należało do rzadkości - wyeksponowano problemy
procesowe, nasuwają raczej jednoznaczną ocenę zjawiska. Tymczasem prawnik nasz pisał:
"Dokonywa się w naszych oczach rzecz ponad miarę dnia codziennego. Można ją oceniać
dodatnio lub ujemnie zależnie od własnej postawy wobec różnych zagadnień. Może okazać
się chwilowym eksperymentem lub stworzyć «zdrowe ziarno» na przyszłość choćby na
Obok podstawowych, stosowane

są też

uświadomić społeczeństwu, że przestępca

Szerzej J. J. B o s s o w s k i, Nowe metody ... , kolejno s.218- 20 i 220- 225.
Tamże, s.225- 227.
39 Tamże, 5.228- 231.
40 "Hasło «unieszkodliwienia» wyszło z ram programu i stało się realnym faktem.
Rozbudowano aparat prewencyjny w rozmiarach dotąd niespotykanych. Usunięto z psychicznego
stosunku społeczeństwa do przestępcy wiele fałszywych przesłanek. Rzucono w społeczeństwo hasło
obrony uczciwie pracujących ludzi. Umiano znależć właściwe akcenty, aby to hasło stało się własnością
ogółu. To są posunięcia, które muszą dać rezultat"; tamże, s.23l.
11
38
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niewielkim odcinku. Mówić o horoskopach jeszcze za wcześnie" 41. Postawa przyjęta przez
Bossowskiego jest dla nas jeszcze jednym dowodem przeciwko pozytywizmowi prawniczemu
i relatywizmowi.
Nie wszyscy jednak czołowi przedstawiciele prezentowanej tu nauki podchodzili do
tej sprawy jak wyżej wymienieni. Dowodem znakomite opracowanie Prawo karne i prawa
obywatela prof. UJK we Lwowie Juliusza M a kar e w i c z a 42. Ten wybitny kamista,
zakładając, "Że przymus jest cechą organizacji państwowej 43, próbował znaleźć odpowiedź
na pytanie o źródła ruchu wstecznego, jaki widoczny był w prawie karnym niektórych
państw, zwłaszcza ZSRR i Trzeciej Rzeszy. To, co działo się w Niemczech zestawiał on nie
tylko z kodeksem karnym sowieckim, ale i z pomysłami antropologicznej szkoły włoskiej.
Koncepcja naruszenia zasady ścisłego stosowania ustawy karnej - głosił Makarewicz
- 7.nalazła swe odzwierciedlenie także w społeczeństwie niemieckim, które nie ma nic
wspólnego z ideologią antropologicznej szkoły włoskiej. Zdumiewa fakt, że na ideę
pogwałcenia zasady nullum crimen sine lege anteriori okazało się podatne to społe
cze!lstwo, które w XIX w. przyczyniło się do sformułowania zasady, że kodeks kamy jest
magna charta przestępcy. Oto nowela niemiecka z 28 VI 1935 nakazuje karać czyny nie
przewidziane w ustawie, jeśli dyktuje to "podstawowa myśl ustawy karnej" (Gnmdgedanke)
. i "zdrowe wyczucie narodowe" (gesundes Volksempfinden) 44. Zastosowanie w prawie
niemieckim tej zasady stanowi sensację, bo społeczeństwo niemieckie wychowane na filozofii
Kanta i Hegla :zaciekle broniło się przed jakąkolwiek domieszką celowości do kary pojętej
jako czysta odpłata.
41 J. J. B o s s o w s k i, Nowe kierunki... , s.188. Innym razem stwierdzał: ,,zachowując postawę
obserwatora nie można nie uznać,:że z kotła eksperymentów mogą wyjść dodatnie wartości" (Nowe
metody... , s.232).
12 J. M a k a re w i cz, Prawokame iprawa obywatela, w: RPEiSz. 1/1936, s.95-118; por,
jego w języku niemieckim, Das Strafrecht und die Rechte des Staatsbugers, w: Revue penale sllisse,
z. 3/1936. J. Makarewicz (1872-1955): studia prawnicze na UJ (1889-1894); dr prawUJ (1894);
doc. prawa i postępowania karnego UJ (1897-1904); prac. nauk. Katedry Prawa i Postępowania
Karnego ULw (1904-1907); prof zwyczajny (1907); kierownik Katedry Prawa i Procesu Karnego
(1907-1939); dziekan Wydziału Prawa (1909/1910 i 1919/1920), rektor (1923-1925); pracownik
naukowy Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu im. 1. Franki we Lwowie (1945-1955 ); był poza
tym członkiem Komisji Kodyfikacyjnej RP, członkiem wielu towarzystw naukowych; należał do
najwybitniejszych autorytetów europejskich w zakresie filozofii i teorii prawa karnego; zob.
Biogramy liczonych polskich, cz l, z. 2,1984, s.408-411.
43
Dlatego twierdził on, :że jeśli sprawa sterylizacji budzi wątpliwość to nie z powodu
przymusu, ale z tej przyczyny czy istnieje dostateczne zabezpieczenie przed nie dość uzasadnionym działaniem państwa w danym wypadku. Podobnie oceniał areszt ochronny (Schutzhaft); tamże,
8.102,103.
4. RGBl I, s.839. Czytamy tam:
,,[ ... J ulega karze, kto popełnia a) czyn u z n a n y
za karygodny przez u s t a w ę, albo też b) czyn, który z a s I u g u j e na ukaranie, gdyż wymaga tego
. podstawowa m y ś I ustawy karnej i zdrowe w y c z u c i e ludności (Volksempfinden). Je:żeli
żadna ustawa karna nie znajduje zastosownia do danego czynu to karę wymierzyć należy z tej
ustawy, która zawiera myśl podstawową(Grundgedanke) najlepiej odpowiadającą danemu wypadkowi";
za: J. M a kar e w i c z, Prawo karne ... , s.107.
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Twierdził ktoś - czytamy niżej - że nowela niemiecka rozpoczyna praktykę analogii
w prawie karnym Rzeszy 45. Powstaje p)1anie, czy jest to tylko analogia czy może coś
więcej. Z analogią mamy do czynienia wówczas, gdy sędziemu samorzutnie nasuwa się
chęć stosowania oznaczonego przepisu ustawy, który formalnie biorąc stanowi jednak ku
temu przeszkodę. Austrijacki kodeks karny z 1852 r. zna taką analogię. § 525 mówi
o "eheliche Untreue" jako samoistnym przestępstwie prywatnoskargowym, ale nie podaje
sankcji karnej. Ma wobec tego zastosowanie kara za cudzołóstwo z § 502, ze względu na
podobny stan faktyczny. Według wspomnianej noweli niemieckiej zachodzi sytuacja
odmienna. Rozpatrując powyższy przykład, sędzia niemiecki mógłby uznać, że niewierność
małżeńska poza cudzołóstwem, jest także przestępstwem, choćby ustawa nie zawierała
§ 525. Wtedy dopiero zastąpiwszy ustawodawcę wymierzyłby on karę z § 502. Nowela
niemiecka idzie dalej niż kodeks karny duński z 1930 r., ma też inne znaczenie niż kodeks
karny sowiecki z 1927 f. 46
W noweli niemieckiej - podkreślał Makarewicz - znajdujemy instytucję niezwykle
charakterystyczną: "Tworzenie prawa przez odpowiednie stosowanie ustawy" (Rechtschopfung durch entsprechende Anwendung des Strafgesetz). Ustawa pozostaje nadal
nienaruszona, jest źródłem bezwzględnie obowiązującym sędziego nie jako zbiór przykładów,
ale ściśle wiążących przepisów. Sędzia może jednak obok ustawy tworzyć nowe prawo pod
pozorem realizowania dawnej ustawy. Wszystko to winno zaś przebiegać nie w imię
nieuchwytnej ochrony społecznej, lecz w imię wymiaru sprawiedliwości opartego na karze
jako odpłacie. Pierwsz,ą funkcjąjaką spełniać ma teraz sędzia niemiecki, w sytuagi gdy nie
zostało to unormowane ,,"yraźnym przepisem, będzie wyszukiwanie P?dstawowej myśli
kodeksu. Drugą wybadanie "gesundes Volksempfil1den". Obie zmierzają do stwierdzenia
czy dany czyn zasługuje na karę. Dotychczas ze zdrowym wyczuciem społecznym
zapoznano się poprzez ustawodawstwo parlamentarne. Dzisiaj droga ta jest w Niemczech
zamknięta. Nowela nie przewiduje plebiscytu, toteż zdrowe wyczucie społeczne sędzia
wybadać ma sam w sposób, który uzna za odpowiedni 47.
Prawo karne jakie :zacznie twonyć swoimi wyrokami sędzia niemiecki, względnie swymi
rozstrzygnięciami Trybunał Rzeszy, stanowić będzie - :zaznaczał wyraźnie Makarewicz-

H Dotyczy to oczywiście Wł. Woltera, Czy uchylić ... , i.lV. Makarewicz zdecydowanie
racjonalistyczne dociekania Woltera, co wynikało z odmiennych założeń teoretycmych.
Racjonalistyczne dociekania n.t. analogii były dla niego niedorzecznością z tego względu, że przyjmował
on - jak jeszcze zobaczymy - iż prawo karne stanowiło tylko wykładnik przemian w kierunku
państwa totalnego jakie zachodziły w ówczesnym społeczeństwie.
46 Kodeks kamy duński wart. l stwierdzał: pod przepis ustawy podpada tylko taki czyn,
którego karygodność przewiduje ustawa duńska, albo też działanie zupełnie podobne do takiego czynu.
Kodeks karny sowiecki, jak tłumaczy! Makarewicz, celowo zwiększał swobodę ruchów sędziego,
co wynikało z zasady ochrony społecznej. W części szczególnej zawieralon więc tylko przykłady
orientacyjne dla sędziego. W noweli niemieckiej opartej nadal na zasadzie odpłaty, chodziło - jak
jeszcze będzie mowa - o tworzenie prawa pod pozorem stosowania ustawy karnej;
tamże, 8.107- 108.
47 Tamże, s.108.
skrytykował
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typ prawa opartego na prejudykatach. Prawo takie pospolicie nazywa się prawem
zwyczajO\"ym 48. Nie można tego jednak uznać za rewolucyjny postęp, a za ruch wsteczny.
Odnosi się wrażenie, jak by chodziło tu o to, by przyspieszyć reakcję karną na społecznie
szkodliwy czyn. Bez czekania na odpO\viednią nowelizację prawo zwyczajowe daje sędziemu
władzę tworzenia przepisu i korzystania z sankcji karnej tam, gdzie ona dotychczas nie
występowała. "T e o r e t y c z n i e biorąc między zasadą kodeksu ochronnego (przyjętą
w Sowietach) a prawem zwyczajowym (wprowadzonym w Niemczech) zachodzi różnica
zasadnicza. P rak t Yc z n i e jednak dla obywatela rezultat jest ten sam, gdyż nie wie, za
co jutro spotkać go może kara". 49
Czyn popełniony przed wejściem w życie ustawy karnej - przypominał nieco dalej
Makarewicz - według prawa, które obo\viązuje w Europie nie podlega karze. Z ostrożności
dodawano tu do sformułowania nullum crimen sine lege przymiotnik anteriori lub
praevia 50. W Niemczech zasada nulla poena sine lege została już przełamana poprzez
nadanie mocy wstecznej ustawie karnej. Pogwałcenie zasady nullum crimen sine lege na
tej samej drodze jest więc bardzo prawdopodobne 51. Ogólna reguła "ustawa karna działa
wstecz" uczyniłaby rzecz jasna prawa obywatela czysto iluzorycznymi. "Czy nadmierne
rozszerzenie władzy dyskrecjonalnej sędziego jest konsekwencją ideologii ochrony
społeczn~i, czy następuje w postaci mocy wstecznej ustawy karnej, dla obywatela wynik
jest ten sam, nazywa się niepewnościąjutra" 52. Ruch wsteczny w ewolucji prawa karnego
w Niemczech najbardziej wyraziście uwidoczniło pozbawienie, bez sądu i wyroku, życia
48

19

Tamże,

s.109.

Tamże: s.109. Ową myśl przyspieszenia, o której była mowa, Makarewicz odnalazł

w prz.episach proceduralnych z 28. VI. 1935 r., w § 17a i 267a; tamże, s.109 (przypis 17).
Wspomina! też o problemie zasady nullum crimen sine lege w ustawodawstwie gdańskim; patrz i.w,
59 Z zasadą tą jak przypominał Makarewicz - zerwał kodeks kamy sowiecki z 1927
r. wart. 14 (czynna walka z klasą robotniczą i ruchami rewolucyjnymi ). Kodeks ten pozwalał na
pociągnięcie do odpowiedzialności za czyny nie tylko nie były karygodne, ale które mogły nawet
wynikać z obowiązków urzędowych; bliżej tamże, s.11 Q-lII.
51 Moc wsteczną ustawy karnej przewidywała przypomnijmy - tzw. lex van der Lubbe,
tj. wspomniana już ustawa o wygłaszaniu i wykonywaniu kary śmierci z 29 III 1933 r. Nadała ona
moc wsteczną rozporządzeniu z 28 n 1933 o ochronie narodu i pal1stwa, aż do 31 I 1933. Chodziło
o to by sprawca czynu dokonanego w tym czasie (głośne podpalenie Reichstagu) mógł ponieść karę
śmierci, która w chwili popełnienia czynu nie grozila.
Nowa literatura domagała się zdaniem Makarewicza ogólnego ograniczenia zasady 11IIllum crimen
sine lege (np. Siegert ). Memoriał Pruskiego :Ministerstwa Sprawiedliwości ,,Narodowosocjalistyczne
prawo karne" (Nationalsozialistisches Strafrecht ) z 1933 r. powolywał jako przykład do naślado
wania uzasadnienie austriackiej ustawy z l xn 1931 r. o karach za nierzetelność (Untreue). Broniło się
tam tezy, że nową ustawę karną stosować można do C.zyllU dawniej bezkarnego, jeżeli tylko czyn ten
pozostawał w sprzeczności z poglądami prawnymi i moralnymi istniejącymi już w chwili jego
spełnienia, choćby nie były ujęte w ustawie karnej. W sprawozdaniu urzędowej komisji prawa karnego
Przyszłe niemieckie prawo kame (Das kommende deutsche Strafrecht ) z 1934 r. podniesiono
pewne zastrzeżenia co do mocy wstecznej ustawy karnej ze względu na trudność ustalenia czy
w okresie, w którym popełniony zostal czyn karygodny panowały takie czy inne poglądy moralne
i prawne; tamże, S.l11.
52 Tamże, s.112.
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wielu obywateli 30 czenvca i 1-2 lipca 1934, zalegalizowane ustawowo po fakcie 53. Ustawa
legalizująca ów stan niewłaściwie używa formuły o obronie koniecznej państwa. To co
wtedy przeprowadzono było reakcją karzącą ze strony grupy społecznej, względnie
czynników tę grupę reprezentujących. Z taką postacią reakcji społecznej spotykamy się
albo na najniższym stopniu rozwoju kultury, albo w okresie rewolucyjnym: społeczeństwo
reaguje na czyn społecznie szkodliwy samorzutnie. Ustawowe stwierdzenie post factum
legalności reakcji karnej jest :zbędne. Dla socjologa nie pozostawia wątpliwości to, re czyn
formalnie zbrodniczy pozostaje legalny jako reakcja społeczna, jeśli społeczeństwo nie
znajduje dlań słów skutecznego potępienia. "Jest to po prostu p r y m i t Y w w zakresie
w y m i a r u spravl/i.edliwości". Legalizacji dokonali ci sami ludzie, którzy nakazali
egzekucję. 54

Nasuwa się pytanie - zmier7.ał Makarewicz do ujęcia kierunku przeobrażeń - gdzie
ten ruch wsteczny ma swoje źródła. Otóż, w pojęciach zasadniczych prawa karnego. "Prawo
karne jest jak gdyby fotografią ustroju politycznego i stosunków społecznych, panujących
w danej ch~ili w danym społeczeństwie" 55. Socjolog wziąwszy prawo karne za punkt
''Yjścia musi stwierdzić, że zaszły we współczesnej Europie zmiany w ideologii wzajemnego
stosunku obywatela i państwa. Jeśli obywatel ponosić może karę 7.a czyn nie zagrożony
karą w chwili popełnienia, to ...vidocznie sprawa pewności jutra obywatela nie jest istotna i
nie urasta do rangi osi struktury państwowej. Mówi się często o przeciwstawnych sobie:
państwie totalnym i państwie liberalnym. Można by określić to bardziej plastycznie mówiąc
o państwie zwartym w przeciwieństwie do państwa wolnościowego. Prawa obywatela jako re wiek XX przełamał myśl o państwie jako o złu koniecznym i uczynił je celem dla
siebie - stały się une quantite l1egligeable 56. Czy to zjawisko patologiczne, zapytywał
autor, i czy jest ono przemijające?
Okres współczesny, hvierdzH on dalej konstatując pewną trafność koncepcji G. Vico
o cykliczności rozwoju, robi wrażenie powrotu do form współżycia z epoki dawno
zamierzchłej, co tłumaczy się pozostałościami psychologicznymi i gospodarczymi wielkiej
wojny 57. "Jest to nawrót do bardzo znanego okresu w dziejach ludzkości, jest to nawrót do
zasad panujących w Europie aż do XIX w. a przyjętych powszechnie w Azji do początków
53 Ustawa z 3. VII. 1943 o ochronie koniecznej państwa (Gesetz Uber Massnamen der
Staatsnotwehr) - RGBl 1,8.529.
54 J. M a kar ewi CZ, o.c., 8.112.
;; Tamże, s.112.
56 Tamże, s.112 (in fine) -113. Przykładem było tu ustawodawstwo hitlerowskie. Makarewicz wskazywał na w pełni świadome zawieszenie praw obywatelkich, na możliwość długotrwałego
ograniczania praw obywatelskich w drodze stanu wyjątkowego i na problem kontroli sądu nad
zarządzaniem aresztu; bliżej tamże, 8.113-114 (przypis 23).
57 "Społeczeństwa żyjące w nastroju pogotowia wojennego, w ciągłej obawie przed
szpiegami rzeczywistymi lub domniemanymi, albo też przed szkodnikami innego typu przyjmują
filozoficzne ograniczenia swobód obywatelskich, nie protestują wobec naruszenia dogmatów prawa
karnego z wXIX, z łatwością godzą się na wszystkie środki zabezpieczające, nawet na te, które
wystepuja przed dokonaniem czynu karygodnego. Zasada, że prawo karne jest magna charta
obywatela w tych pa{lst>.vach zorganizowanych w państwo zwarte już fi i e o b o w i ą z li je";
tamże, s.115.
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w. XX, co więcej, przyjętych przez antyczne prawo rzymskie" 58. Znało ono moc wsteczną
ustaw karnych, co ważniejsze, sądy rzymskie - podkreślał Makarewicz - traktowały
wypadki przewidziane w źródłach ustawodawczych tylko jako przykłady. Owa
"RechtschOpfnung durch entsprechende Amvendung der Strafgesetze" z noweli niemieckiej
z 1935r. była przecież w rzymskim prawie karnym zasadą podstawową. Wyjaśnienie leży w
przyjętym ",tedy stosunku jednostki do spoleczeństwa: jednostka wobec społeczeństwa
nie ma żadnych praw. Dziś we współczesnych Niemczech dzieje się to samo, co w antycznym
Rzymie. Rzymska zasada sa/us rei publicae suprema lex esto wstąpila w miejsce
francuskiego hasła laissez faire, laissez al/er z XIX w. Takie są ideały ludzkości zakończymy tym zdaniem wynurzenia autora w części państw europejskich w chwili
obecnej a, prawo karne ze swoimi przeobrażeniami jest tylko ich \vykładnikiem 59.
Ta doza realizmu pozwoliła prof. Makarevviczowi, jak v>'idzimy, uniknąć posta"'}'
relatywistycznej i ocenić istniejący stan jednoznacznie. Państwo zwarte, totalne, na żadnym
polu nie mogło przynieść pożytecznych rezultatów. Przynależność do socjologicznej
orientacji w prawie karnym nie przesądzała by jeszcze spra"'}', gdyby nie przyjęcie zasad
indywidualizmu i w - tym wypadku - prawa natury. Autor nie mógł oczywiście wiedzieć
jak długo potma sytuacja łamania podstawo"')'ch praw jednostki, ale słusznie określał ją
jako zdumiewający 'wprost regres, niezależnie od tego na ile przekonują nas "'}'Prowadzone
przezeń historyczne antecedencje ~awiska.
Spośród obselWatorów przekształceń hitlerowskiej myśli prawniczej i ustawodawstwa
pewna grupa przyjęła sobie za cel jedynie próbę "'yjaśnienia, interpretacji ich istoty. Tak
postąpił w rozprawie doktorskiej Wina i związek pr.:yc':)'l1owy w rozwoju prawa karnego
Stanisław S t o m m a, po obronie rozpra\vy asystent na Uniwersytecie Wileńskim 60.
HiHeryznl i inne totalizmy potra.i<tował on zresztą tylko jako jaskrawe obja"'}' tendencji
znamionujących cale współczesne mu pmwo karne. Ustawodawca niemiecki stawiał zdaniem
badacza prawu karnemu trzy cele: l) zniszczenie sil, które zakłócały porządek społeczny,
2) "'}'mierzenie pokuty za przestępstwo zawinione i 3) podtrzymanie na duchu zdrowej
części narodu gotowej do walki ze złem. O teleologicznym podejściu do kary Ś\viadczył w

58

Tamże,s.115.

Tamże bliżej, s.115 (infine)-118. Co do podobieństw pa6stwa totalnego (zwartego) do
antycznego Rzymu Makarewicz powoływał się na wspomnianą już w niniejszej rozprawie pracę
A. We r e s z c z y ń s k i e g o (Państwo antyczne... ). Wereszczyński, jak nam jednak wiadomo,
bardziej eksponował podobieństwa totalizmów z innymi niż rzymska formami państwa antycznego.
W mniejszym stopniu totalizmy przypominały mu klasyczny rzymski pierwowzór.
.. 5t. S t o m m a, Wina i związek przyczynowy w rozwoju prawa karnego. Rozprawa doktorska
przyjęta przez Radę Wydziału Prawa i Nauk Społecznych U. S. B., Wilno 1938. St. Stomma (ur. 1908):
studia na Wydz, Prawa USB (uk. 1922); dr praw USB (1937); praca dziennikarska
(1932- 1937); asystent USB (od 1937); nauczanie na tajnych kompletach w Wilnie (1939-1944);
dr hab. (1947); adiunkt UJ (1945-1950); doc. UJ (1956-1978); znany działacz polityczny i społeczny;
zob. Kto kim jest w Polsce, Warszawa 1984.
59
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Stommy punkt pierwszy. Prawo karne mialo być prawem walki, chodziło bowiem nie
tyle o zwyciężenie, co o całkowite zniszczenie przeciwnika. Ale punkt drugi z kolei nakazywał
patrzeć na karę jako na cel sam w sobie. Kara musiała istnieć, bo domagało się tego
poczucie :żY,iące w niemieckim narodzie. Społeczne efekty kary nie odgrywaJy tu znaczenia.
Moment teleologiczny powracal zaś w punkcie trzecim, gdzie eksponowano funkcję prawną
kary, polegającą na podbudowaniu postawy psychicznej obywateli. Ustawodawca niemiecki
zajął innymi slo\\'Y stanowisko złożone. Chciał on przede wszystkim zaspokoić instynkt
panujący w narodzie. Zależało mu też jednak na funkcjach kary, zwłaszcza funkcji,
psychologiczno-powściągowej (prewencja specjalna i ogólna), funkcji prawnej i ewentualnie
funkcji społecznej, tj. zniszczeniu przestępcy (prewencja szczególna) 61.
Metafizyczne podejście do kary jako do odpłaty, widoczne w hitleryzmie, Stomma
uznał za wyjątek, przyznając podstawowe znaczenie we współczesnym mu prawie karnym
nastawieniu teleologicznemu, tzn. funkcjom kary. Oznaczało to dążenia do przełamania
sztywnych ram prawa karnego, do uelastycznienia tej dziedziny. Miano teraz - co prawnik
nasz nazwał zbliżeniem się do "formuły esencjonalnej" prawa karnego - rezygnować z
ukarania czynu, gdy nie było to potrzebne, bez względu na przepis usta,")' i jednocześnie
reagować zawsze, gdy ukaranie dyktowały zasady ochrony społecznej, nawet jeśli ustawa
nie przewidywala karalności. Jako WY.iaśnienie zachodzących w tej dyscyplinie prawa zmian,
podał on fakt, że sztywne reguły zrodziło tu zróżnicowanie społeczeństwa, ustępujące
wtedy podobno miejsca dążeniu do wspólnoty i bezkIasowości. 62
Nie inne zadanie jak Stomma postawiła sobie adw. Helena W i e w i ó r s k a wodpowiedzi, jak pamiętamy, na ankietę Woltera. Starała się ona do\vieść autorowi ankiety, że
wyodrębnienie alternatywy z całości poczynań Trzeciej Rzeszy, przede wszystkim z kontekstu
§ 2 kodeksu nie wytrzymywało próby krytyki. W sugestywnym wywodzie na uwagę
zasługuje dziś myśl, "Że hitleryzm wzmacniał represję materialną, te odrzucał stan, w którym
choćby jeden winowajca pozostawał bez kary, nawet za cenę pokrzywdzenia niewinnych.
Karano więc nie oglądając się na to, czy dany czyn był przewidziany w ustawie, czy nale7.m
on w danym momencie do czynów karalnych, czy dowiedziono vvreszcie obywatelowi.
jakiego przestępstwa dokonał. "Czyn przestępny - tłumaczyła Wiewiórska - nie może
być rozumiany tylko formalnie, jako przestąpienie pewnego przepisu prawnego, co jest w
ścisłym związku z formalnym ujęciem prawa i państwa, lecz musi być rozważany jako czyn
61 Tamże, 5.27-32. Wnioski te Stomma wyciągnąl na podstawie wskazywanego już Das
kommende deutsche Stm/recll/. Bericht iiber die Arbeit der amtlischell Straji-echtskomission
(Algemeiller Teil), Berlin 1935. Autor podkreślal również skłonność hitlerowskiego ustawodawcy do
nauczania, widoczną w projekcie zasadniczej części kodeksu karnego (Grundsatzlischer Teil). Kodeks
karny miał się stać lekturą powszechnie dostępną i zrozumiałą, swego rodzaju podręcznikiem
prawof7.,ądności dla obywatela; lamże, s.30 (ill filie )-31.
62 Tamże, 8.33, 39 i 84. Stomma za przykład wziął przede wszystkim prawo karne
ZSRR i Trzeciej Rzeszy. Kodeks karny wioski wydany w pierwszych latach panowania rezimu
zaliczył on raczej do kodeksów liberalnych, a nie faszystowskich. Faszystowski system
polityczny zaznaczył się w jego mniemaniu jedynie w tym, że kodeks przewidywał bardzo
surowe sankcje i często szafowal karą śmierci; lamże, s.2I (il/ .fine )-22.
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przede wszystkim nieetyczny, a jednostka szkodliwa dla państwa nie może być zwolniona
od odpowiedzialności w żadnym wypadku" 63. Uznawano tym samym za sprawę zgoła
obojętną, czy skazywano kogoś za przywłaszczenie czy za kradzież, za zniesławienie czy za
pobicie, byle tylko v.inowajca został ukarany i karę w jak najskrupulatniejszym rozumieniu
odcierpiał. 64

Dosyć

.

odosobnione w naszej międzywojennej kryminologii, bo opierające się na
materializmu historycznego, spojrzenie na hitlerowskie prawo karne dał
warszawski adwokat dr Ryszard A u g e n b l i c k. 65 Ściśle biorąc mówił on o prawie
karnym antyliberalnym, a podobieństwo prawa karnego we Włoszech i w Niemczech
wyjaśniał tym, że faszyzm nie potrafił usunąć antagonizmów klaso"'ych, przytłumiając je
tylko potęgą władzy państwowej. Skoro znikały zaledwie zewnętrzne objawy tychże
antogonizmów, faszyzm sięgać musiał po intensywną pedagogikę socjalną, której istotny
element stanowiło prawo karne. Obiektywnym warunkom schyłkowej epoki kapitalizmu,
nasileniu walki klas, Augenblick przypisał konieczność stosowania sankcji karnych, które
by silnie przema,vialy do ogółu. Jednostka z natury rzeczy schodziła tutaj na dalszy plan.
Nastawienie generalno-prewenC)jne v.ynikało ",ięc z logiki sytuacji. 66
Z własną interpretacją kierunku ewolucji w prawie karnym wystąpił także znany nam
już sędzia grodzki Jerzy Władysław Ś l i w o w s k i. 67 Autorytet prawa i autorytet wodza
przesłankach

63 H. W i e w i ó r s k a, ,4Itematywa... , 8.481. To właśnie powodowało takie skutki jak przyjęcie
analogii, alternatywy, przekreślenie zasady ne bis in idem, wzmocnienie uprawnień prokuratora w
postępowaniu karnym, wyznaczenie spccjalnych kompletów sędziowskich, zmniejszenie do minimum upraWnie!l adwokatury czy obostrzenie wykonywania kary, j. w .
• 4 Bliżej tamże, s.480-481. Wiewiórska zaznaczała też, że obowiązujące przepisy niemieckiej procedury karnej nie dawaly podstawy do stosowania alternatywy, podkreślając silnie konieczność
wyraźnego oznaczenia czynu, tak w akcie oskaTŻenia,jak i w wyroku (art. 198,263,264,266). Nowele
do tych artykułów być może pośrednio dawały jej zdaniem możliwość sięgania do alternatywy (s. 48).
65 R. A u g e n b I i ck, Prawo karne antyliberalne, w: Arch. Krym. T. I, z. 1/1933,
8.63- 69. Redakcja zaopatrzyła artykuł w następujący przypisek: ,,Artykuł niniejszy będący ciekawym
przyczynkiem do zagadnienia zlIleźności współczesnego prawa karnego od obecnych przeobrażeń,
społeczno-politycznych stanowi próbę ujęcia tego zagadnienia pod kątem widzenia materializmu
historycznego. Aczkolwiek w ujęciu tym pewne zasadnicze tezy autora mogą budzić poważne
zastrzeżenia (zwłaszcza pogląd, iż pierwiastki «generalno-prewencyjne»w prawie karnym są
wykładnikiem antagoni71nów klasowych), to jednak próbę takiego oświctlenia współczesnych
tendencyj ustawodawstwa kryminalnego trzeba U7J1ać za nader interesującą i w naszej literaturze
prawniczej za zupełnie oryginalną".
66 Tamże, zwl. s,65-69. Augenblick podkreślał, :że w ZSRR nastąpił pochód od prewencji
generalnej do prewencji szczcgólnej. W ciągłej ewolucji w kierunku prewencji specjalnej widział on
zasadniczą różnicę między ustrojem sowieckim a faszystowskim (tamże, s.68, 69). Starał się on też
przybliżyć niesprecyzowane przez G. D a h m a (Autoritiires Strafrecht, w: !Jlonalschrifl fiir
Kriminalpsychologie !Ind Slrafrechlsreform Nr 3- 4/1933) pojęcie autorytatywnego prawa karnego.
Dahm rozumiał pod nim wg Augenbiicka system penalny, który mial na celu nie samo zwalczanie
przestępstw, ałe także pouczanie obywateli o wyższości kolektywu nad jednostką. Prawo karne stawało
się narzędziem okazującym siłę, autorytet pallstwa. Stąd wysoka ocena kary śmierci jako wyraźnego
przykładu siły zbiorowości. Oparciem dla systemu była głównie prewencja generalna
(tamże, s. 63-64 ).
67 J. WI. Ś ł i w ow s k i, Autorytet prawa i aulory/el wodza, w: Gl. S. Nr6/1937, 8.457-466.

Hitlerowskie prawo karne materialne.

129

to oś, wokół której oscylowało w jego przekonaniu prawo karne. W pail.stwach o rządzie
monokratycznym, choć niejednokrotnie całkov~icie od siebie różnych, dostrzegał on ,,,'SpóJne
cechy i drogi rozwoju. Wszędzie zerwano bowiem z zasadą ś,,~iętości i nienaruszalności
jednostek, przypisując prawu podsta'wy społeczne. Błędem jednakże jak chciał Sliwowski
byłoby sądzić, że jednostki straciły tam zupełnie na znaczeniu. One same zrozumialy, iż
wobec narastających codziennych trudności są zupełnie bezradne. Konsekwencję tej
świadomości stanowił akt oddania przez nie swego losu w ręce autorytetu, tj. wodza, który
występował odtąd jako personifikacja jednostek podniesionych jak gdyby do godności
najwyższego decydenta. Jednostka \'iidziala w wodzu nie tylko przedstay~iciela wspólnoty,
ale i reprezentanta swoich uczuć, myśli, vnnlszeń i uniesie!'!. 6S. Śliwowski zapewniał, że z
zasadą wodzostwa najlepiej korelovvalo by całkowite wyeliminowanie prawa jako instytucji
martwej, nic odpowiadającej ówczesnym potrzebom, stwarzającej zb<;:dne ograniczenia, które
krępowały wewnętrzny dynamizm narodu i zastąpienie go najwyższym autOl}1etem czyli
wolą wodza. Nawet jednak w ustroju monokratycznym nie było to do pomyślenia ó9. Tak
jak inni autorzy wskazywał on, że prawo karne stanowić miało jak nąjskuteczniejsz.e narzędzie
wałki z przestępczością. Wierzył jednocześnie, że przyczyny kryzysu SądOWIlictwa, głównie
karnego, tkwiły w braku koordynacji, a nawet walce pomiędzy formalizmem pra'wniczym,
a nie wykorzystanymi przez prawo silami moralnymi zbiorowości, przepowiadał też rychłe
odrodzenie 70.
Niektórzy chcieli tylko dać obraz zmian w prawie karnym Trzeciej Rzeszy
i powstrzymywali się od komentarza. Tak czynił prof. Stefan G l a s e r 71 i kilku mniej
znanych prawników 72. Niekiedy jednak do opisu dodawano zda.nia umiarkowanej krytyki,

68

Tamże,

<;9

Tamże,

8.457-460, 462.
8.460.
7') Tamże, s.461- 464. Do państw mOllokratycznych zaliczał on ZSRR, Wiochy, Niemcy
i Portugalię (s.459). Innym razem Śliwowski omawiał tylko pewne zmiany w hitlerowskim prawie
karnym, traktując je jako nawiązanie do epoki dawno 7.amierzchlej; J. WI. Ś l i w o w s k i,
Niemcy. Pozbawienie praw, w: /t'MP Nr 8- 9/1936, s.31-33 .
71 St. G I a s e r, Reforma prawa karnego w Niemczech. w: GSW Nr 30- 31/1934, s.455- 461;
tenże, Spędzenie płodu w /lowym prawie karnym niemieckim, w: Czas. Sąd.- Lek. Nr 1/1937, s.1-7.
Stanowisko hitleryzmu wobec prawa karnego ujął on wlrzech punktach: l) bezwzględne pierwszeństwo
interesu państwowego przed interesem jednostki, 2) przeniesienie punktu ciężkości z prewencji
specjalnej na ogólną, tzn. zaostrzenie represji prawnokarnej 3) odmienne niż dotychczas wartościowanie
dóbr prawnych w tym sensie, że interesom pat'lstwo\lvym należała się dalej idąca ochrona karna niż
interesom prywatnym, zaś wśród tych ostatnich dobra ściśle osobiste powinny mieć w tym względzie
pierwszeństwo przed dobrami majątkowymi (Reforma ... , s.456). Omawiał dalej pokrótce zmiany
w prawie karnym materialnym (s.456- 458), proceso'W)'m (s.458- 459) oraz zagadnienie organizacji
sądów i przepisy pokrewne (s. 459 i n.).
7l Patrz, E. F i e d I e r, Trzecia Rzesza ... , 176-179; Cz. R a w ski. Nu/huu crimen sine poena
w Pliemiecf.im prawie karnym, w: WAlP Nr 11/1936, s.29-31; J. K o z i ń s k i, Przekształcenie
Pliemieckiego prawa karnego, w: WMP Nr 2/1938, 8.33-34 (tu jednak krytyka likwidacji zasady
1Iu/la poenQ si"e lege, s.34 ); L. L( i c h t s z a j n ), Zasady projektu niemieckiego kodekSII karnego,
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jak W publikacjach T. O r l e w i c z a 73 i Stanisława S z wed o w s k i e g o 74. Odrębne
jeszcze miejsce zajmuje opracowanie znawcy problemów mniejszościowych Marka
S1. Kor o w i c z a , dotyc71lCe opinii jaką 4 xn 1935 r. wydał Trybunał Haski odnośnie do
dekretów Senatu gdańskiego z 29 VIII tegoż roku, które upodabniały przepisy gdańskie
do przepisów obo\viązujących w Rzeszy 75.
Ale znaleźli się prawnicy, którzy bardziej lub mniej zdecydowanie odrzucali czy też
potępiali hitlerowskie pomysły w omawianej dziedzinie. Ostro potraktował reformę prawa
kamego w Niemczech prawnik - humanista dr Mieczysław S z e r e r 76. W sposób wyraźny
w: GSW Nr 28-29/1939, s. 379-381; L. L( i c h t s z aj n ), Zmiany w GdmlsHej procedurze cywilnej
. i karnej, w: GSW Nr47/1935, s.663-665;L. LO c h t s zaj n), Slosowanieśrodków zabezpieczających
IV Niemczech, w: GSW Nr 18/1936, 8.285-287 (autor krytykował jednak dwutorową reakcję kamą,
twierdząc, że odpm'liiednie typy przestępców winny być poddane karze albo środkom zabezpieczającym, ale nie obu tym sankcjom, s.287); T. L e b i il S k i, Przegląd ustawodawstwa gdmlskiego, w: GSW
Nr 42/1935,5.573-575; H. P., Zmiany ustawodawstwa karnego Rzeszy Niemieckiej, w: Arch. Krym.,
T. l, z. 211933, s.299-304; P. H., Niemiecka Służba Biologiczno-Kryminalna,
w: IVAIP Nr 4/1938, s. 31-32; P. H., Sędzia w przyszłej niemieckiej procedurze karnej. Pojęcie
kryminologii i kryminalistyki, w: WMP Nr5/1938,s.38-39; ,4.ktllalnezagadnienia zniemieckiegoprawa
karnego, w: GSW Nr 21/1938, s.330-331; Środld ochrollne i ubezwłasnowolnienie w służbie
zapobiegallia przestępczości, w: TFMP Nr 10/1937, 5.34-35; Z pokłosia orzecznictwa sądów
Trzeciej Rzeszy, w: fViadomości Prawnicze Nr 3/1934,8.93 (Bardzo ciekawe or.i:Cczenie, które zdaniem
Redakcji nie wymagało komentarza, zamieszczone w KOlligsberger Tageblalt z 20 I 1934 i w Die neue
rVeltbiihme Nr 5/1934. Landgericht w Magdeburgu mial do rozstrzygnięcia pytanie prawne, czy
roszczenie kala względem pailstwa o wynagrodzenie ulegało zajęciu w drodze egzekucji, na które
odpowiedział przecząco. . Kat współdziałał bowiem istotnie w przeprowadzeniu tego aktu
władzy pallstwowej, który na zewnątrz robil największe wrażenie. Uzyskane świadczenia pieniężne
miały być dla kata "'ynagrodzeniem godnym tych najbardziej osobistych usług. Chodziło o lo, by
wiedzial on, że działalność jego znajduje odpowiednie uznanie tak dalece, że się mu przyznaje
stanowisko szczególne i wyjątkowe). Patrz także, B. P o p i e l s k i, Zakłady Medycyny Sądowej
w Niemczech. Ich orgallizacja i praca, w: Przegl. Sąd-Lek. Nr 3/1938, s.194-213.
73 T. O r ł e w i c z, Trzecia Rzesza buduje nowe ustawodawstwo karne, w: Prawo
Nr 3- 4/1937, 8.96-99. Kodeks kamy - twierdził Orlewicz mając na myśli projekt hitlerowski - nie
może być kodeksem moralności "tym bardziej, że odrzucając przesłanki wiary i religii, dąży wiernie
do apoteozy hegcłial1skiego absolutu: pall.stwa" (8.97). Ogólnie biorąc, uwaZ.a1 on, że hitleryzm
. wprowadzal idee "śmiałe i oryginalne, nic zawsze jednak trafne i słuszne" (s.99).
74 St. S z w c d o w s k i, Zasady prawa kamego współczesnych Niemiec, w: C. S.
Nr 1/1937, 5.22- 27. Twierdził on, że przemianom hitlerowskim niezależnie od ładunku uczuciowości
nie można było odmówić "wielkiej śmiałości, a nawet logiczności" (8.27 ). Obrazjaki przedstawiała sobą
Trzecia Rzesza w dziedzinie kryminologicznej potraktował on jako "poniekąd egzotyczny", przestrzegał
tym samym przed przeszczepieniem tych instytucji na inną glebę (s. 27). W kOl1cu zas pisał: ,,Nic
wszystko to jest godne z,achwytu, ale

przecież

bardzo ciekawe" (s.27).

M. SL Kor o w i c z, Les decrets -Iois danlzikos devant la Cour Pemlllllente de Juslice
lntemationale. Extraitde laRel'uelntemaliol1aleal1DroitdesGells(J 51! 1936), Bordeaux,s.14. O tejże
opinii Trybunału Haskiego pisał też jak pamiętamy WI. Wo ł t e r (Zasada I1Ullllm crimel1.. .).
76 M. S z e r e r, Sprawiedliwość w zaprzęgu (Doktryna prawa kamego w Niemczech
llarodowo-socjalis~vczl1ych ), w tegoż: Sprawiedliwość ... , Warszawa 1936, s.36-67 (książka napisana
7;
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i nie pozostawiający miejsca na wątpliwości pokazał on; dokąd hitlerowska sprawiedliwość
prowadzi. Nic więc dziwnego, że formalnodogmatycznie nastawiony Wł. Wolter wiele lat
później określił te rozważania jako "prorocze" 77. Łatwo dziś sobie wyobrazić w jakim
oświetleniu Szerer przedstawił hitlerowskie prawo karne, toteż powiedzmy tylko, że nader
właściwie brzmią słowa o supremacji życia nad teorią prawniczą, których poza nim bodaj
żaden z karni stów jasno nie wypowiedział. Fiihrer mógł przecież "zdmuchnąć" wszystkie
prawnicze teorie. Mocno zawężone pole dociekań, jak zauważył S7.erer, dostarczało jednak
dokt.rynie prawa sposobności do sporów i antagonizmów. Obszerna literatura wykazywała
wiele odchyleń, a nawet sprzeczności. Zdumiewająca wydała mu się łatwość, czasem też
rozbrajająca naiwność, z jaką narodowosocjalistyczni prawnicy uzasadniali posunięcia
legislacyjne Trzeciej Rzeszy. Była to apologia poczynań rządu, dorabiająca teorię do
praktyki. Słusznie prm",nik nasz kpił z propagowania hitleryzmu jako oryginalnego tworu i
z głoszonej przez teoretyków tezy o konieczności powrotu do źródeł. "Wedle nich stwierdzał on -- miarodajne dla urządzeń życia w XX w. są poglądy moralne i społeczne
człowieka, który przed wiekami żył w ostępach leśnych, p010,,,a1 z oszczepem na Z\vierzęta
i okrywał się skórą" 78 • Wreszcie przenikliwie pisał Szerer o kultywowaniu nastrojów
militarystycznych, np. poprzez postulat wysunięcia w grupie przestępstw przeciwko rodakom
ataków na honor przed atakami na zdrowie i życie, strzeżenia karami pamięci żołnierzy
poległych na wojnie, czy ścigania propagandy paraliżującej wolę zbrojną 79.
Krytycznie ocenił hitlerowskie prawo karne i politykę kryminalną róvvnież dr Grzegorz
W i r s z li b s k i z Uniwersytetu Wileńskiego 80. Wprawdzie za podstawę "niosków służył
mu głównie wspomniany już memoriał KerrIa, ale te same cechy przypisy"vał on prawu
obowiązującemu. Teoria karna hitleryzmu wysuwać miała na plan pierwszy dwie idee: ideę

w formie publicystycznej ); tenże, Doktryna prawa karnego w Niemczech l1arodowo- socjalistycznych
(sprawozdanie z Odczytu, który odbył się 20 m i936 L W Towarzystwie Prawniczym w Warszawie,
w Sekcji Prawa Karnego ), w: Gl. S. Nr 5/1936, s.408-409. M. Szerer (1884-1981): adwokat; dr
praw; w latach wojny cz!. Rady Narodowej działającej w Londynie; w r. 1945 powolany na delegata
w międzynarodowej Komisji Zbrodni Wojennych przez Rząd Jedności Narodowej; od 1946 sędzia SN;
dr honoris causa UW (1978 ); jeden z pierwszych czł. Pen-Clubu, wprowadzony tam przez
S. Zeromskiego; bliżej, A. G u b i 11 s ki, Mieczysław Szerer 1884-1981, w: PiP Nr 5-6/1982,

s.100-102.
77 Wł. Wo l t e r, w: K. O p a ł e k. Wł. Wo l t e r, Nauka filozofii prawa i prawa karnego
w Polsce, Kraków 1948.
18 Bliżej, M. S z e r e r, Sprawiedliwość w zaprzęgu ... , s.36 in. Cytat ~ s. 40.
79 Tamże, s.62, 63;
tenże, Doktryna ... , 80408. Warto zaznaczyć, że Szerer uważał, iz
pomimo nazwy "narodowy socjalizm" wspólnotą nie był naród, a więc pewne zjawisko psychologiczne,
a lud (das Volk ) w znac~niu etnograficznym, tj. zjawisko biologiczne (wspólnota krwi ); M.
S z e r er, Sprawiedliwość w zaprzęgu .. ., 8.42.
80) G. W i r s z u b s k i, Narodowo- socjalistyczne prawo karne, a l1arodowo- socjalistyczna
polityka kryminalna (Streszczenie referatu wygłoszonego w Seminarium Kryminologicznym U. S. B.
dnia 25 11934). w: Wi!. Przeg. Prawno Nr 2/1934, s,39- 41; tenże, Rozwój przestępczości w Trzeciej
Rzeszy,w: Wil. Prz. Prawn. Nr4/1939,s.105-109; tenże, Ubezplodlliellieprzymusowejako środek walki
z przestępczością, w: RPW11935, 8.125- 154.
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prewencji generalnej i ideę rasowości 81 • Ciekawe wydają się niektóre uwagi badacza.
ta, że o usunięciu kary v.ychowawczej zadecydo\vał fatalizm biologiczny. Dalej, że
z punktu widzenia prewencji generalnej niezupełnie właściwie przemawiano za możliwie
. szerokimi ramami kary, celem uwzględnienia przypadków szczególnych, zalecając
jednocześnie w sytuacjach wyjątkowo ciężkich skrępowanie uznania sędziego. Jak też i ta,
że hitleryzm pe\vne zasadnicze kwestie rozstrzygał wzorem szkoły klasycznej, przy innych
natomiast porzucał prawo karne oparte na zasadzie winy 82. Wirszubski - co ważne poddawał w wątpliwość statystyki dotyczące spadku przestępczości w Niemczech. Twierdził,
iż jeśli w ogóle taki spadek tam nastąpił, to na skutek całokształtu poczynań społecznych
i politycznych państwa, co nie świadczyło z góry o skuteczności określonej polityki
kryminalnej 83. Za uzasadnione uważał 'wileński pra\Vllik narodowosocjalistyczne prawo
karne jedynie w perspektywie biologicznego ujęcia przestępstwa. Z perspektywy zaś
dynamicznego ujęcia przestępstwa system ten traktował jako błędny. Wytykał zwłaszcza
usunięcie kar wychowawczych i jednostronne ograniczenie polityki karnej do odstraszania
i unieszkodlhviania. Rezygnacja z zasad humanitaryzmu przesądzać zaś już miała sprawę w
zupełności. 84 Obraz jednak byłby niepełny, gdyby nie wspomnieć, że zaostrzenie
repreS)jności Wirszubski taliczył do nowych tendencji w europejskiej polityce kryminalnej.
"Epoka współczesna - pisał on omawiając zwalczanie przestępczości za pomocą sterylizacji
i kastracji - chce unieszkodliwić przestępcę jednym cięciem.
Na pierwszy rzut oka nóż chirurga działa równie szybko i grunto\Vllie jak topór kata.
Dlatego też pożądany jest chirurg obok kata" 85. W krytycznej ocenie Wirszubski z
pewnością nie szedł tak daleko jak Makarewicz, Szerer, Wereszczyński 86, czy kilku jeszcze
pra\Vllików, o których nieco dalej.
Jeśli "yodrębnić prawo karne wykonawcze, to nieliczne zresztą opracowania miały
charakter referujący. Opisywał i systematyzował źródła ustawodawcze i literaturę doc.
Choćby

G. W i r s z u b s k i, Narodowo- socjalistyczne prawo kanie ... , 8.39 (infine)-40.
Tamże, s.40.
83
rozwoju przestępczości w III Rzeszy Wirszubski pisał w polemice z Bossowskim (Nowe
metody ... , 8.27). Zdaniem Wirszubskiego pr.redhitlerowskiej statystyki skazanych nie można było
porównać z hitlerowską z trzech względów: 1) nie wszystkie wyroki zostaly ujęte w ogólnej statystyce
ska7..anych, 2) mialy miejsce liczne amnestie i 3) treść pojęć bezprawia i przestępczości uległa
zasadniczej przemianie (patrz, G. W i r s z u b s k i, Rozwój przestępczości. '" s.107-108). ,,0 tendencji
zniżkowej przestępczości w Niemczech - głosił Wirszubski - można zatem mówić jedynie jako o
hipotezie. Gdy się jednak mówi o tendencji zniżkowej przestępczości w Niemczech nie można łączyć
tego zjawiska jednostronnie ze znlianą ustawodawstwa w kierunku większego nasilenia kar i
zastosowania aresztu zapobiegawczego i jednocześnie całkowicie pomijać milczeniem rewolucji
światopoglądowej i rozładowania bezrobocia w Niemczech" (tamże, 8.109 ).
84 G. W i r s z u b s k i, Narodowo- socjalistyczne prawo kame.. ., s.40 (ill fille)-41.
ll5 G. W i r s z u b s k i, Ubezplod/lienie.", s.129. Bliżej tamże, s.125-129.
86 A. W e r e s z c z Y ń s k i, o. c., s.200- 202 (prawo karne pallstw totalnych ). W Niemczech
otworzono zdaniem autora niesłychane pole do samowoli i przekreślono wszelką praworządność
w tej dziedzinie (s.201 ).
81

82

°
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Leon R a d z i n o w i c z (właść. L. Rabinowicz) 87. Tak też J. G r o d z i ń s k i 88, nie
mówiąc już o drobnych zupełnie przyczynkach. 89 Wskazywano tu na te same myśli
przewodnie co w prawie karnym materialnym. Najwięcej publikacji zamieszczał Przegląd

81 L. R a d z i n o w i c z, Reforma więziennictwa w Niemczech, w: Arch. Krym., T. II,
z. 1- 2/1935, s.276-288. Ten sam tekst jako Ustrój więzienny w Niemczech z niewielkimi tylko
zmianami Radzinowicz opublikował w Przeglądzie Więzienllictwa Polsl.:iego, z. 3/1937, s.445- 457.
Radzinowicz za punkt wyjścia wziął pruską ustawę o wykonywaniu kar i o ułaskawieniu z l sierpnia
1933 i rozporządzenie o wykonywaniu kar pozbawienia wolności oraz środków zabezpieczających
i poprawczych, które są połączone z pozbawieniem wolności z 14 maja 1934. Na tej podstawie,
uzupełnionej odpowiednią literaturą, wyodrębni! on zasadnicze zalożenia doktryny politycznokryminalnej i penitencjarnej Trzeciej Rzeszy: 1) kara symbol potęgi państwa - spełniać miała
funkcję odwetu i odstraszenia względem przestępcy buntownika, 2) akcja wychowawcza mogla
być stosowana o ile nie stała w sprzecmości z powyższymi funkcjami kary i to jedynie względem
pewnych kategorii przestępców, 3) kara musiała oddziaływać nie tylko na przygotowanie wieźniów
do życia na wolności (cel społeczny), ale i na przekształcenie ich w duchu n.s. ideałów (cel politycznopaństwowy), 4) w zakładach karnych nie należało kłaść specjalmego nacisku na wprowadzenie
atmosfery wychowawczej w duchu humanitaryzmu i indywidualnego traktowania; więźniowie winni
odczuwać dolegliwość kary, która miala pozostawiać trwale ślady w ich psychice, 5) w zakładach
karnych nie powi.nny być stosowane: daleko idący system segragacji więźniów, zróżnicowanie ustroju
więziennego, system progresywny, itd., gdyż chodziłoby o prewencję specjalną, a nie ona miała spełniać
naczelną rolę przy wykonyvllaniu kary pozbawienia wolności. Radzinowicz choć nie przeprowadzil
wyraźnej krytycznej oceny nie popiera! też tych zmian. Wyłożona doktryna, konkretnie 4 pierwsze
jej punkty, całkowicie przypominała mu skrajny klasycyzm, w praktyce zaś widział w niej powrót do
penitencjaryzmu Niemiec przedwojennych w jego najgorszej formie (L. R a d z i n o w i c z, Refomw ... ,
s.277 i n., Ustrój więzienny... , s.456- 457). Badacz pisał również o doktrynie kryminologicznej,
wyróżniając obóz klasyczny i autorów ściśle związanych z nowym rezimem. WS"Z'jscy oni, choć się
różnili między sobą, reformę więziennictwa widzieli podobnie. W ramach tej grupy Radzinowicz
wskazywał na zupełnie odosobnione glosy za humanitaryzmem i daleko posuniętą indywidualizacją
(H. Nicolai, P.E. Wolf).
88 J. G r o d z i ń s k i, Podstawy ideologiczne prawa karnego wykonawczego Trzeciej Rzeszy,
w: Wi!. Prz. Prawno Nr 10/1938, s.293-98. Grodziński podkreślał, że zasady prawa karnego
wykonawczego zależą od ujęcia celów i istoty kary. Celem kary wg hitleryzmu było zdaniem
autora zadośćuczynienie sprawiedliwości poprLez odpłatę przestepcy, który musiał odpokutować
czyn, oraz zastra,>zenie. Istotą zaś kary była jej dotkliwa dolegliwość, by mogla ona wyżej wymienione
cele spełnić. Narodowy socjalizm -- jak twierdził on dalej - nie odrzucal wychowania i poprawy
przestępcy jako celów kary, ale uznawał je za drugorzędne; wychowywać miano wyłącznie
przestępców przypadkowych, nie zawodowych. Ujęcie powyższe decydowało o zasadach
wykonywania kary (kara twarda i surowa, prawo walki ). Ale kara zdaniem Grodzii1skiego miała być
nie tylko surowa, ale oparta na n.s sprawiedliwości i praworządności (słuszności ). Dystans autora do
omawianych myśli objawiał się werbalnie w tym, że ową słuszność i sprawiedliwość postulował on
poddać dopiero sprawdzianowi praktycznemu, w drodze obserwacji (tamże, 8.198 ).
89 WL N e li t o r o w i c z, WykofUmie kary na nie letnich w Niemczech, w: W Służbie
Penitencjarnej Nr 20/1937, s.8 (tu o wychowawczym, nie pokutniczym celu kary).

134

Leonard Górnicki

~

Prawo Trzeciej Rzeszy w nauce ...

Więziennictwa Polskiego drukujący także teksty autorów niemieckich
ustaw 91, co chyba zamierzano czynić bardziej systematycznie.

90

i

tłumaczenia

3. Interpretacje i oceny projektów zmian

o pewnym \ryodrębnieniu w naszej pracy projektów zmian zadecydowały względy
techniczne. Nie ma bowiem powodu, by przyjmować, że obraz zagadnienia zmieniał się
zależnie od tego czy mówiono o prawie obowiązującym, czy o planowanych dopiero
reformach. Niewątpliwie jednak te zamiary ustawodawcze jaskrawiej uzewnętrzniały
tendencje rozwojowe struktury państwowej hitleryzmu.
Bliższą uwagę przyszłemu kodeksowi karnemu Trzeciej Rzeszy poświęcił prof. WWP
w Warszawie, sędzia SN Emil Stanisław R a p p a p o r t 92. Propozycje hitlerowskie włączył
on w nurt przeszło trzydziestoletniej walki o reformę prawa karnego w Niemczech, jako jej
trzeci, rewolucyjny etap 93. Opierając się na memoriale KerrIa i posiłkowo na literaturze
propagującej autorytatywne prawo karne, analizował idee przewodnie kodeksu, zerwanie z
prawem karnym podmiotowym, stosunek do innych kodeksów i projektów karnych, wreszcie
reperkusje dokonanych przeobrażeń w sferze współpracy międzynarodowej.
Projektowany kodeks kamy i odpowiednia doktryna prawa - wywodził Rappaport
- uzależnione są ściśle, co zrozumiałe, od ideologii rządząc~i partii. Mając to na względzie
można wskazać na kilka zasadniczych cech tegoż kodeksu. Pierwszą cechą jest "pogański
pragennanizm" i związane z nim zalożenie Vl-)'jątkowej dziejowej misji. Ta pogańska megalomania znajduje wyraz w najważniejszych, na czoło kodeksu wysuwanych działach
90 W. S t r u b e, Opieka nad więźniami w Niemczech, w: Prz. Więz. Pol. Nr 2/1936, s.13-17;
O. W e i s s c n r i e d e r, Penitencjaryzm niemiecki. WvkonGl1ie kary i środków zabezpieczających
w Niemczech (Deutscher Vollzug), w: Prz. Więz. Poi. z. 1/1938,8.14-24.
91 Zob. Pruska ustawa o wykonywaniu kar i o ułaskawieniu. Ustawa z dl!. 1 sierpnia 1933,
w: Prz. Więz. Pol. z3/1937, s.492- 514. Prze!. dr Franciszek Wolman, pod kier. doc. dr L. Radzinowicza.
Przetłumaczone zostały części ustawy dotyczące bezpośrednio ustroju penitencjarnego.
Warto w tym miejscu na marginesie zacytować §48 rozpo!7-4dzenia z 14 V 1934: "Przez odbycie kary
pozbawienia wolności mają więźniowic odpokutować bezprawie, którego się dopuścili. Pozbawienie
wolności należy tak ukształtować, aby było dla więźniów dotkliwym ziem i aby stwarzało zaporę wobec
pokusy popełnienia nowego przestępstwa także u tych, którzy nie nadają się do wewnętrznego
wychowania.
Więźniów należy przymusić do karności i porządku, przyzwyczaić do pracy i spełniania
obowiązków oraz umocnic etycznie"; cyt. za: J. J. B o s s o w s k i, Prawo karne ... , s.20; por. J. G r od z i ń s k i, O.C., 8.294.
92 E. St. R a p p a p o r t, Przyszły kodeks karny Trzeciej Rzeszy Niemieckiej (Wskazania
podstawowe prawa karnego hitlerowskiego), Warszawa 1934,8.24. E. St. Rappaport (1877-1965 );
dr praw Uniw. w Neuchiitel; prof. prawa karnego WWP (od 1907 ); doc. prawa karnego ULw
(od 1920); sędzia SN; sekretarz generalny Komisji Kodyfikacyjnej RP (od 1919); zob. A. P e r e t i a
t k o w i c z, M. S o b e s k i, Współczesna kultura polska, Poznań 1932, s.207.
93 Tamże, s.6- 8.
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przestępstw przeciwko organizacji państwa,

rasie, wspólnocie ludowej germańskiej i rodzinie,
Mamy tu do czynienia z regresem do wczesnego średniO\viecza.
"Głęboko przekonany jestem - dodawał badacz - że tylko na tym podłożu wczesnego
pogańskiego średniowiecza wyrozumieć można istotę hitleryzmu, jego bądź co bądź
zdumiewającą siłę emocjonalną i wpływ na neo-germanizm w chwili bieżącej w Rzeszy,
a nawet poza jej granicami"95.
Druga cecha - dowiadujemy się niżej - to różnicujący i eliminaC)jny, wyolbrzymiony
rasizm, jako konsekwencja neogermań.skiego samoubóstwienia. Nadaje on projektowanemu
kodeksowi "sensacyjne piętno osobliwości, barbarzyństwa i dziwactwa", na które kodeks
ten w wielu innych działach z pewnością nie będzie zasługiwał. Istnieje bowiem druga socjalistyczna połowa doktryny, nie mniej ważna i nie mniej znamienna dla kodeksu 96.
Bezpośrednie jej odzwierciedlenie stanowi cecha trzecia memoriału, tzn. jedynie
pośrednia ochrona dóbr materialnych jednostki, zwłaszcza prawa własności. Zza zasłony
neogennanizmu i rasizmu na ogół nie dostrzega się tejże cechy wiążącej hitleryzm z
tendencjami komunistycznymi. W narodowosocjalistycznym państwie o zachowaniu prawa
własności, w nmiejszym stopniu własności środków produkcji, decydują nie uprawnienia
człowieka i obywatela, ale celowość ich zachowania w rękach jednostki dla dobra ogólu.
Państwo chroni wi.ęc mienie tylko o tyle, o ile właściciel jako członek wspólnoty ludowej
(Volkskoerper) odpo','viedzialnie rum zarządza przed zbiorowością ludową (Vołksgesamtheit)
w myśl wskazarna: korzyść ogółu wyprzedza korzyść jednostek. Dotychczasowa centralna
pozycja ochrony praw majątkowych jednostki (des vermoegensrechtlichen Schutzes des
Einzelnen) zostanie w przyszłym kodeksie poniechana. Memorial ochronę dóbr materialnych
osób prywatnych stawia na szarym końcu 97.
Czwartą cechą projektu jest natomiast zró",nanie ustawy karnej z ludowym, germańskim
poczuciem prawnym, co odpowiada "sumieniu rewolucyjnemu" w ustroju sowieckim. Tę
cechę uznać należy za naliaskra','vszą. W ustawodawstwie, które swoim typem i duchem me
sprzeniewierzało się dotąd - przekonywał R.:1ppaport - formalnym wyl1mgamom "państwa
praworządnego" (Rechtsstaat), które pomimo sensacyjności nmvych. ustaw i urządzeń
przykładało taką wagę do legalnej, ewolucyjnej postaci rewolucji, nagle dokonuje się
wyłomu zrywając z nullum erimen, nulla poe/w sine lege - naczelną zasadą wszystkich
współczesnych kodeksów karnych. W hitlerowskim prawie karnym opartym na
zwycząjowych tradycjach starogermallskich aż po COl1stitutio Criminalis Caro lina (art.
105 C.C.c. ,,0 nienazwanych przypadkach kryminalnych i karach") ma ona przestać istnieć.
W ten sposób Trzecia Rzesza odcina się nawet od ustrojów faszystowskich: chrześcijańsko
stanowej Austrii i syndykalistyczno-korporaC)jnych Włoch 98.
W hitlerowskim państwie - ciągnął dalej Rappaport _. nastąpiło zerwanie z prawem
też ściśle germańskiej

94.

!l4 Tamże, s.9-11. Niezmiernie charakterystyczna wydala się Rappaportowi odpowiedzikarna dodatkowa za ,,złamanie wierności wodzowi" (Fohrertreubruch ) - tamże, S.lO.
95 Tamże, s.lO (infine)-ll. W oryginale cz.cionka półtłusta.
% Tamże, s.l1 (infine)-12.
97 Tamże, s.12- 14; patrz też, Nationalsozialistisches Strafrecht, 8.104. Odesłanie także do
odpowiednich unormowań prawa pracy.
98 E. SL R a p p a p o r t, o.c., s.14-15.
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karnym podmioto\\ym. Na widownię powraca, jeśli już nie krwawa zemsta czasów
zamierzchłych, to przynajmniej surowa, odwetowa kara stosowana z pozycji prewencji
generalnej. Odstraszenie lub \\yłączenie, a nie zabezpieczenie, są także rysami zasadniczymi
"innych" obok kary środków (Massnahmen, ale już nie Sicherungsmassnahmen), które
'wspomina memoriał 99. Prewencja generalna i przykładne odstraszanie leżą zresztą w tradycji
. niemieckiej. Jeszcze Paul Johan Anzelm Feuerbach w kodeksie bawarskim z 1813 r.
wyeksponował przede wszystkim i ponad wszystko myśl o odstraszaniu. Ta naczelna troska
o obostrzenie represji karnej ,\yraża się w memoriale nie tylko w typie i rodzaju kar, ale i w
budowie dyspozycji przepisów, które dotyczą głównie tzw. "Gefaerdungsdelikte", a nie
czynów już dokonanych 100.
Jest oczywiste - dowodził następnie Rappaport - że przyszły kodeks karny niemiecki
nie może mieć nic wspólnego z kodeksami i projektami karnymi państwo ustroju
demokratyczno-parlamentarnym. Mniej jasno przedstawia się ta sprawa, gdy chodzi
o reformy dokonane już we Włoszech i projektowane w Austrii. W istocie rzekoma ideowa
łączność tych kodeksów z kodeksem hitlerowskim jest jednak pozorem i ginie przy bardziej
wnikliwej analizie 101. Podobnie i analogie z ustrojem sowieckim są jedynie częściowe
i powierzchowne. Mamy tym samym do czynienia ze zjawiskiem kodyfikacyjnym bez
precedensu i bez głębszego związku zjakimkolwiek innym współczesnym nurtem reformy
ustawodawstwa kryminalnego 102.
Wiele państw zawierając z Trzecią Rzeszą umowy ekstradycyjne będzie musiało
potraktować grupę nowych przestępstw niemieckich, dotyczących przede wszystkim
ochrony ustroju, jako prawo karne polityczne sensu stricto i objąć je w danym wypadku
przywilejami prawa azylu na własnym terytorium. Imle zaś czyny karalne, zwłaszcza zwią7-<U1e
z zasadą rasizmu w życiu rodzinnym i społecznym, jako zagrożone karą jedynie na terytorium
Niemiec, należałoby z umów ekstradycY.inych wyraźnie, czy choćby w dorozumiany sposób
- w każdym razie skutecznie - wyłączyć. Można liczyć na współpracę niemiecką
w dziele ścigania tzw. delicta iuris gentium, na podstawie zasady światowej represji .
. Memoriał dopuszcza nawet fakultaty\\ną ekstradycję tychże hostes generis humani , choćby
nawet obywateli Rzeszy. Okazywana ostatnio przez Niemcy wyraźna wola zawierania paktów
o nieagresji, otworzyć powinna nowe możliwości przed prawem karn)1ll międzypaństwowym,
Te "inne" środki posiadały zdaniem Rappaporta raczej charakter dawnych "skutków
ze środkami zabezpieczającymi znanymi nowoczesnym kodeksom nie miały, bo mieć nie
mogły, nic wspólnego. Memoriał poza przupadkiem niepoczytalności nie zaleca! zresztą żadnych
środków zabezpieczających i poprawczych tamże, s. 17.
100 Tamże, s.15-17.
IQ! Wszystkie cztery podstawowe myśli hitlerowskiego memoriału sprzeczne byly jak
zapewniał Rappaport ze wskazaniami kodeksu faszystowskich Włoch. Germański poganizm
przeciwstawia! się duchowi uniwersalistycznemu, idei tkwiącej tak w Pax RomGlw jak i w
chrześcijailskiej powszechności. Obcy tradycji włoskiej pozostawał też rasizm. Najbardziej jednak
kontrastowały: idea prawa. rzymskiego i prawa neogerma(lskiego, poszanowanie ustawy przez
pierwszą, żrównanie zaś ustawy z nieokreślonym poczuciem prawnym przez drugą. Dotyczyło to
tym bardziej Austrii (s.20-21).
102 Tamże, s.18- 21.
99

zasądzenia"j

Hitlerowskie prawo karne materialne.
zabezpieczającym

-..rykonywanie tych paktów,

137

chociażby

tylko o charakterze regionalnym
i cale nowoczesne prawo karne
wykonawcze, współpraca międzynarodowa Niemiec hitlerowskich gloSZ:lcych suro'wy
stosunek do przestępcy i skazanego natrafić musi na ~ysoce poważne trudności i zasadnicze
przeciwieństwa. Przyszłość dopiero pokaże w pełni - informował badacz nieco wcześniej
- czy prawo karne niemieckie wyizoluje się, czy też weźmie udział w międzynarodo~ym
ruchu lmifl.kacyjnym. Definitywnie współpraca nie jest. ~ykluczona 103.
Rappaport, jak wi.dzimy, był kolejnym karnistą, u którego U\"idocznił się ów relatywizm,
pmvi.ązany tutaj ściśle z formalizmem. Odrzucał on w omawianym projekcie hitlerowskim
nacjonalizm i rasizm, chwalił postanowienia w swoim mniemaniu socjalistyczne. Z wzorców
zawartych w niektórych działach memoriału, głównie o charakterze socjalnym (ochrona
prawokarna siły roboczej oraz warunków pracy kobiet, młodzieży i dzieci) porównawcze
ustawodawstwo kryminalne moglojak sądził "skutecznie skorzystać" 104. Hitleryznl :z:rumiem
Rappaporta posiadał swoje zgoła wyjątkowe blaski i cienie, przy czym cienie niepomiernie
przeważały. Nie przeszkodziły mu one jednak doszukać się "głęboko idealistycznej natury"
w przepisach dotyczących ochrony :zbiorowości 105. Nawet rasiznl określał onjako ,,[ ... ] sam
w sobie zdrowy odruch nowoczesnej kaloagatii, który przeobraził się w brutalny,
degradujący kulturalnie Niemcy współczesne, zoologiczny niemal antysemityzm, nigdzie
w tej postaci obecnie już nie spotykany" 106. Za wcześnie było wówczas w jego rozumieniu
na wnioski dokąd hitlerowski eksperyment zaprowadzi. Z tej przyczyny postulował on
w miarę ścisłą i bezstronną obserwację ~awiska przez międzynarodową naukę 107. Nie sposób
w tym miejscu zapomnieć o jego twierdzeniach o polskim neounitary.lmie prawnym, o prawi.e
samoistnym, które skłoniły go do dyskusji ze skrajnie prawicO'-'\ynli "młodymi prmvnikami".
i czasowym. Gdy jednak chodzi o politykę

10l

Tamże,

104

Tamże,

101

Tamże,

penitencjarną

s. 21- 24.
8.22.
105 "Bo są w nim pisal Rappaport o memoriale Kerrla - i blaski i cienie; ci cni jest
niepomiernie więcej, zwłaszcza zg; stanowiska prawa karnego porównawczg;go i wpływu tej swoistej
doktryny nacjonalistycznej na ukształtowanie sprlecznych z chrystianizmem wartości religijnych i
obyczajo~ch, 11 tym samym i sprzecznej z duchem nowoczg;snego ustawodawstwa kryminalnego
ochrony prawno-karnej odnośnych dóbr w przyszłym niemieckim kodeksie karnym. Z drugicj
strony - troska o silę i zdrowie ludu niemieckiego, w szczególności ludu roboczego. o silę rozrodczą
tego ludu, w szczególnośco zdrowie matki - germanki, ale tylko germanki, stanowi owe
charakterystyczne novum w przyszłym kodeksie karnym niemieckim, novum nicwątpliwie głęboko
idealistycznej natury. Ten tak specyficzny idealizm niektórych działów przyszłego kodeksu karnego
niemieckiego, dotyczących interesu zbiorowości, zazębia się o wysoce egoistycznc, brutalne niemal
ich podloze, o taką mieszaninę «blasków i cieni», że pierwsze mętnieją, a drugie tym jaskrawiej biją
w oczy, ~stępują na plan pierwszy, zasłaniając poszczególne przepisy i dążenia ozdrowidlczc i
celowo ochronne"; tamże, s.lO O blaskach i cieniach totalizmów mówił też Si. Kutrzeba; patrz o
tym ostatni rozdział rozprawy.
106 Tamże, 8.12. Rappaport mial chyba na myśli kalokagatię (kalogathia), tzn. idcał
~chow1lwczy w starożytnej Grecji, głoszący doskonałość duchową i cielesną, ~rażającą się zarówno
w sprawności fizycznej jak i w zaletach umysłu i moralnego charakteru wychowanka; zespól
fizycznych i moralnych zalet dobrego obywatela.

s.24.
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Poza opracowaniem Rappaporta nie znajdujemy publikacji, która by nieco szerzej
omawiala wspomniany memoriał cry inny projekt. Niektóre opinie "'Y}Jadnie nam tym
niemni~i pokrótce przytocryć, bo dają one pewien obraz poglądów rodzimej nauki na ów
temat.
Przywoływany już \\yżej WI. Wolter widział memoriał Kerrla jako niezwykle bojowy,
oddający jasno rewolucyjność narodowosocjalistycznych idei. Uderzyło go na wstępie to,
że część szczególna wyprzedzała tam część ogólną, a nie na odwrót, jak zamyczaj.
Znamienne wydały mu się same nazwy: Volksgemeinschaft, Volksgenosse, Volkstum,
Volksgut, które, czasem pod inną tylko nazwą, chroniłyby dobra uznane przez wszystkie
ustf(~ie, często jednak podkreślały specyficznie germmlski światopogląd i to, co się z nim
łączyło. Z\\Tacał uwagę na przepisy dotyczące ochrony rasy i narodowości, także dóbr
narodowych, chroniące religię i moralność oraz rodzinę, zgodnie ze wskazaniami prymatu
interesów wspólnoty 108.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że Wolter "ydzielił najważniejsze cechy części ogólnej
przyszłego kodeksu: 1) kodeks karny miał właściwie obejmować v.yłącznie cięższe
przestępstwa, 'rykroczenia przeszły by do rozporządzeń policyjnych; formalną klasyfikację
zastąpiła by klasyfikacja przestępstw wedug naruszenia cry zagrożenia dóbr prav.nych,
2) przestępstwa nalezało w zasadzie ujmować jako przestępstwa narażenia na
. niebezpieczeństwo, toteż skutek przestawał by momentem decydującym o gradacji;
konsekwencję tego subiektywizmu stanowił postulat rozszerzenia karalności p07.a granice
usiłowania, y. karanie także czynności pr-z:ygotowawcrych do przestępstwa, 3) rerygnowano
z zasady mtlluIII crimen sine lege i 4) opowiadano się za karą śmierci, za stopniowanymi
karami pozbawienia wolności z możliwością obostrzenia przez chłostę i post, a przeciw
środkom zabezpieczającym, z wyjątkiem zakładu leczniczego dla przestępców
niepoczytalnych; wszystko to razem wzięte oznaczało całkowity nav.Tót do prewencji
ogólnej, cryli odstraszania 109.
Wolter nie wierzył w moZłiwość urzeczywistnienia tak nakreślonego programu.
Twierdził, "Że zawarte w memoriale "')'nurzenia traktować naJeZy ostrożnie, bo nie wszystko
wejdzie w życie. Skład powołanej w Rzeszy komisji kodyfikacyjnej gwarantował w jego
przekonaniu, że nowe hitlerowskie prawo karne nie musiało koniecznie pójść po bojowej
linii memoriału, aczkolwiek panujący ustrój miał na nim wycisnąć swąje piętno. Wydawało
mu się wtedy nie'wątpliwe, że Trzecia Rzesza otr-z:yma wkrótce kodeks karny 110.
Do -wyjątków w kręgu publikacji nie będących w Z:'1łozeniu deklaracją polityczną,
należały głosy sformułowane tak ostro, jak w wydaniu adw. dra Ignacego L i s s a Ill.
108

Wł.

109

Tamże,

W o 1t e f, Prawo karne ... ) s.242- 244.
s.244- 245,
IIQ Tamże, 8.242- 243 i 245.
III "Pomijając barbarzyństwo, czarny przesąd średniowiecza i nieuctwo pisał on
o memoriale - bijące z tej rządowej enuncjacji do narodu niemieckiego - uderza w niej w głównej
mielZe germańska buta, niesforna pycha prostaka, który óorwawszy się do władzy usiłuje ją utwierdzić
. wybujałym samochwalstwem.
[ ... ]
Istnieje międzynarodowa Liga Praw Człowieka i nie zamarło chyba wśród reszty ludów sumienie
wolnego c7Jowieczellst\Va, Dziw bierze, że dotychczas to sumienie narodów nie odezwało się głośnym
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Większą wagę do doboru argumentów dla swoich tez przywiązał natomiast w świetnym
artykule dr Raf,łł L e m k i n 112. Potrafił on śmiało powiedzieć, że narodowosocjalistyczna
rewolucja odbiła się w sferze prawa karnego niezwykle ujemnie, przyniosła zamiast postępu
powrót do przebrzmiałych myśli średniowiecza. O tym nawrocie do średniowiecza
w memoriale KerrIa świadczyła w oczach Lemkina po pierwsze wybitna przewaga
zbiorowości nad jednostką. Górującą zbiorowość, jak tłumaczył on, stanowił szczep
germański lub miasto w ustroju feudalnym. Jednostka posiadała jakąś wartość tylko jako
cząstka owej grupy. Wprowadzenie analogii przez l\)'l'ażającą ideę średniowiecznego prawa
germańskiego Caro linę spowodowało, że jednostka nigdy z góry nie potrafiła przewidzieć
za co może zostać ukarana, kara zaś spadała na nią niespodziewanie, gdy sędzia uznał jej
czyn za szkodliwy dla grupy. Podobnie w Trzeciej Rzeszy obywatel stawał się "wiecznym
kandydatem na przestępcę" i nigdy nie był pewny swego jutra. Zastosowane w Niemczech
kryteria odpowiedzialności karnej, jak "moralność" (Sittlichkeit), "zdrowe poczucie narodu"
(gesundes Volksanschauung), "duch narodu" (Volksgeist) oddawały po drugie - jak
dowodził nasz prawnik - znane na różnych szczeblach rozwoju ludzkości pomieszanie
prawa z moralnością. Występowało ono w średniowieczu i w czasach absolutyzmu. Nonna
prawna nie wystarczała '\'\tedy dla poddania obywatela zbiorowości, sięgano więc po normę
moralną. W Trzeciej Rzeszy normę moralną potraktowano jako znakomity środek
podporządkowania obywatela państwu "całkowitemu" (Totalstaat). W tymże zdrowym
poczuciu narodu upatrywał autor z kolei po trzecie punktu wyjścia dla nacjonalizmu i
rasizmu. W średniowiecznej koncepcji prawnokarnej, jak przypominał on, broniono
określonej zbiorowości, czy to szczepu, czy miasta, nie sięgając wzrokiem poza te
grupy. Krańcowy nacjonalizm hitlerowski utracił wszelkie głębsze zainteresowanie dla
międzynarodowej solidarności w walce z przestępczością, tak jak dawnej grupy rodow~i
nie zajmowały przestępstwa wyrządzone na szkodę innej społeczności. Podobnie
i hitlerowski rasizm wywodzić się miał z ustroju szczepowego plemion germańskich. Średnio
wieczna "Blutsgemeinschaft" stanowiła tu podwalinę nowoczesnej "Volksgemeinschaft".
Kary za naruszenie czci rasowej ("Verletzung der Rassenehre") i zdradę rasy w Trzeciej
Rzeszy zestawiał Lemkin ponadto ze staroindY.iskim kodeksem Manu (II w. p.n.e. - II w. n.e.).
Wreszcie w odrzuceniu przez memoriał kary celowej i uznaniu za właściwy i jedyny cel
kary odpłaty i odstraszania dostrzegł on po czwarte, korzystając zresztą ze wskazówek
memoriału, pojmowanie kary w duchu Caroliny . Średniowieczne były korzenie szafowania
karą śmierci i ciężkiego więzienia, obostrzenia kary więzienia w postaci postu, ciemnicy i
chłosty, sięgania do kary konfiskaty majątku i stosowania kary pozbawienia obywatelstwa
i wydalenia z kraju ,przypominające żywo banicję.

echem przeciw tego rodzaju wybrykom zbarbaryzowanej kultury, że nie odezwał się głośny, solidarny
protest ludzkości przeciw zaślepieniu i bucie jednego odłamu narodu, który kiedyś śmiał się mienić
narodem poetów i filozofów!"; 1. L i s s, Dokument kultury prawnej z Trzeciej Rzeszy, w: Gl. Prawa
Nr 4-5/1934, s.316, 317.
ll2 R. L e m k i n, Reforma prawa karnego w Niemczech, w: Wiadomości Literackie
Nr 30/1934,5.7. R. Lemkin - dr praw; adwokat, prokurator; doc. prawa karnego na UJ; po wojnie
pozostał na emigracji; wszedł do grona światowych badaczy hitleryzmu.
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W hitlerowskiej Rzeszy odbywał się więc w odczuciu Len1kina proces wsteczny, prawo
karne cofnięte zostało o wiele stuleci. Stworzono tam tzw. autorytatywne prawo karne
oparte na \"}'wolaniu strachu i grozy, zaprzepaszczając cały dorobek cywilizacji. Ta
surowość systemu karnego w ujęciu badacza odpowiadała z jednej strony umysłowości
narodowosocjalistycznej, z drugiej natomiast miała doraźne cele polityczne przyświecające
każdemu porewolucyjnemu porządkowi. Międzynarodowa nauka przyglądała się temu
podobno "ze zdumieniem i tnvogą" 113.
Zakończymy nasz przegląd głosem \"}'chodzącym z innych niż Lemkin pozycji, tzn.
z bezstronnej, obiektyl\nej analizy stanu rzeczy, która poprzedzała ocenę. Tak postąpił
członek Komisji Kodyfikacyjnej RP, sędzia SN prof. Janusz J a m o n t t 114. Ta ocena
wypadła jednak negatywnie. Jamontt stwierdzał, że memoriał KerrIa "przekreśla w prawie
karnym - prawo", a za '''}'jątkiem kilku przepisów "godzi w podstawowe zasady
nowoczesnego prawa karnego i skręca \ryraźnie w stronę, gdzie kończy się prawo, a zaczyna
się dowołność", że liczne były w nim akcenty "demogogicznego efekciarstwa, nie licującego
z powagą pracy". Podnosił też zbytnio uproszczone podejście do zagadnień bardzo
skomplikowanych, tworzące pojęciowy zamęt i system pełen sprzeczności. Traktował te
przemiany jako wytwór kryzysu epoki. Wyraźna obrona pewnych wartości przeciwstawiła
się tu jak widzimy rezerwie i \ryrachowaniu niektórych prawników pojmujących obiektywizm
zgoła fałszywie.

* * *
Śmialo można powiedzieć, że przypomniane publikacje stanowią wartościo"}' materiał
informacyjny, przydatny w jakimś stopniu dla każdego kto się interesuje prawem karnym
Trzeciej Rzeszy, aczkolwiek opis nie jest \"}'czerpujący i nie uwzględnia orzecznictwa.
Niezbyt też wnikliwie potraktowali badacze literaturę prawniczą, wyciągając z niej raczej
tylko pe'Wne ogólne myśli. Brak zresztą do dzisiaj w naszym kraju pracy, która by analizowała
podejście nauki hitlerowskiej do tak zasadniczych zagadnień jak przestępstwo, czyn, związek
przyczyno"}', wina, kara i tego, co się z nimi wiąże. Supremacja życia nad teorią prawniczą
Innym razem - dodajmy tutaj - Lemkin wskazywał na poważne kurczenie się sfery
obywatelskiej w wielu ówczesnych państwach. Dowodu zalożenia przewagi interesów
społecznych nad indywidualnymi dostarczały mu takie doktryny jak faszyzm, hitleryzm, socjalizm,
bolszewizm, etatyzm i solidaryzm. ,,Nie twierdzimy bynajmniej - głosilon - że wskazane wyżej
przemiany społeczno-polityczne daly bezpośredni impuls w kierunku uszczuplenia praw jednostki
w zakresie prawa karnego, należy jednak stwierdzić, że były one poważną przyczyną, która
zmniejszyła opór ustawodawcy przy realizowaniu tych form ustawodawstwa karnego i tych instytucji
prawa, które w konsekwencji doprowad7ily do uszczuplenia praw jednostki. Mamy tu na myśli
wprowadzenie przez szereg kodeksów swoistej techniki ustawodawczej, oraz instytucji zapożyczonych
ze szkoly pozytywnej, jako też ogólną tendencję do subiektywizacji prawa karnego";
R. L e m k i n, Sędzia w obliczu nowoczesnego prawa karnego i kryminologii, Warszawa 1933,
s.20- 21.
114 Bliżej, J. J a m o n t t, Zamach na nowoczesne prawo karne (sprawozdanie z odczytu,
który odbył się 26. 03. 1936 r. w sali SN ), w: Gl. S. Nr 5/1936, s.409. J. Jamontt (1875-1951):
sędzia SN; prof. WWP; czl. Komisji Kodyfikacyjnej RP; po wojnie prof. UL.
113
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Hitlera nie ulega kwestii, ale podstawowe trendy w myśleniu prawniczym
temu lepiej zaobserwować.
Różne opinie jak widzieliśmy wypowiadali międzywojenni pra\vnicy polscy o prawie
karnym Trzeciej Rzeszy. Różny też przyjmowali punkt "vyjścia przy omawianiu tematu.
Żeby się zbytnio nie po".tarzać: skąd taki brak jednomyślności i jednoznaczności oceny
we wskazanej grupie pra\vników, z których żaden przecież nie popierai hitleryzmu?
Wyznac7..niki światopoglądowe i zapatI)"wania naukowe, choć ważne, nie wyjaśniają chyba
wszystkiego. Pamiętać bowiem trzeba, że chodziło o specyficzną dziedzinę życia, dziedzinę
walki z przestępczością, w której oczekiwania i zamierzenia przerastają zawsze osiągane
rezultaty. Jeśli uwzględnimy ponadto znany badaczom fakt, że niektóre dylematy prawa
karnego są niemal archetypowe i nie wyeliminuje ich rozwój kultury i cywilizacji, spm·wa
przybierze inny nieco odciell. Naturalnie, błąd tkwił 'Wtedy w \\yłączeniu z roZWażAlI} istoty
ustroju: czym innym jest odwoływanie się do alternatywy w państwie demokratycznym,
czym innym w autokratycznym. R.7.ecz idzie nie o to, cvy prze,viduje się jakieś zabezpieczenia,
ale czy te zabezpieczenia w danym systemie są w ogóle realne.
Dziś już wszyscy wiemy, że hitlerowskie eksperymenty nie mogły przynieść postępu,
ani otworvyć novvych horyzontów w prawie kamym. Obok badania przejawów gwałcenia
sprawiedliwości i zbrodni reżimu, i.nteresują nas więc bardziej owe trendy w myśleniu
prawniczym Trzeciej Rzesvy. Niezmiernie charakterystyczne jest pl7.Cde wsvystkim to dą7.enie
do sprawiedlhvości materialut:i będące idee fixe totalizmu. Chęć panowania nad całym
człowiekiem, kontrolowania każdego przejawu aktywności \V)'magała, aby żaden czyn
niezgodny z zamierzeniami państwa nie pozostał bezkarny. Ale to nie tylko jednostronne
oŚ"'viadczenie totalnej wiadvy kreowało sprawiedliwość materialną. Wykorzystując powst.:lłą
koniunkturę doszedł bowi.em do głosu w hitlerowskim państwie istniejący w nauce od
dawna prąd, który domagał się większej skuteczności w walce z przestępczością i :zakładał,
że brak fonnalnego przepisu nie pO\"\linien cvynić przestępcy bezkarnym. Byli to prawnicy
\vyznający poza tym odnlienne naukowe 7..ałożenia; nie sh\orzono w Trzeciej Rzesvy nowej
orientacji w nauce prawa karnego.
Przestępstwo hitlerowscy prawnicy przedstawiali w istocie nie jako pogwałcenie
przepisu, ale norm etyki. Pozv'Ialało to na rozszerzenie 7..3sad odpowiedzialności wedle
kryterium zdrowego rozumowania narodowego i podstawowej myśli usta\V)' karnej. Problem nie v.yczerpywał się jednak w analogii z ustm\y czy nawet z prawa, którą sądy
początkowo traktowały zresztą zwężająco 115. O treści abstrakcyjnej w gruncie rzecvy
kategorii "gesundes Volksempfinden" decydować mial bowiem swobodnie sędzia. Było to
więc tworzenie prawa pod pozorem stosowania usta"y. Nie bez racji pisał tu Makarewicz,
że powstało prawo opierające się na prejudykatach, tj. prawo zwyczajowe. Materialnemu
określeniu bezpnnvia służyly także ustalenia alternatyVl'l1c i coraz częstsza 7..asada rctroakcji.
w

państwie

dałoby się dzięki

m Zawężono ją w orzecznictwie do pojęcia winy, i to tylko w powszechnym prawie kąrnym.
Od 1938 r. sądy poczęły coraz wyraźniej iść w kierunku hitlerowskiej zasady 1l1ł!lUf// crimel! sine poenG.
Również w szczególO\vym ustawodawstwie karnym coraz częściej pąjawiala się analogia z prawa; zob.
F. R Y s z k a, Pal/SIWO, s.477 i !l.
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Mnożące się szczegółowe

usta\vy karne szafowały bezwzględnie określonymi sankcjami
przy nieoznaczonym stanie faktycznym. Hitleryzm, tak jak każdy totalizm, kształtował własną
hierarchię czynów społecznie szkodlhvych. Na jej szczyt trafiały raczej czyny wyjątkowo
ujemnie oceniane z punktu widzenia moralności narodowosocjalistycznej, a nie te, które
normalnie uznawane są za patologiczne. WyimaginO\vana norma moralna bardziej niż norma
prawna ułatwiała podporządkowanie obywatela państwu.
Czyn - począwszy od Hegla podstawowe pojęcie pmwa karnego, otrzymał w hitlerowskim państwie postać \vybitnie zsubiektywizowaną, jako że nacisk położony został na
element woli. Proklamowano prawo karne woli (Willensstrafrecht) 116 zamiast prawa karnego
skutku (Erfolgsstrafrecht). Przestępstwo postulowali prawnicy ujmować jako przestępstwo
narażenia na niebezpieczeństwo, stąd skutek przestawał być elementem decydującym o
gradacji. Prowadziło to do wyjścia poza usiłowanie, czyli karania już czynności
przygotowawczych. W konsekwencji nacisk po\\inien zostać położony na osobę, nie na
czyn, zgodnie z fat:"llistyczną, rasistowską koncepcją "WTodzonych sklonności przestępczych.
Jeśli się tak od razu nie stało i kryteria te miały początkowo w Trzeciej Rzeszy charakter
posiłkowy 117, to chyba dlatego, że sędziowie wykazywali jeszcze zb)1 duże przywiązanie
do tradycji. Opory te z czasem pokonano, co "Wyra7iście uja\\TIil okres wojny 118. Okoliczności
sprawy, 'wskazujące jaki konkretnie czyn dany osobnik popełnił, sta\valy się mniej ważne
niż jego osobowość. Myśl prawnicza szła tu w kierunku opisu typów przestępców, a nie
. definiowania przestępnych czynów.
Nie tylko spory o usiłowanie nieudolne, ale i o sam związek przyczynowy i winę teza
o prawie woli rozstrzygała w jednoznaczny sposób. Dla ustalenia tego związku \\)'starczał
\-vysoki stopień prawdopodobieństwa, tzn. że winę dawało się udowodnić zawsze, gdy
istniała jakakoh\iek więź między czynem a skutkiem, który winę określał. W winie v.idziano
niezmiennie "winę woli".
Kara otrzymywała racjonalizację metafizyczną. Konieczność jej Z:lchowania hitlerowscy
juryści uzasadniali poczuciem prawnym żyjącym w niemieckim narodzie. Przypisali oni
karze cel zadośćuczynienia sprawiedliwości poprzez odpłatę i zastraszenie przestępcy, a
istotę kary stanowić miała dotkliwa dolegliwość. Tym Z:110żeniom towarzyszyła akcja
zohydzenia przestępcy w opinii społecznej. Przedstawiano go nie jako ofiarę warunków
socjalnych, a jako pasożyta i buntOlmika. Stał się on - że tak powiemy -- osobistym
wrogiem państwa, które uczyniło zeI1. przedmiot postępowania. Proces nie był już odtąd
procesem stron, przybierając cechy procesu inkwizyC)jnego.
Nawet jeśli przyznamy, że hitleryzm pozostav.ił pewną furtkę dla prewencji szczególnej,
w postaci pOpra\ły przestępców przypadkov.ych, to na pierwsze miejsce wysuwała się
prewencja ogólna. Przestępcom zawodO\\ym, w nazistowskiej nomenklaturze przestępcom

Zob. E. M e z g e r, Deutsches Strąfrecht. Eill Leitfaden, Berlin 1936, s.26 i n.
F. R Y s z k a, i.w., s.486- 487.
liS O wojennym prawie karnym patrz cenną monografię A. K o n i e c z n e g o, Pod rządami
wojennego prawa karnego Trzeciej Rzeszy. GómyŚ/ąsk 1939-1945, Warszawa- Wrocław 1972; tenże,
Prawo karne TrzeciejRzeszy. Próba charakterystyki. w: SI. n. Fasz. i Zbr. Hitl., T. III, Wrocław 1977 r;
116
117
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z ncnvyknienia (gefahrliche Gewohnheitsverbrechcr), vvydano nieustępliwą walkę, aż do
likwida~ji tak jednostek, jak i gmpy, bo jako pasożyty nie zasługiwali oni na zadne względy.
Bezceremonialnie "yrazi.ł to Alfred Rosenbcrg: "Karajest [... ] po prostu pozbywaniem się
typów obcych i natur zboczonych" 119. Nurt "autorWires StrafrechC skutecznie \V)"volywał
stan strachu i grozy 120.
Tkwił w tym z pewnością jakiś absolutyzm, ale nic kantowski absolutyzm moralny,
a absolutyzm wszechogarniającej politycznej idei. Zrozumiały jest fakt, że pra\\11icy nasi
zauważyli pęd do ukarania każdego przestępcy, a jednocześnie do rezygnacji z ukarania,
gdy okazywało się to niecelowe. Bezwzględność działania kary \\yznaczala dynamika
polityczna: podlega!y jej tylko czyny sprzeczne z interesami władzy. Przyszły zanik kary
dokonać się mial kosztem przejściowej surowości.
Na ujawnienie się tych cech prawa karnego Trzeciej Rzeszy nie trzeba bylo dlugo
czekać. Mogli je dostrzec i dostrzegali już międzywojenni prawnicy. Dzisiaj, bogatsi
o dośv,iadcz.enia ludobójczej wojny, potwierd7.amy je w calcj rozciągłości.

119

Cyt. za R. G r li n b e r g e T, Historia społeczna Trzeciej Rzeszy, T. 1,Warszawa 1987,

s.181.
120 G. D a h 111, Allloritiires Strafreclll. O.c., lenże, Gemeinschllft IIl1d Strllfrecht, Hamburg
1935; Da hm -Schaffstei I1,Liberales oderauloriliiresStrafrecht,Berlin1933;zob.też, As c h a ff e
n b u r g, Nelte Horizollte?, w: MOllatschriftfiir K/:vminalpsychologie III/d Strąfrechlsreform Nr 3- 4/
1933; patrz też poza tym, G e m m i n g c n, Strafrecht im Geiste Adolf Hit/ers, Berlin 1933.
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Rozdział

V

PODSTAWOWE INSTYTUCJE PRAWA PRACY I POLITYKA
SPOŁECZNA TRZECIEJ RZESZY

1. Uwagi

wprowadzające

Prawo pracy hitlerowskiej Rzeszy przedstawiało sobą istotny eksperyment społec:my.
. Już same zasady przewodnie tegoż prawa, jak nowe pojęcie pracy, idea wspólnoty
(Gemeinschaftsgedanke), zasada wodzostwa i idea honoru społecznego (Soziale Ehre)
różniły je od większości ustawodawstw. Równie charakterystyczne były niektóre inst}tucje:
obowiązkowa Służba Pracy (Reichsarbeitsdienst), Niemiecki Front Pracy (Deutsche
Arbeitsfront), czy też powiernicy pracy (Treuhander der Arbeit) i sądy honorowe jako
organy państwa sprawujące nadzór nad działalnością wodza przedsiębiorstwa. Mogłoby
się \\')'dawać, że wywoła to lawinę rzeczo\\')'ch głosów i polemik, tymczasem nasi
międzywojenni prawnicy byli niemal równie mało łaskawi dla tychże problemów jak i
współcześni. Wyjątkiem są unikalne do dziś w polskiej literaturze przedmiotu prace
Władysława B a g i ń s k i e g o, aplikanta sądowego w Warszawie, później referendarza w
Wydziale Prawa Państwowego i AdministraC)jnego Ministerstwa Sprawiedliwości ł • Pewne
l
Wł. B a g i ń s k i, Nowy ustrój pracy w Niemczech, Warszawa 1935. Układ pracy:
Przedmowa (s. I-VIll), Wstęp (s. 1-30). II. Niemiecki Front Pracy i jego rola w tworzeniu narodowo
- socjalistycznego ustroju pracy (s. 30-76): 1. Podstawowe tezy ruchu narodowosocjalistycznego
(s. 30-30), 2. Likwidacja związków zawodowych (s. 40-46), J. Tworzenie Niemieckiego Frontu
Pracy (s. 46-52), 4. Obecny stan organizacyjny Niemieckiego Frontu Pracy i jego podstawy (s. 5363),5. Cele i zadania Niemieckiego Frontu Pracy (s. 63-76). lU. Podstawy nowego ustroju pracy w
Trzeciej Rzeszy (s. 77-133): 1. Ustawa o ustroju pracy narodowej (s. 77-82), 2. Zakiad pracy w
nowym ustroju pracy (s. 82-94), 3. Rola państwa (s. 95-105), 4. Zbiorowe regulowanie stosunków
pracy (s. 105-115), 5. Realizacja zasady honoru społecznego jako podstawy stosunków pracy (s.
115-133). Uwagi końcowe (s. 134-138); tenże, Kształtowanie rynku pracy w Niemczech, Warszawa
1936; tenże, Ustawodawstwo niemieckie w zakresie gospodarJ.."i ludzką silą roboczą, w: WAlP Nr 4/
1937, s. 23-26; tenże, Troska o przygotowywanie kadr fachowych pracowników w Niemczech. w:
. Przegląd Bezpieczeństwa Pracy Nr lOi1937; tenże, Prawo pracy a plan czteroletni w Niemczech, w Gl.
S. Nr 111938, s. 43-50; tegoż. Praca w projekcie nowego kodeksu karnego w Niemczech, w: WAlP Nr
11/1937 s. 19-26; O prawie pracy Trzeciej Rzeszy Bagiński pisał też w Spól/lota Pracy 1937.
Wszystkie prace opierały się na analizie aktów prawnych, pośrednio wykorzystywały literaturę i
oficjalne enuncjacje, stąd Instytut Spraw Społecznych w przedmowie do jednej z prac Bagińskiego
stwierdzał, że oświetla ona raczej postulatywną stronę zagadnienia; zob. Przedmowa do: Wł. B a g i ń
s k i, Nowy ustrój ... , s. VIll.
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szczegółowe przyczynki, o których w dalszym ciągu rozdziału, także zawierają przydatne
omówienia danej kwestii. Reszta ma znaczenie raczej historyczne 2.
Ze zmianami ustawodawczymi szły w parze przeobrażenia nauki prawa pracy. Tu
sytuacja nie różniła się od stanu innych dziedzin nauki prawa. We właściwym świetle
widział to Z. Fenichel, który wskazywał jak radykalnie zmalała o~iętość hitlerowskich prac
z zakresu prawa pracy i cytowanej przez nie literatury w porównaniu z dziełami
wydawanymi we wcześniejszym okresie> . Brak cytatów nie znaczył, że ich unikano, ale że
nie było kogo i czego cytować. Obowiązywał zakaz powoływania się na opinie prawne
przedh1tlerowskie, jeśli pochodziły od autorów o innych :zapatrywaniach społecznych,
politycznych czy narodowych. Zamiast naukowej analizy i argumentacji narodowosocjalistyczni prawnicy proponowali nieoznaczone pojęcia i frazesy 4 • Trudno się dzi"",ić,
że ich wywodów nie próbooono w :zasadzie nawet komentować. Istotniejsze z pewnością
znaczenie miały posunięcia ustawodawcze, pozwalające na zaobserwowanie tendencji
rozwoju prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ustroju pracy i priorytetów w polityce
społecznej.

2. Tendencje rozwoju hitlerowskiego prawa pracy
Co przenikliwsi prawnicy zauważali w prawi.e pracy penetrację zasad moralnych,
w pierwszej kolejności w nowym pojęciu pracy i w idei honoru społecznego, bo koncep(~.ia
wspólnoty stanowiła przeniesienie ogólniejszej idei i na ten grunł.
!
Nawet Wydawnictwa Grup...• (o.c., z. 2, s. 49-50) nie przywiązywały większej wagi do
prawa pracy wymieniając w podpunkcie "Prawo socjalne i prawo pracy" tylko dwie ustawy:
1. Ustawę dla uporządkowania pracy narodowej z 20 stycznia 1934 (RGBl l, s.45), i Ustawę o
państwowej służbie pracy z 26 czerwca 1935 (RGBl I, 8.769). Istnieje poza tym przekład Ustawy
dotyczącej syndyków (powierników) pracy z 19 maja 1933 (RGBl l, s. 285), w: Zalącznik do' z. 1 TXIX
Przeglądu Politycznego z 1933 r., s. 4; patrz także, Przegląd aktualnych zagadnień prawnych w
Niemczech, w: Pal. Nr 4/1938; prawo pracy na s. 394-395. Z przekładów prac niemieckich jest tylko
wydrukowany przez młodych prawników w ramach współpracy prawniczej polsko -niemieckiej
niewielki artykuł referendarza sądowego w Berlinie Aleksandra L a n e, Prawo pracy nowych Niemiec,
w: WlvlP Nr 1/1936, s.6-14.
l
Na przykładzie Alfreda H u e c k a, Deutsches Arbeitsrecht, 1938. Wydana pl!"ZeZ
HuecKa wraz z Nipperdey'em w r. 1927 i 1931 praca Lehrbuch des Arbeitsrecht liczyła ok. 1150s.
tekstu (T. I. s. 444, T. li s. 699), w tym ok. 1/4 zajmowały cytaty z literatury. Tymczasem praca z f.
1938 miała 232 s. "rozrzedzonego druku", czyli - jak wyliczal Feniche\ - 150 stron dawniejszej
pracy. Spis literatury majdował się na niecalej jednej stronie (s. 54-55); zob. Z. F e n i c h e I, Rozwój
prawa we współczesnych Niemczech, O.C., s. 117, 118.
1
Pr.qkłady takich frazesów u Huecka: gdy ustawa z 20 I 1934 f. o reorganizacji pracy
narodowej nie przyznawała podmiotowego prawa do pracy, mówił on o "moralnym roszczeniu o
pracę", które przecież pozostawało niereaine; ukazywał stosunek pracy jako stosunek wspólnoty
(Gemeinschaftsverhaltnis), podczas gdy w rzeczywistości w pr7.edsiębiorstwie 17--ądził absolutnie
właściciel; tamże, s. 119-120.
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Najdobitniej, na czym polegało to nowe pojęcie pracy wyjaśnił bodaj Wł. Bagiński.
Narodowy socjalizm - twierdził on - widzi w pracy nie tylko pewien sposób zarobkowania,
nie wolny towar określany przez popyt i podaż, ale dobro szczególnego gatunku związane
ściśle z osobowością ludzką. Traktuje ją jako podstawę egzystencji i rozwoju oraz
najwartościowszy przejaw żywotności narodu, a w związku z tym jako moralny obowiązek
obywatela. Ten ostatni moment uwydatnia zwłaszcza powiązanie pracy z honorem
społecznym i podniesienie jej w ten sposób do poziomu służby publicznej wykonywanej
przez pracownika i pracodawcę na rzecz narodu. Praca - na równi fizyczna jak i umysłowa
- uznana zostaje za jedyny tytuł do udziału w życiu publicznym, a zarazem za podstawę
nowego szlachectwa Trzeciej Rzeszy, szlachectwa pracy s.
Bagiński jako jedyny ze znanych nam prawników podniósł w swoich publikacjach
także konsekwencje takiego rozumienia pracy, tj. ochronę pracy i jednocześnie jej
reglamentację przez państwo. Projekt prawnokarnej ochrony pracy - przekonywał on jest pierwszą taką próbą w historii prawa zachodniej Europy. Znaczenie postulowanej
reformy polega na nadaniu pracy takiej samej wartości jak zdrowiu, życiu, wolności lub
czci, czyli na jej równouprawnieniu z innymi materialnymi i moralnymi dobrami 6. "Po
dokonaniu krótkiego przeglądu wszystkich stanów faktycznych, zgrupowanych w projekcie
nowego niemieckiego kodeksu karnego w rozdziale obejmującym przestępstwa przeciwko
pracy - pisał prawnik nieco dalej - nie możemy powstrzymać się od stwierdzenia, że
wprowadzenie pracy jako dobra chronionego do kodeksu karnego oraz sformułowanie
czynów bezprawnych, skierowanych przeciwko pracy, jako wyodrębnionej grupy
przestępstw, należy uważać za posunięcie śmiałe i z punktu widzenia kryminologicznego za
całkowicie uzasadnione. Pozostawienie poza obrębem polityki kryminalnej czynów,
naruszających dobro będące podstawą egzystencji i awansu społecznego przeważąjącej
części ludności, wydąje się już dziś anachronizmem" ;.
Ale bynajmniej nie moralne przesłanki Bagiński dostrzegł li podstaw reglamentacji
pracy, a prymat polityki w życiu społecznym i skutek prZ)jęcia totalistycznej koncepcji
państwa 8. Ustawodawca niemiecki, dowodził on na przykładzie aktów prawnych
związanych z planem czteroletnim, wprowad71l postanowienie pozba'wiające pracownika
prawa swobodnego dysponowania swoją siłą roboczą, jak również pewne ograniczenia
pracodawcy w zakresie doboru pracowników i dysponowania w granicach umowy
stosunkiem pracy. Umowa o pracę staje się aktem prawnym "koncesjonowanym", do jej
zawarcia nie wystarcza wola stron - pracodawcy i pracownika, lecz potrzebna jest zgoda
państwa. Wolny stosunek pracy zastępuje stosunek pracy związany, tzn. stosunek, którego
!

Wł.

6

Wł.

B a g i ń s k i, Praca w projekcie.. ., s. 20-21; tenże, Kształtowanie... , S.108.
B a g i 11 S k i, Praca w projekcie"., s. 19-20
7
Tamże, s. 25-26. Mimo pozytywnej w zasadzie oceny nie wszystko w hitlerowskim
projekcie autorowi w pełni odpowiadało. Poza przestępstwami o podłożu politycznym, jak
przestępstwa przeciwko Służbie Pracy, sceptycznie Bagiński wypowiadał się o kryminologicznej
wartości sfonnulowań obejmujących przestępstwa przeciwko spokojowi społecznemu w warunkach,
w k1órych walka stanowiła jedyną gwarancję utrzymania standardu życiowego szerokich mas; tamże,
8

Wł.

8.26.

B a g i ń s k i, Prawo pracy... , s. 50.
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nie tylko treść wyznacza czynnik stojący ponad stronami - co jest normalne przy
zbiorowym regulowaniu warunków pracy - ale którego powstanie i \\ygaśnięcie
uzależnione jest w jakiś sposób od państwa 9.
Zbliżony pogląd o nowym rozumieniu pracy wyraził prof. UJ Kazimierz Władysław
K li m a n i e c k i !o. Uważał on, że faszyzm i w \viększym jeszcze stopniu narodo'wy
socjalizm rozróżniały wartość moralną i wartość społeczną pracy. Gdy chodzi o Niemcy główny przedmiot rozważań autora - miało się to opierać na wytycznych zawartych w
Mein Kampf: l) na rozróżnieniu materialnej oraz idealnej wartości pracy, 2) na uznaniu, 'li:,
nie rodzaj, lecz fonna i jakość pracy są miarą wartości jednostki i 3) na zało'li:,mu, że idealna
wartość pracy jest warunkiem i podstawą jej wartości społecznej II.
Takie spojrzenie nie było regułą. Przykładowo, Anna F i d l e rów n a, prawnik
Ministerstwa Opieki Społecznej, podkreślala bardziej utylitarnie cele totalizmów. Niezależnie
od odmienności doktrynalnych, państwa totalne wysuwały jej zdaniem pracę na miejsce
naczelne, jako jeden z zasadniczych elementów gospodarczych i społecznych. Z tej
przyczyny trudno było autorce nazwać to ust.awodawstwo pracy ustawodawstwem
ochronnym. Wolała w nim raczej widzieć przepisy, które nie miały w zasad:rle za zadanie
bezpośredniej ochrony pracownika przed \\'yzyskiem, lecz taką organizację pracy, by stała
się ona najbardziej wydatna i twórcza 12.
Treść pojęcia "honor społeczny" narodowi socjaliści ściśle wiązali ze wspólnotą
zakładową (Betriebsgemeinschaft). Wł. Bagiński wymienił trzy podstawy honoru
społecznego w tym właśni kontekście. Główną podstawę stanowiła świadomość obowiązków
ciązących na każdym z członków wspólnoty i poczucie odpowiedzialności za ich
wykonywanie odpowiednio do zajmowanego we wspólnocie stanowiska. Druga - w tym
samym odniesieniu - nakaz takiego zachowania się, które by czyniło członków wspólnoty
godnymi szacunku (troska o godność zawodową, poziom moralny i ducha wspólnoty).
Rozciągało się to takie na życie osobiste poza zakładem pracy, toteż zachowanie obrażające
dobre obyczaje lub łamiące przepisy prawa naruszało zarazem honor społeczny. Trzecią
zaś podstawą była zasada słu'li:.nia z całych sił zakładowi pracy i podporządkowania swoich
interesów dobru ogółu. Pojęcie honoru społecznego rozszerzyło w mniemaniu Bagińskiego
godność zawodową na wszystkie zawody, przez 00 zrównywało je pod względem moralnym
i społecznym. Podniesiona została szczególnie wartość pracy fizycznej i zwyczajnej
umysłowej 13.

Tamże, s.45 in. Tę tendencję uznalon za trwałą (8.49). Uważał przy tym za przedwczesne
wnioskowanie czy ewolucja ta osiągnie swój cel (8. 50).
10 K.W. K li m II n i e c k i, Nowe elementy tv prawie pracy, w: CPiE Nr 1-12/1936,
s.77-83.
II Tamże, s. 78-79; por. A H i t I er, Mein KampJ, RH. Miinchen 1933, s. 482-485.
12 A. F i ci I e rów n a,. Organizacja inspekcji pracy w państwach lotalnych, w: Pr. i Op.
Spoi. z. 3/1938, s. 281-282. Do państw totalnych zaliczała ZSRR, Włochy i Trzecią Rzeszę·
11 wt B a g i ń s k i, Nowy ustrój. .. , s. 116-118. Tu (8. 118) cytatzK. Doemera: "Stworzono
nowe, narodowo-socjalistyczne pojęcie honoru, niezależnego od klas i stanów, lecz opierające się
poprzez przezwyciężenie sprzeczności klasowych na służbie duchowi narodu (Dienst am Volkstum)";
K. D o e r n e r, Die neue Ehrengerichtsbarkeit der Wil'tschaft IIl1d des Handwerk, Berlin 1934, s. 86.
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Nie tak optymistycznie wypowiadała się bliżej nam nie znana autorka Janina
M i e d z i ń s k a 14. "Wiele mówi się dziś w Niemczech - twierdziła ona - o honorze i
wartości pracy robotników, zwalcza się przekonanie o niższości stanowiska robotnika w
państwie w stosunku do innych stanowisk, równocześnie jednak odejmuje się robotnikowi
wszelką samodzielność, swobodę zrzeszania się i walki o należne mu prawa" 15. Teoretyczne
założenia przeciwstawiono tu zatem szkodliwej praktyce.
Tendencje rozwoju hitlerowskiego prawa pracy odzwierciedlały w wysokim stopniu
niektóre instytucje. Należała do nich z pewnością obowiązkowa Służba Pracy wprowadzona
26 czerwca 1935 r. na miejsce służby pracy dobrowolnej, jako "honorowa służba" dla
niemieckiej młodzieży obojga płci 16. Postrzegano ją z różnych punktów widzenia. S.
A d a m o w i c z o waza kluczowe uznała pytanie czy służba ta spełni pokładane w niej
nadzieje. Nie mogla jednak dać jednoznacznej odpowiedzi bo ci, którzy z tej Służby \\)'szli,
. nie zdążyli jeszcze odegrać swej roli. W mniemaniu autorki ówczesny entuzjazm nie musiał
oznaczać w przyszłości podobnego ustosunkowania się obywateli do podstawowych
zagadnień życia, gdyż zbytnio odchylone wahadło "na zegarze dziejów" odchylało się po
jakimś czasie równie gwałtownie w stronę przeciwną 17. E. Fiedler z kolei poczytał sobie za
obowiązek objaśnienie "rzeczywistych" celów Służby Pracy:
"Mylnym było mniemanie pewnych kół, że służba pracy jest metodą ku zmniejszeniu
liczby bezrobotnych, jeszcze inni sądzą, że służba pracy jest zamaskowaną wojenną
organizacją.
Służba pracy jest szkołą tworzenia charakteru niemieckiego narodu.
Narodowy socjalizm w swym programie polega na koncepcji konkretnego, żywego,
połączonego z narodem człowieka. Narodowy socjalizm nie pragnie zacierać socjalnych
różnic człowieka, gdyż to oznaczałoby zatracenie osobistej wartości, lecz pragnie zbliżyć
ludzi o różnorodnej socjalnej strukturze na polu wychowania i unicestwić przeciwieństwa~' 18.
Z oficjalną wykładnią hitleryzmu Fiedler utożsamił się nie\vątpliwie dobrze. E. Kaczmarek
rozpatrywał natomiast Służbę Pracy jako jedno z narzędzi gennanizacji. Jak to możliwe 14 J. M i e d z i ń s k a, Na niemieckimfrollcie pracy, Warszawa 1937. Treść: I. Kongres
wczasów i odpoczynku (s. 7-12), II. Nowy pracodawca (s. 15-26) m. Regulamin pracy (s. 29-41),
IV. Zamiast związku zawodowego (s. 45-61), V. Z wizytą u inspektora pracy (s. 65-77), VI.
"Schonheit der Arbeit" (s. 81-100), VII. Powiernik pracy (s. 103-127), vm. Młodzież zwyciężyła (s.
131-151), IX. Młodzież broni się sama (s. 155-174), X. Młodzież musi mieć zajęcie (s. 177-187), XI.
Honor pracy (s. 191-202). Książka w fomlie publicystycznej.
13 Tamże, s. 200.
16 Służba pracy dla dziewcząt pozostalajednak dobrowolna. W czerwcu 1935 wprowadzono
obowiązkową służbę pracy dla mężczyzn, rozciągniętą w grudniu 1938 r. na kobiety. 26 VI 1938 r.
Goring wydal dekret, który wszedł w życie l lipca tegoż roku, nakładający na wszystkich obywateli
"ograniczony czasowo" obowiązek pracy; zob. Niemiecki dekret o powszechnym obow. pracy, w:
GA Nr 20/1938, S. 1323 (omówienie).
17 S. A d a m o w i c z o w a, S lużba pracy w Niemczech (ze szczególnym uwzględnieniem
Służby pracy dla kobiet), Warszawa 1935 (odb. z Pr. i Op. Spoi. Z. 3/1935), S. 19-29. Z powojennych
prac na temat Służby Pracy patrz, M. W rób I e w s k i, Służba pracy w Niemczech, w: Przegląd
Historyczny, T. 38, z, 2/1977, S. 313-340.
18 E. F i e d I e r, Trzecia Rzesza ... , S. 108.
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pisał

on - że nagle honor niemiecki ("honorowa słuiba") tak Niemcom właści"')' "oddaje
w ręce narodowości obcej, która pnecież ma właściwe sobie, odrębne, polskie poczucie
honoru" !9. Odpowiedzi dostarczało drugie rozporządzenie "')'konawcze do usta"')' o Służbie
Pracy z l X 1935 roku 20 \vyjaśniając, że Niemcem w jej rozumieniu był każdy obywatel
Rzeszy Niemieckiej, nawet gdy posiadał poza tym obywatelstwo zagraniczne. Istniała więc
oczywista sprzeczność między duchem ustawy i zasadami doktryny a szarą rzeczywistością
21. Dr Melania B o r n s t e i n - Ł Yc h o w s k a dla odmiany pozostawiła omówienie
instytucji Służby Pracy bez komentarza 22.
Inną organizacją dobitnie odzwierciedlającą polityczne funkcje ustroju pracy był
Niemiecki Front Pracy (DAF), który począwszy od maja 1933 f. zastąpił zlikwidowane
związki zawodowe. Ani jednak DAF ani pozostałe "')'mienione na wstępie instytucje nie
spotkały się z większym zainteresowaniem obserwatorów. K. Grzybowski i M. Z. Jedlicki
zawarli w swoich pracach tylko bardzo lakoniczne wzmianki o Froncie Pracy 23. M Berżyński
odnotował niezgodne z oficjalnymi oświadczeniami przypadki przymuszania Polaków do
członkostwa DAF oraz "')'kluczania ich z tej organizacji - co pociągało za sobą istotne
skutki - w razie decyzji o kształceniu dzieci w polskiej szkole 24. E. Fiedler krótko
scharaktel)'7..ował działającą pod patronatem DAF instytucję "Siła przez RadoŚĆ" (N.S.
Gemeinschaft ,)<raft durch Freude") 2S. I na tym - poza wywodami Bagińskiego, o których
poniżej - można w zasadzie to "')'liczenie zakończyć.
się

E. Kur o ń s k i, Położenie... , s. 30.
RGBl I, s.1215.
11 E. Kur o ń s k i,Położenie... , s. 31 i n. Jednym z objawów pozbawiania młodych
Polaków tożsamości narodowej był jego zdaniem artykuł zamieszczony w tygodniku Arbeitsmann,
oficjalnym organie Służby Pracy, zohydzający Matkę Boską Częstochowską, która określona została
jako "baba murzyńska o rysach negroidalno-mongolskich" (Arbeitsmann z 21 sierpnia 1937 f.,
s. 62). Siła ludu polskiego w Niemczech leżala w głębokiej wierze rzymsko-katolickiej, stąd
tylko
niesmak budzić mogło li niego zestawienie: służba pracy - służba Boża (Arbeitsdienst Gottesdienst), poddane na kongresie partyjnym w Norymberdze we wrześniu 1937 l.; E.
Kur o ń s k i,jw., s. 34.
12 M. B o r n s t e i n-Ł y c h o w s k li, Służba pracy w Niemczech i poza nimi, w Pr. i Op.
Spoi. z. 4/1933, s. 341-353. O hitlerowskiej Służbie Pracy nie tylko prasa, ale i różne czasopisma
wspominały dosyć chętnie; patrz B. R u s i e c k i, Atut hitleryzmu. Służba Pracy w Niemczech, w:
DrogaNr611933,s. 575-586; A. L. Niemieckaslużbapracy, w: Polityka Narodów, T. V/1935. s.471478.
23 K. G r z y b o w s k I, Niemcy hitlerowskie, s. 66 (,,Front Pracy nie jest ściśle biorąc
organizacją publiczno - prawną, lecz raczej zunifikowaną kontynuacją dawnych organizacji
pracowniczych, połączonych w jedno''); M.Z. J e d I i c k i, O.c., cz. II, s. 82-83.
14 M. B e r (ż y ń s k i), Zagadnienie niemieckiego frontu pracy w stosunku do ludności
polskiej w Niemczech, w: SN Nr 6/1935 i Nr 7/1935.
25 E. F i e d I e r, Trzecia Rzesza... , s. 92-93. Sądzimy, że warto tu przytoczyć obszerne
fragmenty z omówienia Fiedlera, jako że - niezależnie od ścisłości danych - odzwierciedlają one
charakterystyczny dla hitlerowskiego państwa stan rzeczy: "Instytucja «siła przez radość» ma
przede wszystkim na celu usuwanie przeciwieństw nierówności ekonomicznej narodu. Organizacja ta
dzieli się na kilka sekcji, z których sekcja organizacji urlopów wypoczynkowych robotników ma
doniosłe znaczenie, ma do rozporządzenia 6 wielkich okrętów, o pojemności 80000 t., które urządziły
19

lO
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nad genezą Frontu Pracy, jego strukturą
celami i zadaniami. Za chwilę powstania
DAP przyjął on datę pierwszego kongresu organizacji, który odbył się 10 V 1933 r. w
Berlinie .26. Metodom poprzedzającej ten moment likwidacji związków zawodowych Bagiński
przypisał specyficzną wymowę i głębokie znaczenie. Dokonało się to bowiem nie w drodze
aktu władzy państwowej; nie w formie legalnej, ale przemocą, poprzez opanowanie ich
przez siły społeczne partii, co zalegalizowano dopiero ex post zarządzeniem generalnego
prokuratora przy I Sądzie Krajowym w Berlinie z 12 VI 1933 r. Wybranotakie rozwiązanie
ponieważ- jak sądził on - w wypadku związków zawodowych chodziło tylko o zmianę
kierownictwa i celów ruchu, cały więc aparat mógł zostać przejęty przezhitletowskie
państwo 27 • Wśród przyczyn utworzenia DAF 'M'lnienial badacz chęć realizacji przez państwo
upraWnień robotniczych z tytułu składek ",płaconych do związków, co mogło zadecydować
w dużym stopniu o pozyskaniu sobie zaufania świata pracy. Wskazywał też na istnienie w
partii Narodowosocjalistycznej Organizacji Komórek Zakładowych (Nationalsozialistische
Betriebszellchen Organisation - od 1929 r.), z której wyszli wszyscy wodzowie DAP,
. wreszcie na względy doktrynalne, tzn. ideę stanowej budowy społeczeństwa 2lI.
Wątpliwości formalne budziło zdaniem autora sankcjonujące prawnie zasady
organizacyjne i sytuację majątkową Frontu rozporządzenie Hitlera z 24 X 1934 T., jako że
nie zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeszy. Dowodził on, 'ŻA! Hitler wydał je
w charakterze wodza partii, przy czym faktyczny walor rozporządzenia był w rzeczywistości
niemieckiej nie mniejszy niż formalnie ogłoszonych norm 29. Pozycja prawna samej organizacji
też nie odznaczała się zbytnią jasnością. Rozporządzenie Hitlera nie podjęło tej kwestii,
szeroko

organizacyjną, faktyczną

i

rozwodził się

prawną pozycją oraz

107 dalekomorskich bezpłatnych podróży ~ 150 tysiącami pasażerów; 2 olbrzymie okręty o
25000 ton są obecnie w budowie. W 1934 roku odbyło podróże wypoczynkowe w kraju
2 miliony ludzi, a w 1935 - 3 miliony robotników.
Wypoczynkowe urlopy nad mor.t.em są również zorganizowane w wielkim stylu. Wybudowane
są kąpiele morskie nad Bałtykiem z plażą długości 7,5 kilometra,· tudzież wyznaczono .1400 morgów
lasów i łąk i na rażie 20 tysięcy lóżek. W przyszłości wszyscy niemieccy robotnicy będą spędzali
swe urlopy w bawarskim wysokogórskim klimacie, na· morzu będą odbywali dalekie podróże. Tak
urzeczywistnia się obietnica marksistów, że robotnicy na własnych okrętach będą odbywali podróże
oceaniczne. Inni obiecali, a narodowi socjaliści dotrzymali slowa". Dalej: "Wciąż nowe zakresy
ujmuje «siła przez radość», na przykład upiększanie wsi. Nie uczyniono dawniej w tym kierunku nic,
a w miastach? -dokonywa się kultura mieszkań [... ] Pierwszy to wypadek historii człowiec~ństwa,
że naród istotnie urzeczywistnia ideę radości i wprowadza w czyn". I niżej: "Obliczenia
międzynarodowego urzędu robotnic~go oceniają liczbę robotników w Europie, korzystających z
płatnych urlopów wypoczynkowych na 20-23 milionów osób czyli na 40% ogólnej ich liczby.
Podział na poszczególne państwa jest nierównomiemy. Na same atoli Niemcy przypada 12 milionów
i 2 miliony urzędników, we Włoszech korzysta z urlopów 4 miliony robotników, w Anglii l 1/2
miliona" (tamże).
26 Wł. Ba g i ń s k i, NOl~y ustrój... , s. 50.
27 Tamże,s. 45,46-47.
28 Tamże, s. 47-48.
29 TanIże, s. 61.
pojemności
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stwierdzało natomiast, że DAF wchodził w skład NSDAP i podlegał partyjnemu
kierownictwu. Jeśli działalność DM - tak rozstrzygał nasz prawnik ów problem odbywała. się pod kierownictwem partii, osoby prawa publicznego, w ustalonych przez
nią ramach i za jej akceptacją, nosiła charakter publicznoprawny. Jako dość trudne
potraktował on przy tym pytanie o osobowość prawną Frontu. W praktyce uznawano ją,
ale teoria przyjęła raczej, że zdolność do działań prawnych tejże instytucji pochodziła
znów z upoważnienia partii, a nie z własnego prawa. "W ogóle trzeba stwierdzić - dodawał
Bagiński - że dla tych stosunków prawnych nie wystarczają pojęcia dawnej jurysprudencji
i że rozwój DAF i życia społecznego w Niemczech wyprzedził rozwój instytucji prawnych i
nie mieści się w ich dotychczasowych ramach" 30.
Cele i zadania Frontu, powiedzmy już krótko, zależeć miały od sytuacji. Celem
podstawowym ~ jak się dowiadujemy - było prze:myciężenie walki klas i rozbicia narodu
oraz wytworzenie wspólnoty narodowej. Z tego wynikały określone zadania 31.
Rosnąca rola państwa stanowiła jeden z dominujących symptomów rozwoju stosunków pracy w Trzeciej Rzeszy. Za jej przejawy Bagiński uznał przede wszystkim instytucję
powierników pracy powołaną dożycia ustawą z 19 V 1933 i sądownictwo honorowe
wprowadzone ustawą o reorganizacji pracy narodowej z20 I 1934. "To uaktywnienie się
państwa w dziedzinie normowania stosunków i warunków pracy - przekonywał on należy tłumaczyć nie tylko chęcią przystoso"Wy\vania ich do ogólnychpotrzehnarodowych,
lecz także w dużym stopniu obaWą, 'Że honor społeczny może okazać się, w każdym razie w
okresie. wstępnym, niedostatecznym hamulcem w stosunku do naturalnych dążności
pracodawców do podniesienia zysku kosztem pracownika" 32.
Powiernicy w przekonaniu naszego obserwatora juz w okresie przejściowym, tzn. do
uregulowania ustroju pracy odegrali niezwykle doniosłą rolę, zapobiegając w zakładach
pracy tarciom i napięciom. Uprawnienia powierników odczytał on jako możliwość wkraczania
w zasadzie bez ograniczeń w stosunki pracy, nadzoru nad przedsiębiorcą, aż do ingerencji
w prowadzenie zakładu i nadzoru nad pracownikami. W zarządzeniach taryfowych
(Tarifverordnungen), czyli w uprawnieniu powiernika doregulowania stosunków pracy w
lO Tamże, s. 62-63; cytat re s. 63. Zwracał jednocześnie uwagę, że nie wszyscy członkowie
DAF, organizacji masowej należeli do NSDAP, gdzie dostęp .byi utrudniony (s. 63);
li Enuncjacje wodzów i d,dałania Frontu pozwoliły Bagińskiemu te zadania przybliżyć: 1)
wychowanie państwowe i światopoglądowe; .przebudowa struktury życiaspoleczno-gospodarczego
i psychicznego, tj. tworzenie odpowiednich sądów wartościujących i nastawienia jednostki; 2)
organizacja ludzi i kierowanie nimi re względu na ich właściwości produkcyjne dla pożytku wspólnoty
narodowej;. 3) szkolenie zawodowe, na które polożono duży nacisk; 4) pośrednictwo - pracy
planowy podział siły roboczej; 5) niedopuszczenie do zaburzeń między pracodawcami a robotnikami
i polubowne, bezpłatne załatwianie zatargów na .tle pracy (biura porad prawnych); 6) działalność
zapomogowa (na wypadek bezrobocia, choroby, śmierci, niezdolności do pracy), oraz pomoc w
osiąganiu wyższego poziomu życia i usamodzielnianiu się robotników i 7) działalność kulturalnooświatowa, wychowanie fizyczne i organizacja wczasów za pośrednictwem KdF; lamże, s.64-73. O
istnieniu dwóch organizacji w życiu gospodarczym, tj. DAr, który obejmował wszystkich ludzi
pracy i tzw.Glównych Grup Gospodarczych lHauptWirtschaftsgruppen/ skupiających wodzów
zakładów pracy, czyli pracodawców; tamże, s. 74-76.
II Tamże, s.80-81.
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których niesłychaną doniosłość społeczno podobno naiiaskrawszy wyraz tendencje do ograniczania
praw jednostki ze względu na interes ogólny, tu - interes pracowników;3. Istotne, że
powiernik pracy jako urzędnik państwo")', mianowany przez kanclerza a podległy służbowo
ministrowi pracy, nie był w swej działalności niezawisły i wiązały go polecenia władz
służbowych. Stąd Bagiński ")'ciągnął wniosek, że od zarządzeń powiernika pracy
przysługiwało zgodnie z ogólnymi zasadami prawa administracyjnego odwołanie do
instancji wyższej, tj. do ministra pracy, z wyłączeniem jednak zarządzeń taryfowych,
tworzących autonomiczne prawo pracy, które w mogły zostać uchylone tylko równorzędnym
aktem 34.
Postępowaniu przed sądami honorowymi, jak to przedstawiał warszawski prawnik,
podlegały poważne i dokonane w sposób złośłi")' ':rykroc7l!nia pracowników i pracodawców
przeciwko obowiązkom dyktowanym przez honor społeczny 3S. Dużą rolę odgrywali tu
powiernicy pracy, do których należał wniosek o wszczęcie postępowania. W \\ypadku
gdyby powiernik odstąpił od postawienia wniosku, osobom minteresowanym przysługiwało
. w jego mniemaniu odwołanie do ministra pracy. W wyrokach tychże sądów upatrywał on
podatne narzędzie kształtowania pojęć o honorze w opinii społecznej 36. Konkludując zaś
pisał:"Rozwój zasad, które zaznaczyły się w pierwszych wyrokach sądów honorowych,
oczywiście może wybrać sobie inne drogi w miarę wrastania w organiznl społeczny tych
nO\\)'ch urządzeń i pojęć. Wydaje się jednak, że w zasadzie tendencje, jakie objawiły się w
pienvszych momentach ich funkcjonowania będą utrzymywały się nadal w mocy, tzn. że
przeważna część spraw dotyczyć będzie pracodawców i ich stosunku do załogi, mimo że
stanowią oni znikomą mniejszość wspólnot zakładowych, oraz że przeważna liczba ściganych
wykroczeń. dotyczyć będzie wyzysku siły roboczej i naruszenia godności pracowników' 37.
Podsumowując niejako, powiedzmy, że w wersji, którą głosił Bagiński i inni jeszcze
badacze narodowy socjalizm przyjął prymat wartości moralnych nad wartościami
ekonomicznymi. Znaczenie tego faktu trudno było naszemu prawnikowi w pełni ocenić, a
albo w

całej gałęzi przemysłu,

gospodarczą podkreślał, znalazły

II

Tamże,

34

Tamże,

s.80, 93, 96 (infine) -101.
s. 101. O organie doradczym i opiniodawczym powierników pracy, tzn. o
radach rzeczoznawców (Sachverstandigenbeirat) i wyłanianych z nich \\rydzialach rzeczoznawców,
w których Bagiński dojrzał nikłe, zaczątkowe objawy samor.qdu - tamże, s. 102-104.
35 Wyliczenie tych spraw, jak też sankcji (upomnienie, nagana, grzywna, pozbawienie
prawa kierowania zakładem pracy, wydalenie pracownika z zakładu, pozbawienie prawa wykonywania funkcji męża zaufania); tamże, na s. 119-125. Organami wymiaru sprawiedliwości w
dziedzinie honoru społecznego byli powiernik pracy i sąd honoro",), (tamże. s. 126). Skład sądów
honorowych i zasady postępowania na s. 128. Postępowanie przed instancją odwoławczą (Trybunał
Honorowy w Berlinie) na s. 129.
36 Tamże, s. 126-127 i 130.
37 Tamże, s. 132. Przytoczymy zamieszczoną przez autora statystykę. Spośród 61 wszczętych do połowy grudnia 1934 r. spraw, przeciwko pracodawcom jako kierownikom zakładów
pracy wytoczonych było 56, przeciwko pracownikom 5, w tym 3 przeciwko pracownikom
wykonującym nadzór, tzn. działającym w charakterze przedstawicieli pracodawców. W 22 wypadkach
postępowanie dotyczyło złośliwej obrazy godności pracowników, w 15 wyzysku siły roboczej
poniżej cen taryfowych, albo przez stosowanie nadmiernych godzin nadliczbowych, w 8 zachodzila
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3. Ustrój pracy
Nie mniej interesujące jest, jak interpretowano samą ustawę o reorganizacji pracy
narodowej (Gesetz zur Ordung der nationalen .A.rbeit) wprowadzoną w życie l maja 1934 r.,
w kontekście jej podstawowych rozwiązań. Nowe hitlerowskie prawo pracy szerokie grono
prawników kojarzyło bowiem właśnie z tą ustawą.
"Głównymi tendencjami ustawy o ustroju pracy informował Bagiński są:
uczynienie podstawą ustroju pracy zakładu pracy, stworzenie pojęcia honoru społecznego
jako podstawy stosunków pracy, oddanie prawa regulowania ich w ręce pracodawcy jako
przywódcy zakładu i wprowadzenie w sam środek stosunków pracy pallstwa" 39. Wszystkie
postanowienia usta",y i instytucje ustroju pracy ",ynikały w jego ujęciu z narodowosocjalistycznej ideologii. Stosunek pracy traktowała ona nie jako źródło zarobku dla
robotników zjednej strony i źródło zysku dla kapitalistów z drugiej, ale jako ",ykony\vanie
przez nich obowiązku pracy wobec narodu. Zarobek i zysk stawmy się elementami wtórnymi
stosunku pracy, który tym samym odmaterializowano. Podział dochodu nie mógł być
przedtniotem sporów i .valk, ze 'względu na pewne wartości moralne, które nada\';ały zwykłej
pracy godność służby dla wyższych celów, stwarzając jednocześnie między pracodawcą i
pracownikiem osobistą, duchową łączność przeradzającą się we wspólnotę. Pozbawiało to
racji bytu urządzenia mające na celu reprezentację i obronę jednostkowych interesów
pracowniczych. 4()
Wiele słyszeliśmy już o honorze pracy i roli państwa w układzie. Pozostaje nam zakład
pracy, zasadnicza jednostka ustrojowa, 'wraz z tworzącymi wspólnotę zakładową wodzem
(Fiihrer) i drużyną (GefolgschafO. We wprowadzoneJ do zakładu pracy zasadzie wodzostwa
Bagiński dojrzał vvyraŹl1ą reminiscencję średniowiecznych stosunków między wodzem a
drużyną 41. Wysunął on też obiekcje wobec ustanowienia naturalnym przywódcą zakładu

obraza i wyzysk, w 14 nievvydanie regulaminu pracy wbrew pisemnym nakazom powiernika; tamże,
s.130.
38 "Przez uczynienie honoru społecznego podstawą stosunków pracy ruch narodowosocjalistyczny wprowadzi! do ustroju pracy l~zynnik, którego znaczenie nie da się dziś jeszcze w
pełni ocenić. Idee moralne "'ydają się czynnikiem obcym sferze stosunków gospodarczych, w
szczególności zaś w sprawach pracy. Jak widać jednak z urządzeń, które mają czuwać nad realizacją
zasady honoru społecznego, nowy ustrój pracy gotów jest zaszczepić wartości moralne na stosunki
pracy choćby przemocą. Powstaje wątpliwość, czy może to udać się przy utrzymaniu własności
prywatnych środków produkcji" - tamże, s. 133.
39 Tamże, s. 81.
40 Tamże, s. 77-79.
4l Tamże, s. 85. Używał on określeil "zasada przywództwa" i "przywódca".
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przedsiębiorcy. To najsłabsze jak sądził postanowienie usta\\'y nie -wytrzymywało próby
krytyki nawet z punktu widzenia narodowosocjalistycznej teorii. Wprawdzie fimkcja wodza
zakładu nie musiała iść w parze z wykonywaniem prawa własności, gdyż ustawa stwarzała
możliwość odebrania przywództwa pracodawcy niewłaściwie kierującemu zakładem, ale
był to tylko półśrodek nie mogący zatrzeć wrażenia, że uprzywilejowano we wspólnocie
przypadkowych właścicieli środków produkcji 42. Przedsiębiorcy - jak następnie jednak
czytamy - pozostawał niewielki teren w dziedzinie regulowania stosunków pracy. Woli
jego stawiały granicę: honor społeczny, normy prawa pracy i uprawnienia powiernika 43.
Stanowisko drużyny w oświetleniu Bagińskiego sprowadzało się do współdziałania z
pracodawcą dla dobra zakładu i do obowiązku wierności wobec zakładu i wodza. Swoje
postulaty mogła ona objawić wyłącznie w postaci służenia wodzowi radą 44. Co do
poszczególnych członków drużyny, to ustawa nakazywała, by specjalne zdolności i lepsza
wydajność pracy były przez odpowiednie czynniki uwzględniane przy ustalaniu
wynagrodzenia. No"'Y ustrój pracy w Niemczech kładł bowiem w odczuciu naszego prawnika
duży nacisk na wartości indywidualne w stosunkach pracy, na osobiste znaczenie i zdolności
poszczególnych pracowników 45. Zmierzał jednocześnie do zwi.ązania pracowników z
zakładem pracy 4ó.
Bagiński nie miał żadnych wątpliwości, że w narodowosocjalistycznym ustroju pracy
załogę pozbawiono samodzielnej wartości i sprowadzono do roli dmżyny, wiernej i

4l

Tamże,

4l

Tamże,

s. 79-80 i 84.
s. 86. Honor społeczny zabrania! wyzyskiwania drużyny i nakazywał szanować
godność pracowników. Norm prawa pracy nie mógllamać wydawany przez WOd71l zakładu regulamin
pracy, który musiał być też zgodny z wydawanymi przez powiernika zau..ądzeniami taryfowymi.
Powiernik, jak pamiętamy, mial prawo uchylić każde zarządzenie przedsiębiorcy.
Regulamin pracy i zarządzenia taryfowe -- dodajmy - były nowymi źródłami prawa pracy. Od
dawnych umów zbiorowych różniły się zwłaszcza tym, że powstawały nie jako wynik pertraktacji
obu stron, ale ich źródło stanowil jednostronny akt woli wodza zakładu (regulamin pracy) lub
powiernika pracy (zarządzenie tmyfowe). Ich funkcja i moc prawna była jednak taka sama jak umów
zbiorowych. Stosunek zarządzenia taryfowego do regulaminu byl taki sam jak stosunek ustawy do
rozporządzenia (tamże, 8.106-107, o regulaminie pracy bliżej na s. 107-109).
44 Powołano w tym celu radę zaufania, mężowie zaufania nie pochodzili jednak z wyboru.
Autor nie sądził by uu..ądzenie to mogło odegrać w rzccZ)T\vistości poważniejszą rolę, zwłaszcza że
poddanie określonych spraw pod obrady tego organu zależało od swobodnego uznania wodza. Rada
mogła odwoływać się do powiernika, ale uprawnienie to - obwarowana wieloma zastrzeżeniami
- miało charakter wyjątkowy; bliżej tamże, s. 87-90.
,; Nie przeszkadzało to jednak w zbiofOvvym regulowaniu stosunków pracy; tamże, s. 105
16 Służyło temu poważne ograniczenie swobody pracodawcy w dziedzinie rozporządzenia
stanem załogi, tzn. dobierania i zwalniania pracowników (zgoda powiernika pracy w wypadku
masowych redukcji). Pracownik w razie zwolnienia (zbyt surowe, nieuzasadnione stosunkami
zakładu) mógł się odwołać do sądu pracy; tamże, s. 90-91. Nie zaznaczyi tu Bagiński wprowadzenia
26 li 1935 r. (Gesetz Ober die Einftihrung des Arbeitsbuches) książeczek pracy uniemożliwiających
pracownikowi samodzielne polepszenie swoich warunków pracy i placy, oraz licznych zakazów
zmiany miejsca zatrudnienia; o paszportach (książeczkach) pracy Bagi/lski wspomniał w Kształto
wanie rynku pracy... , s. 5.
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wodzowi - pracodawcy i dopiero pod jego kierownictwem zyskującej jakąś
To kazało mu raz jeszcze podkreślić ogromną wagę czynników ideowo-moralnych
i wychowawczych, zasad solidarności, honom i odpowiedzialności wspólnoty zakładowej,
zgodnego z ideałami. ustroju przekształcenia psychiki pracownika i pracodawcy. Tą też
drogą chciał podobno pójść narodowy socjalizm traktujący wspomniane wyżej formy
ingerencji państwa jako dmgorzędne 47.
Or.ena urządzeń wpro"'adzonych przez ustawę przebiegała w tej właśnie perspektywie,
jako :re stosunki pracy zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami były niezbyt gościnnym
miejscem dla zasad moralności. "Jeżeli wartość tego podłota ideowego okaże się nietrwala
-- to zdanie zacytujemy jako końcowy komentarz - to oczywiście wszelkie takie pojęcia,
jak wspólnota zakładowa, współpraca, staną si.ę pustymi dźwiękami, a jako realna rzecz
pozostanie pozbawienie samodzielności robotników. Trzeba jednak pamiętać, że i
samodzielność pracodawcy, mimo iż nosi on nazwę przywódcy, jest w zasadzie bardzo
nikła i w istocie mIDęi rozległa,. niż to miało miejsce w ustroju liberalnym" 48.
Przywoływany już K. W. Kumanieckizajął o tyle odmienne stanowisko, że nie
formułował :ladnych zastrzeżeń pod adresem tejże ustawy. Główną nowością wydało mu
się określenie pracy jako służby honorowej, a więc przesunięcie punktu ciężkości na
elementy moralne, na wyrobienie poczucia honoru w stosunkach pracy według
następujących \vytycmych: a) opieka (Fursorge) Fiihrera nad personelem (Gefolgschaft),
h) ",iemość (Treue) ze strony personelu, c) popieranie celów przedsiębiorstwa, d) 'wspólna
praca dla dobra narodu i państwa 49.
Zbliżony sposób widzenia reprezentował - przypomnijmy tu - inny administratywista T. Bigo, który w analizowanym ustawodawstwie dopatrzył się przede wszystkim
idei wspólnoty. Ustawa o ustroju pracy narodowej -- przekonywał on - "jest śmiałą
realizacją tego nowego kiemnku myślenia, który za jednym zamachem zrywa z liberalnoindywidualistycznymi konstrukcjami dotychczasowego prawa pracy" 50" Bigo tak jak
Bagmski i Kmnaniecki odnalazł więc w llStawie realizację ,,'artości ideowych. różnica wszak
polegała na tym, ze dwaj ostatni wskazywali na idealistyczne przesłanki przeobrażeń,
pieIWszy zaś tylko na zmianę w hierarchii dóbr chronionych prawem.
E. Fiedler entuzjastycznie witający "Siłę przez Radość" przy omawianiu ustavvy o
reorganizacji pracy narodowej stracił pieIWotny optymiml. Obawy i wątpliwości autora
wzbudziło świadomie jednostronne położenie nacisku na pojęcie wodza, stosunek wodza
do towarzyszy i zakres'pełnomocnictw przedsiębiorcy. "Śmiałość tego rozwiązania - pisał
on - odpowiada niebezpieczeństwom, związanym z tą sprawą. Słusznie zwrócono uwagę,
że ze wszystkich mocy kształtujących ustrój pracy, dotąd zupełnie jasno określone jest
stanowisko kierownika przedsiębiorsrn'a" 51. Tymczasem stanowisko przedsiębiorcy, a zatem
vvartość.

47

Tamże,

s. 92 .93,94.

43

Tamże,

s. 93; patrz też s. 94.

49
50

51

0

KW. K u m Ił fi i e c k i, Nowe ... , bliżej s. 79 (illjine)-80.
T B i g 0, o.c., s. l L
E. F i e d ł e T, Trzecia Rzesza... , s, 95. Tu powołanie na Haralda E c ker t a, Sozialismlls

der Ehrengerichte Uf/d dos Arbeitsrecht, w: Die Tat, 1934.
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nabywało się

w drodze prywatnoprawnej umowy. Stosunek wodza i towarzyszy
zgodnie z ustawą ulec w każdej chwili zerwaniu, gdy w rzeczywistości
miał on publicznoprawny, nie podlegający \vymówieniu charakter. Sądził poza tym Fiedler,
że odnośna ustawa zainicjowała przyszły stanowy ustrój Rzeszy 52.
Powyższym prawnikom nie były obojętne losy hitlerowskiego eksperymentu;
wyczuwalna jest nawet niekiedy w ich wypowiedziach pewna nuta troski. Ci, którzy teraz
zostaną przypomnieni podchodzili do sprawy z wyraźnym dystansem, czy wręcz z niechęcią.
Z. Fenichel zakładając ścisłe uzależnienie prawa pracy od ustroju politycznego
państwa 53, w ustawie naszej eksponował głównie odebranie praw pracownikom,
jednostronność wszystkich decyzji i absolutyzm przedsiębiorcy upodabniający ustrój fabryki
do ustroju państwa 54. L. Krajewski postanowienia ustawy odczytał jako odbicie ideologii
gospodarczej hitleryzmu: nie interesy robotnika jako przyczyna interwencji państwa, ale
interes całości, nie gra interesów materialnych, nie naturalny egoizm jednostki a kryteria
natury moralnej, nie antagonizm grup społecznych a jednolita wola. A więc odejście od
normalnych założeń gospodarczych, nieliczenie się z rzeczywistością i na dodatek próba
osiągnięć takich zmian za pomocą przepisów prawa 55. A. Wereszczyński z kolei, w
niemieckim ustroju pracy doszukiwał się charakterystycznej dla totalizmów tendencji do
radykalnego usunięcia problemu walki między kapitałem a pracą, a o ustawie pisał m.in., ~
"przekreśla znaczną część zdobyczy społecznych warstwy robotniczej" 56. M.Z. Jedlicki
kończył natomiast swe wywody retorycznym pytaniem czy przeobrażenia te odpowiadały
społeczeństwu niemieckiemu 57.
Poza opracowaniami, które unikały komentarza czy zeń rezygnowały 58 , wskażemy
jeszcze na artykuł redaktora Przeglądu Prawa Pracy Jerzego Wen g i e r o wa o ustroju
mógł jednocześnie

52 ,,Nie można [ ... ] nie wziąć pod uwagę, że prawo o ustroju narodowej pracy zainicjowało
stanowy ustrój w Niemczech:
1. Przenosi ukształtowanie stosunków pracy zasadniczo na pojedyncze zainteresowane jednostki,
wyodrębniając je właściwie z ram stanowych.
2. Pojedynczy warsztat pracy uważa się za komórkę socjalnego ustroju.
3. Zakres socjalnego i gospodarczego życia \vyposaża się w nowe dynamiczne ustrojowe cechy,
mianowicie wodza i towarzyszy"; tamże, s. 95.
H Z. F e n i c h e I, Najnowsze zmiany we współczesnym prawie pracy, w tegoż: Polskie
prawo prywatne i procesowe. Studia, Kraków 1936, s. 471.
54 Tamże, s. 473-477; tenże, Rozwój prawa ... , s. 120-121. Jedynie w sferze wypowiedzenia
umowy dla niektórych kategorii pracowników znajdował on korzystne dla nich momenty (Najnowsze
zmiany... , s. 477).
55 L. Kra j e w s k i, Podstawy... , s. 43-44. ,'prawa rozwoju gospodarczego należą bowiem
do tych, które najtrudniej nagiąć do pewnych założeil doktrynalnych"(s. 46).
56 A. We r e s z c z Y ń s k i, O.c., s. 205, w zw. ze s. 204.
57 M.Z. J e d I i c k i, iw., s. 84-85. Wśród zasad stosunków między pracodawcą a
pracownikami wymieniał: 1. Treue, 2. Kameradschaft, 3.Die soziale Ehre i 4.FOhrerprinzip (s. 77-78).
58 S. H o r s z o w s ki, Niemiecka ustawa o ustroju pracy narodowej, w: Pr. i Op. Spoi.
z 4/1933, 8.399-403 (opis ważniejszych postanowień wg rozdziałów); K. G r z y b o w s k i, Niemcy
hitlerowskie, s. 67-68; Cz. W i e n i a w a - C h m i e ł e w s k i, Uwagi o ustroju pracy w Polsce, Italii
i III-ej Rzeszy, Katowice 1938 (s. 33). Autor twierdził co prawda na wstępie, że nie miał to być ani "akt
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pracy W Wolnym Mieście Gdańsku 59. Jest on dla nas o tyle ważny, że autor ukazał w nim
w jaki sposób instytucje ustroju pracy Trzeciej Rzeszy zostały z odpowiednimi modyfikacjami
przeszczepione na grunt gdański, dowodził przy tym naruszania podstawowych uprawnień
ludności polskiej w Gdańsku.
Głosy dotyczące tendencji rozwoju prawa i ustawy o reorganizacji pracy narodowej
są przeglądem opinii o najważniejszych zmianach w hitlerowskim prawie pracy. Ale nie
tylko te najistotniejsze problemy stanowiły przedmiot zainteresowania prawników. Zajmowali
się oni także różnymi kwestiami natury szczegółowej, jak ordynacjami pracy 60, sytuacją
prawną służby domowej 61, czasem pracy 62, fomlami przedstawicielstwa zakładowego 63,
czy organizacją inspekcji pracy 64.
Wyodrębnić można prawo ubezpieczeń społecznych jako dziedzinę, której poświęcono
więcej uwagi. Artykuł Niemiecka ustawa o przebudowie ubezpieczeń społecznych ogłosił
dr Stanisław F i s c h l o w i t z 65. Dowodził on, że odpowiednia ustawa przebudowująca
organizacyjnie ubezpieczenia nie s71a w reformie zbyt daleko ani też zbyt głęboko i stanowiła
kompromis pomiędzy tendencją do zachowania istniejącego stanu rzeczy, tzw.
"wielopostaciowości" (Vielgestaltigkeit) i scalania ze sobą poszczególnych gałęzi
ubezpieczenia oraz usunięcie różnorodności instytucji ubezpieczeniowych w łonie każdego
z działów ubezpieczeń. W kompromisie przeważała na ogół tendencja pierwsza. Celem
bezkl)1ycznego uwielbienia" ani "akt oskarżenia" (s. 5), w istocie jednak dalej tylko porównywał
ustrój pracy w Polsce z ustrojem włoskim i niemieckim. Hitlerowska ustawa o reorganizacji pracy
narodowej jego zdaniem pozostawiała w zasadzie schemat powojennych urządzeń normujących
stosunki między pracodawcą a pracownikiem, przekształcając je jedynie zgodnie -z.e znlienionymi
podstawami ideowymi (s. 23-24) widzial jednocześnie, 7..e administracja państwowa wkraczała w te
stosunki w stopniu znacznie przekraczającym normy przyjęte w uchylonych ustawach (s. 24).
59 J. Wen gi e r o w, Nowy ustrój pracy w Wolnym Mieście Gdańsku a interesy ludno.ki
polskiej, w: Pr. i Op. SpoI. z. 2/1934, s. 213-222. O W.M. Gdallsku patrz też, L. L (i c h t s z aj 11),
Sądy pracy w Gda//sku, w: GSWNr 19/1937, s. 284-285 i Nr 20/1937, s. 294-295.
60 J. G r e n o w s k i, Ordynacja pracy w publicznych zarządach i przedsiębiorstwach
Trzeciej Rzeszy, w: Samorząd Miejski Nr 13/1934, s. 743-755.
61 Zob. Sytuacja prawna slużbydomowej w Niemczech, w: Prz. P. Pr. Nr 2/1938, s. 124-127
62 Zob. Czas pracy w Niemczech, w: Prz. p. pr. Nr 2/1939, s. 116-119.
63 Zob. Formy przedstawicielstwa zakładowego w niektórych krajach, w:
Prz. P. Pr. Nr 7-1/1939, s. 487-505. Niemcy na s. 495-499.
64 A. F i d I e rów n a, Organizacja inspekcji pracy... , s. 281.-288. ,,Reasumując należy
podkreślić, iż nie można trak.1ować inspekcji pracy w państwach totalnych, jako narzędzia polityki
państwowej równoważącego stosunki między kapitałem a pracą Kontrola pallstwa nad dziedziną
pracy sięga bądź do głębi życia gospodarczego, nie broniąc już interesów pracowników, lecz regulując
rynek pracy i wszelkie jego zagadnienia, jak to ma miejsce w Niemczech, bądź też jest wyrazem
tendencji rządzącej doktryny społecznej i politycznej, a więc solidaryzmu włoskiego ujawniającego
się w formie ustroju korporacyjnego i wcielającego pracę do korporacji obejmujących odpowiednie
gałęzie vvytwórczości, lub komunizmu, znoszącego własność prywatną i traliującego w założeniu
swym pracę jako miernik wartości gospodarczych i ich twórcę" (8. 288).
65 SL F i s c h I o w i t z, Niemiecka usława o przebudowie ubezpieczeń spolecznych, w: Pr.
i Op. Spoi. 3/1934, s. 342-345. Ustawa z 4 lipca 1934.
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usta\\y było zdaniem Fischlo,..itza przede wszystkim upomldkowanie i uproszczenie
organizacji ubezpieczeniowej, a zasadniczej zmiany dokonała ona jedynie usuwając
samorz.:ldy i \\prowadzając zasadę wodzostwa. O reformie ubezpieczeń społecznych na
przykładzie ubezpieczeń rentowych pisał Bronisław C o h n b r a d t (Cohn Bradt) 66.
Uzdrowienia ubezpieczeń rentowych dokonywano poprzez przesunięcie znacznych środków
finanso\\ych z ubezpieczeń na \\ypadek bezrobocia do deficytowej strefy ubezpieczeń
pracowników umyslo\\ych i na \\ypadek inwalidztwa. Cohnbradt zauważał tu wiele
pozyty,mych zmian. Cały ów program \\yrai.ał w jego opinii ideę solidarności społecznej i
wiąz..ał się z zagadnieniem polityki populacyjnej, a przez to i z koncepcją rozbudowy
obronności Rzeszy. Zasiłki rodzinne wziął 7.a przedmiot rozważań adw. dr Józef
S a r a p a t a 67. Opisywał on kwestię dodatków rodzinnych do \\ynagrodzeń w świetle
pra\mdawslwa Francji, Włoch, Niemiec, SZWcljcari~ Węgier i Polski. Zaopatrzenie emerytalne
urzędników patlstwo"yeh w Niemczech omó,'vił natomiast Witold M o s i n 68. Podobnie
jak w dziedzinie prawa administracyjnego mamy zatem wartościowe opracowania
szczegóło\\ych zagadnień, do których dzisiaj badając hitleryzm w z.asadzie już się nie
sięga.

4. Polityka spolec=na
W podrozdziale niniejszym wypadnie nam 7.ap)tać jak widziano politykę społeczną
Trzeciej Rzeszy w ogólności i w jej odgałęzieniach. tj. politykę kierowania rynkiem pracy,
w tym zwalcz.:11lia bezrobocia. a także politykę populaC)jną.
M. Bornstein-Łychowska po zanalizowaniu polityki społecznej w pierwszym okresie
istnienia hitlerowskiego państwa wyciągnęła wniosek, że ten aspekt działalności, który
stano\'vil novum w stosunku do da\miejszej polityki l'iiemiec, do złudzenia przypominał
koncepcję faszyzmu. W pozostałych zaś sferach, tzn. w dziedzinie pOZ)1ywnej ochrony
pracy i w ubezpieczeniach społecznych polityka hitleryzmu kontynuo\\ała najlepsze i uznane
rodzime tradycje. "Ogólny poziom gospodarki i zamożności w kraju - twierdziła meszcie
dr Łychowska - zapewnia trwałość i istotną wartość ustawodawstwa pracowniczego w
znacznie silniejsZ)'m stopniu niż taki lub inny ustrój polityczny. Nie dziw przeto, że w
okresie nacjonalizmów gospodarczych zjawiają się również nacjonalizmy społeczne.
Albowiem «narodowo - ludowa» (volkische) polityka społeczna nie jest polityką
slabostkowej «miłości» i humanitarnego braterstwa całego świata, jeno pozostaje 'rylącznie
na usługach nacjonalizmu" 69. Innym razem ta sama autorka ukaZ)'Wala metody walki z
66 B. C o h 11 b r a d t, Reforma IIbezpieczell społecznych Trzeciej Rzeszy IV świetle IIstawy z
dn. :11 XII 1937 r. o rozbudowie I/bezpieczellia relltowego, w Pr. i Op. SpoI. z. 4/1937, s. 446-449.
67 1. S a r a p a t a, Zasi/h rodzilllle, Warszawa 1938 (8. 43).
68 W. M o s i 11, Zaopatrzel/ie emeIJ'(alne urzędników pmistwou:l'Ch IV niemczech, w: B.U.
Nr 9-10/1937, s. 12-13 i Nr 11/1937, s. 11-13.
6'1 M. B o r n s t c i 11 - Ł Yc h o w s k a, Drogi włoskiej i niemieckiej polityki społecz/lej, w
Pr i Op. SpoI. z 111934, s. 41; bliżej tamże, s. 36-41,
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bezrobociem w Niemczech, bez głębszej oceny systemu 70.
Zagadnieniami ryuku pracy vvyczerpująco zajął się Wł. Bagiński. Ustalił on, ze dla
przeprowadzenia polityki kształtowania rynku pracy i walki z bezrobociem rząd Rzeszy
musial stworzyć cale obszerne ustawodawstwo. Czyniąc przejściowym lub trwałym prawem
zasady walki z bezrobociem naginał do nich wymagania życia gospodarczego i
społeczneg0 7l • Akty prawne wyznac711ly trzy etapy tejże walki. Pierwszy polegał na dążeniu
do zmniejszania liczby bezrobotnych przez stworzenie zatrudnienia. Drugi wyrażał się w
trosce o kierowanie podaią pracy i takim jej podziałem, aby odpowiadał on potrzebom
społecznym. Trzeci był położeniem podstaw pod planową gospodarkę rynkiem pracy 72.
Bagiński nie dawał ogólnej oceny systemu kształtowania rynku pracy w Niemczech,
odcinał się od aprobowania czy potępiania go w całości lub w części. Zależało mu na
znalezieniu charakterystycznych momentów przemian, myśli przewodniej. "Wydaje się
oznajmiał on - że jest nią dążność do zastąpienia mechanizmu rynkowego, opartego na
automatyzmie przez kierowaną i posłus;mą ogólnym zasadom polityki. państwowej
organizację procesów gospodarczych" 73. To planowe gospodarowanie przez państwo silą
roboczą narodu nie znajdowało ustawmvych granic; przyznano więc państwu
nieograniczony 'wpływ na wszystkie zjawiska związane z ,'ykonywaniem pracy. Mimo że
aktualna rzeczywistość nakazywała niejednokrotnie ustępować administracji pracy na rzecz
nastawienia rynkowego, Trzecia Rzesza oddalała się coraz bardziej od rynku pracy ku
jakiejś formie "publicznej administracji pracy", gdzie obrót, cena i inne wanmki użytkowania
pracy każdorazowo ustalane były przez administrację 74.
Głębiej w rz.eczywiste cele polityki społecznej Rzeszy wnikał Wacław I was z k i ew i c z , który wyrM.nił tam bierną i czynną politykę kierowania rynkiem pracy. Bierną
stosowano we wcześniejszym okresie, a godziła ona w swobodę jednostki tylko pośrednio,
pozostawiając jej zawsze kilka wyjść do 'Wyboru. Czynną "prowadzono w lecie 1938 f., a
sprowadzała się ona do traktowania ludzi jako "przedmiotów polityki" w imię realizowania
zasad ideov~ych hitlerowskiego socjalizmu. "Realizując te cele - pisał Iwaszkiewicz Niemcy ograniczają swobodę osobistą do ostatnich niemal możliwości granic, poza którymi
jest chyba tylko faktyczne nałożenie mundurów, zmilitaryzowanie narodu. Tak też należy
oceniać tę działalność. Nie jest to rzecz leżąca w normalnej linii rozwoju instytucji polityki
społecznej, lecz sprawa specjalna, będąca fragmentem gospodarki wojennej
'wykonywanej na tym odcinku przez aparat wykonawczy polityki społecznej" 75.
Spal. z. 3/1936, s, 264-267; zob. poza tym, J. G r e fi o w s k i, Zwalczanie bezrobocia w Niemczech,
w: Samorząd Afiejski Nr 4/1934 s. 171-178; R. M i l s k i, Rola samorządu terytorialnego w
organizacji robót publicznych w Niemczech, w: Samorząd Miejski Nr 2/1933
71)
M. B o r n s t e i n - Ł y c h o w s k a, H/alka z bezrobociem w Niemczech, w: PI" i Op.
7l WI. Bagii1ski, Kształtowanie... , s. 3.
n Tamże, s. 7.
73 Tamże, s. 107 (infil1e) -108.
74 Tamże, s. 107-109; te/lże, Ustawodawstwo niemieckie... , s 23-26. Określając to "publiczną
administracją pracy" Bagiński powoływał się na M () n c h a (Die menschlich - organischell
Grlmd/agm der Offelltlichell Arbeitsverwaltllllg, w: Soziale Pra;ris Nr 29/1935).
7; W. I w II S z k i e w i c z , Kierowanie rynkiem pracy w Niemczech, w: Pr. i Op. Spal. z.
2/1939, s. 151-156, Cytowany fragment na s. 156; tenże, Polityka społeczlla Niemiec w roku 1938, w:
PI". i Op, Spal. z. 4/1938, s. 409-418.
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Jaskrawo kontrastującą z tym co pokazano nam wyżej tendencję wyprowadził z niemieckiej ust3\ry o zwalczeniu bezrobocia (Gesetz zur Verminderung der Arbeitslosigkeit) z l
VI 1933 i z rozporządzenia wykonawczego do tejże ustawy z 28 VI 1933 76
K.W. Kumaniccki. § 3 ustawy\rykazywać mial bowiem "tendencję antymaszynową". M07--C
jeszcze połowicznie stanowczo, w postaci obwarowanej pe\mymi zastrzeżeniami, ale całkiem
\ryraźnie ustawodawca wysunął po raz pierwszy pracę ludzką przed maszynę, symbol
techniki. ,,1 chociaż pojęcie walki z bezrobociem - twierdził dalej Kumaniecki - mogłoby
go w pewnej mierze tłumaczyć, to jednak wobec tego, że bezrobocie nie ~awilo się dopiero
wczoraj ani przedwczoraj, można uważliĆ takie postanO\vienie za wielce mówiący symptom
ewolucji społecznej naszych czasów' 77.
Wspomnijmy jeszcze krótko o polityce populacyjnej, gdyż \viązala się ona jakoś z
zagadnieniem pracy i opieki społecznej. Liczne przepisy prawne, także z naszego zakresu,
zachęcały do posiadania dzieci i chroniły rodziny wielodzietne. Pr.l)'11ioslo to pe\vien postęp,
toteż niektórzy nasi obserwatorzy w takim ujęciu działania te przedstawiali 78. Najszerzej
temat ów zanalizO\vał prof. skarbowości i prawa skarbowego na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim Ignacy C z u m a, w wydanej przez Towarzystwo Naukowe KUL pracy Polityka
!udno,ściowQ III Rzeszy 79. Ta niezbyt ciekawie napisana, by nie powiedzieć nU7-<1ca książka,
osadzała hitlerowską politykę ludnościową w perspektywie upadku człowieka i kryzysu
w'arlości duchowych 80. Jej leitmotivem było chrześcijańskie moralizatorsL'wo, bynajmniej
76 Patrz RGBI I, s. 323 i RGBl I, s. 425, 454. W § I ustawa upoważniała ministra skarbu
Rzeszy do wydawania tzw. ,,Arbeitsschatzanweisungen" na ogólną sumę do 'Wysokości l miliarda
marck w celu poparcia pracy narodowej w zakresie szczegółowo wyliczonych robót budowlanych,
regulacyjnych, elektryfikacyjnych itp. § 2 ustalał warunki korzystania przez kraje, gminy i związki
międzykomunalne z zasiłków na prowadzenie robót ziemnych. § 3 zaś głosil ,,Alle Arbeiten sind
durch menschliche Arbeitskraft auszufiihren, soweit durch die Bescluankung auf menschli.che
Arbeitskraft leine unverhaltnissmassige Verteuenmg der Arbeitcll eintritt". § 2 pkt 9 wskazanego
rozporząd7J!nia powtarzał dosłownie powyższy przepis bez ograniczania go do zasilków komunalnych
na roboty ziemne, jako jeden z warunków korzystania z pożyczek i z zasiłków na wszelkie roboty
wyliczone w § l usta""y.
.
17 K.W. K u m a n i e c k i, Nowe elementy...• s. 83; bliżej tamże, g, 81-83.
7S Zob. E. R u d z i ń s k a, Popieranie malżelisfIV IV Niemczech, w: Pr. i Op. Spoi. z. 3/1934,
s. 235-346, wspomnijmy, że zagadnienia ludnościowe podejmowali również m.in. lekarze; patrz np.
J. S z li m s k i, Polityka zdrowotlla i populacyjna oraz organizacja służby zdrowia w Trzeciej Rzeszy.
Warszawa (1937); tenże, W służbie lekarsf..iej świata pracy ~ĄIedycylla pracy i ubezpieczeniowa).
Sprawozdanie z podróży nauk. do WIocI!, Niemiec, Dal/ii i Szwecji, Warszawa 1937; S. C z o r I k 0we r. Z polityf..i ludnościowej Niemiec, Warszawa 1937; patrz leż, T. J a n i s z e w s k i, Sprawozdanie
z Aliędzynarodowego Zjazdu dla naukowego badallia zagadniel! llld/lo.fciowych. odbytego w
Berli/lie w czasie od 26 VIlI do l Lf 1935 Y •• Warszawa 1935,
79 L C z li m a, Polityka ludnościowa III Rzeszy, Lublin 1939; tenże, Niemcy naród bez
młodzieży, Warszawa 1939.
g,) "Wymienię kilka owoców tej rcwolucji ludzkiego ducha racjonalizm, pozylywizm,
sceptycyzm, ateizm i antyteizm, Heglowski panteizm pallstwO\\y, i z nich czerpiące swe soki
dzisiejszc wielkie a skrajne ruchy w Europie, tj. bolszewizm i narodowy socjalizm"; L C z li m a,
Polityka ... , s.29.
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nie najwyższego lotu 81. W mniemaniu Czumy hitleryzm osiągnął doraźne jedynie, a nie
tnvałe rezultaty. Ani bowiem szukanie rozwiązań wyłącmie na gruncie materialnym, ani
postawienie na przepisy prawno - karne nie mogło się okazać skutecme. Niemcy zlekceważyli
pierwiastek boski, problem ludnościowy oparty głównie na pieniądzu i strachu został tam
w swej istocie wynaturzony. Te częściowe sukcesy, które osiągnęła Trzecia Rzesza przypisał
prawnik dążeniu do duchowego przeobrażenia narodu. Cala jednak jej polityka w przyszłości
przynieść miała na tym polu jak najgorsze owoce 82.
Na marginesie tylko warto zaznaczyć, że perfidię hitleryzmu w postępowaniu z
ludnością polską wykazał tu, jak zwykle sugestywnie i rzetelnie E. Kaczmarek. Wszelkimi
sposobami, przy użyciu presji i wybiegów starano się zmniejszyć oficjalną liczbę ludności
polskiej w Niemczech, umanym zaś formalnie za Niemców uniemożliwiano wszelki kontakt
z polskością 83.
Uogólniając: politykę spolecmą hitlerowskiego państwa badacze nakreślili raczej
jednoznacznie. Nacjonalizm, dążenie do planowej gospodarki, militaryzm, nieliczenie się z
jednostką i jej autonomicmą wartością - oto cechy systemu.
Analiza zmian w ustroju pracy i w polityce spolecmej wielu krajów sugerowała
obserwatorom niekiedy ich wspólne podłoże. Instytut Spraw Społecznych w przedmowie
do książki Bagińskiego pisał: "Podstawy polityki społecznej na całym prawie świecie
majdują się dzisiaj w gruntownej przebudowie. Nie tylko Związek Sowiecki, lecz także
Włochy, Niemcy, ostatnio i Austria do gruntu zmieniły swój ustrój pracy. Przemiany te,
pomimo zasadniczych różnic, jakie między nimi zachodzą, są niewątpliwie wyrazem ducha
81 Por. zwł. s. 139 i n. 179 i n. Przykładem dobrze oddającym mentalność autora jest jego
komentarz do cytowanych przez siebie słów Boya: ,,Dzień, w którym kobieta polska porozumiala by
się co do demobilzacji macic, byłby ważnym dniem dla pokoju ludzkości" (T. B o y -Ż e I e ń s k i,
Piekło kobiet, wyd. III, Warszawa 1930, s.84 i komentarz Czumy: "Proszę uważać! Wydanie trzecie!
Mało jest bibliotek, które by tej zdradzieckiej propagandzie nie udzieliło gościny. P. Zelellski -Boy ze
swej strony zrobił bardzo dużo, by zdemobilizować polskie macice. Ale wdzięcmość winni mu będą
Niemcy a nie Polska"; l. C z u m a , Polityka ... , s. 136.
82 Tamże, s. 186-197. Faszyzm rozumiał "pierwiastek boski"
zdaniem Czumy bez
porównania lepiej (s. 191). We wspomnianej wyżej broszurze (Niemcy - naród. .. ) Czuma fOllllulował
swe sądy macznie ostrzej, wskazywał poza tym na militarystyczne korzenie polityki populacyjnej
Niemiec (s. 30).
83 E. Kur o ń s k i, Polacy w Niemczech w urzędowych spisacl,llIdności, Warszawa 1939.
Spis z maja 1939 r. donosił o rzekomym radykalnym spadku liczby ludności polskiej w Niemczech
w odstępie 23 lat z 1.525.556 do 440.168, co osiągnięto przez łączenie rubryk: polski i niemiecki,
mazurski i niemiecki, kaszubski i niemiecki, przez separowanie Polaków od Mazurów i Kaszubów
od Polaków. "Każdy Polak - dowodził E. Kaczmarek - który pod naciskiem administracji państwa
totalnego wpisze się sam lub nie zdoła się oprzeć wpisaniu go jako Niemca (rubryka: narodowość),
może być przy dzisiejszym ustroju Niemiec pozbawiony w następstwie praw najbardziej
elementarnych, jak posyłanie dzieci do polskiej szkoły, należenia do organizacji polskich, korzystania
z polskiej obrony prawnej, uczęszczania na nabożeństwa polskie, wysyłania dzieci na polskie
kolonie wakacyjne, abonowania polskiej prasy itd" (tamże, s. 46).
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epoki i kraje, które dotychczas nie podjęły głębiej sięgających reform w tej dziedzinie, nie
w postawie biernej" 84. Bagiński w zakończeniu potwierdzał
sugestię, że przeobrażenia na świecie stanowiły "Yfaz rozwoju epoki. Hitlerowski ustrój
pracy chciał jego zdaniem ocalić znajdujący się w niebezpieczeństwie kapitalizm niemiecki
oraz rasowe i narodowe ideały gernlańskie, był wyrazem przystosowania się do sytuacji
gospodarczej na świecie, która prowadziła do bezklasowego społeczeństwa i planowego
kierowania życiem gospodarczym dla dobra ogółu. Mimo swoich germańskich odrębności
wykazywał on wspólne cechy z ustrojem pracy we Włoszech i w Austrii, głównie w tym,
że nie znosił własności prywatnej, a tylko ją ograniczał ze względu na interes społeczny,
inaczej niż w ZSRR. Wszystkie natomiast wymienione państwa łączyła tendencja do
ograniczania prawa koalicji, do reglamentacji ruchu zawodowego i ograniczania samopomocy spolecznej 85.

będą mogły pozostać długo

* * *
Można przyjąć, że

polska międzywojenna nauka prawa i publicystyka prawnicza
hitlerowskiemu prawu pracy relaty\\nie mniej miejsca niż innym gałęziom prawa.
Wynikało to w jakiejś mierze z nie ustabilizowanego statusu prawa pracy jako samodzielnej
dyscypliny prawniczej 86. Naszym tematem, co znamienne, zajmowali się również i
administratywiści i cywiliści. Brak rozwiniętej dogmatyki prawa pracy i znamienitszych
przedstawicieli tejże dyscypliny, którzy ożywiliby dyskusję nad przekształceniami w
ówczesnym ustawodawstwie pracy także nie był bez znaczenia.
Uja\\nione rozbieżności interpretaC)jne wokół hitlerowskiego prawa pracy zamykają
się w jednym zdaniu: albo wysuwano na plan pienvszy aspekt solidarystyczny, albo też
prymat polityki, bezwzględną realizację cełów władzy paIlstwowej. Chodzj tu o to, który z
tych elementów dominował w ocenie, niekoniecznie zaś o to, że jeden z nich pomijano
zupełnie. Oba kierunki, jeśli pojmować je modelowo, ukazywały dwie strony tego samego
systemu. Pienvsi zapomnieli zapytać, czemu to miało służyć, drudzy - po jakie sięgnięto
poś,\ięcila

środki.

Przedmowa do: Wł. B a g i ń s k i, Nowy ustrój. .. , s. W.
Tamże, s. 134-138.
86 Przykładowo: Encyklopedia Podręczna Prawa Prywahlego zaliczala prawo pracy do
prawa prywatnego tylko sensu largo. Potraktowano je jako część prawa gospodarczego ściśle biorąc,
w którym pierwiastki publicznoprawne odgrywały decydującą rolę. Dr Ignacy Rosenbloth tamże
stwierdzał, że podział prawa pracy na publiczne i prywatne nie da się ściśle przeprowadzić i
większość norm ma charakter mieszany; zob. I R o s e n b lOt h, Pracy prawo, w: Encyklopedia
. Podręczna Prawa Prywalnego, t. 3, Warszawa b.r.w., s. 1686. Dr Z. Fenichel uważał, że prawo
pracy należy częściowo do prawa prywatnego, częściowo zaś do prawa publicznego. Umowne
prawo pracy włączał przewaznie do prawa prywatnego, z tym, Ze nie stawiał go na równi z nomlami
zawartymi w kodeksach cywilnych. Natomiast prawo pracy ochronne i ustrojowe jak twierdził
Fenichel należy bezsprzecznie do prawa publicznego; Z. F e n i c h e I, Najllowsze zmiany... , s. 469470; leI/że, Charakterystyka przepisów o 1,"lOwie o pracę w kodeksie zobowiąZali, w: tegoż: Polslde
prawo plywahle... , s. 307-308. Zdecydowanym zwolennikiem koncepcji o publicznoprawnym
charakterze prawa pracy był popierający teorię monistyczną Bronisław W e r t h e i 111 , Prawo pracy
iako samodzielna dyscypli/la prawa. Przyczynek do teorii i encyklopedii prawa, w: GSW Nr 13/1938,
s. 197-198 i Nr 1411938, s. 212-215.
84
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Nie ulega dziś wątpliwości, że w strukturze społecznej Trzeciej Rz.eszy nastąpiły dość
istotne modyfikacje. Tezy o wartości i godności pracy, o honorze społecznym nie należały
wyłącznie do sfery fantazji i propagandy. Szeroko zakrojonym akcjom tak popularnego w
narodowosocjalistycznym państwie Frontu Pracy i Kraft Durch Freude przyś,viecało zbliżenie robotników i pracodawców, przekonanie robotników, że cieszą się oni w tym państwie
takim samym szacunkiem i po'ważalliemjak kapitaliści fIl. Zasadnicze Sp17.eczności pozostały,
ale pasażerowie rejsów organizowanych przez KdF, od zwykłego robotnika po \vielkiego
kapitalistę losowali wstępnie kabiny; wszystkie miejsca w teatrach miały jedną cenę;
oficerowie i szeregowcy jedli takie same posiłki i rozmawiali jak równy z rÓ\V11ym; a
zaproszeni na obiad do F-Uhrera przynosili ze sobą kartki żywnościowe; książęcy rodo\vód
nie decydował jeszcze o zajmowanym' stanowisku; zaś pruscy marszałkowie salutowali
austriackiemu kapralowi 88. To oczywiście tylko pe\\ne zewnętrzne objawy, tym niemniej
fakt pozostaje faktem.
Fenomen nazistowskiej budowli znakomicie ujął D. Schocnbaum: "W Trzeciej Rzeszy
zabrakło kryterium, według którego można by choć w przybliżeniu ocenić klasę i status.
Niezadowolenie rodzi się tylko ",tedy, jeśli takie kryterium istnieje. Rozczarowanie
spowodowane świadomością, że jest się niedocenianym lub że znaczy się bardzo mało,
zrodzić się może u kogoś, kto jest świadomy swojego znaczenia lub komu uś\viadomiąje
sąsiedzi. Było to prawie niemożliwe w zaczarowanej krainie Niemiec hitlerowskich, gdzie
nie było już żadnych pewnych wskaźników, co jest na górze a co na dole". I jeszcze raz
Schoenbaum: "Jeśli żadnej grupie społecznej nie powodziło się dobrze w Trzeci~i Reszy
to i żadnej' nie powodziło się źle - lub tak źle, by jej nicz.:'ldowolenie nie dało się
zrównoważyć przez zadowolenie innej grupy" 89. System społeczny nie uległ zmianie, bo
nie rozwiązano podstawowych problemów, nastąpiły jednak przeobrażenia struktury.
Wypada zgodzić się przy tym z F. Ryszką, że nie należy ich uważać za nowatorstwo 90.
System pracy Trzeciej Rzeszy miał zatem stanowić jeden z elementów specyficznie
pojętego "gleichszaltowania". Jeśli rozpatrywać to od strony celów władzy, dojrZJ''lny tylko
żelazną dyscyplinę, bezwzględny wyzysk, a moralność zda się jedynie bardziej doskonałym
środkiem podporządkowania społeczeństwa. Jeśli zaś widzieć obiektywnie zachod7..ące
przemiany i do głębi w nie zaangażmvanych członków Volksgemeinschru.4:, "yłoni nam się
oczywista teza o ich realnym podłożu. NieprZJ'l'adkowo totalizmy \'Vykazywaly zbieżne
g7 Ciekawe przykłady podaje R. G r li n b e r g e r, O.C., T. 2. s. 21-24. Nawet jednak w
warstwie robotników pozostały do końca wyraźne sprzeczności. ,;Z punktu widzenia ideologii
jedności narodowej pisze Grunberger - jeszcze większą anomalią niż różnice zarobków były
utrzymujące się różnice społeczne między «robotnikami umysłowymi» a robotnikami tout court,
Reformy przyznające starszym robotnikom' te same prawa pracownicze, które mial już personel
biurowy - nigdy nie weszły w życie;pozostaly w mocy różnice statusu, przepisów emerytalnych,
a nawet form zwracania się do ludzi: Sic do umyslm"'Ych i poufale Du do robotników" (Tamże, s. 20)
88 Patrz zwl. D. S c h o e n b a li m, Trzecia Rzesza i spolecze,istwo; w: Faszyzm europejst..i
(1922-1945) w oczach wspólczesl~Vc" i historyków, pod red, J. Bort;jszy, Warszawa 1979, g, 593-594;
także R. G r li 1\ b e r g e r ,iw., s. 23.
&9 D. S c 11 o e n b a li m , o.c., kol~ino s. 587-588 i 590.
90 F. R Y s z k II, Tradycja czy nowatorstwo. Tezy do al/alizy systemu Trzeciej Rzesz.v, w: SI.
II. Fasz. i Zbr. Hill., T. VI, Wroclllw 1980, zwl. s. 16-17 i 20.
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tendencje, dając natychmiastową i radykalną odpowiedź na wezwanie chwili. Tak też raz
jeszcze potwierdza się osąd, że hitleryzm nie wyrósł w próżni i mial swoje głębokie społeczne
korzenie.

Zmiany w prawie cywilnym

w prawie

Rozdział

międzynarodowym

prywatnym.
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VI

ZMIANY W PRAWlE CYWILNYM I PRAWIE
MIĘDZYNARODOWYM PRYWATNYM

l. Podstawy teoretyczne hitlerowskiej cywilistyki. Prawo osobowe i
rodzinne III Rzeszy na tle sporów światopoglądowych w spoleczeJlstwie
polskim.
Jeśli spojrzeć na hitlerowskie prawo prywatne ściśle formalistycznie, to nie\\<ieie się
ono różniło od wcześniejszych unormowań.
Poza prawem osobowym i rodzinnym, jak też ustawodawstwem chłopskim prawo
prywatne nie ulegało większym przewartościowaniom. Tak przynajmniej widzieli to nasi
międzywojenni prawnicy, którzy uwagę swą koncentrowali nie na orzecznictwie, a na
przepisach prawa l. Większość wypowiedzi miała zresztą charakter cząstkowy i trudno na
rf~vdawnictwa

Grup... w podpunkcie "Prawo c)-wilne i handlowe" wymienialy i zwięźle
o treści następujących aktów prawnych: 1. Ustawy o zamianie ustawodawstwa o
stowarzyszeniach zarobkowych z 20 grudnia 1933 (RGBI I, s. 1089); 2. Ustawy wekslowej z 21
czerwca 1933 (RGBI I, s.399); 3. Ustawy czekowej z 14 sierpnia 1933 (RGBI I, s.597); 4. Ustawy o
zagrodach dziedzicznych z 29 września 1933 (RGBI l, s.685); 5. Rozporządzenia o postępowalliu
układowym z 26 II/tego 1935 (RGBI I, s.321,356); 6. Ordynacji (rozporządzenia) o księgach
gruntowych z 5 sierp"ia 1935 (RGBl I, s.1088); 7. Ustawy patentowej z 5 maja 1936 (RGBI n,
s.1179); 8. Ustawy o wzorach użytkowych z 5 maja 1936 (RGBI I, s.130); 9. Usta»')' o znakach
towarowych z 5 maja 1936 (RGBI I, s.134); 10. Ustawy o przechowywaniu i nabywaniu papierów
wartościowych z 4 lutego 1937 (RGBI I, s.171); 11. Ustawy o spółkach akcyjnych i komandytowych
z: 30 slycZ/lia 1937 (RGBI I, s.107); 12.Ustawy o zmianie przepisów kodeksu handlowego
dotyczącychfrachtów morskich z 10 sierpnia 1937 (RGBI I, s.891);
W podpunkcie "Ustrój sądownictwa" usta·wy: 1. Ustawa o rzecznikach patentowych z 28
września 1933(RGBl I, s.669); 2. Ordynacja notarialna Rzeszy z 13 lutego 1937 (RGBI 1,8.191); 3.
Ordynacja depozytowa z 7 marca 1937 (RGBI I, s.185). Opierając się na ~vdawllictwach Grup ...
akty z zakresu prawa prywatnego, w innym jednak układzie, wymienia I Kwartalllik Prawa
Prywatnego. Tu do prawa prywatnego zaliczono np. także ustawę o zmianie obwieszczenia o
obrotach gruntami rolnymi z 26 stycznia 1937, pailstwowe rozporządzenie o scalaniu gruntów z
16 czerwca 1937, ustawę łowiecką z 3 lipca 1934, czy ustawę o uporządkowaniu pracy narodowej
z 20 stycznia 1934; zob. Niemieckie prawo prywallle w latach 1933-1937, w: Kwartalnik
informowały
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ich podsta\vie wyciągać ogólniejsze wnioski. Do prawa spadkowego i prawa zobowiązań
sięgano tyłko marginalnie. Ciekawy jest natomiast przebieg dyskusji nad prawem osobowym
i rodzimlym oraz rzeczowym, konkretnie, nad tymi zmianami, które rodziły światopoglądowe
kontrowersje. Dotyczy to również częściowo prawa prywatnego międzynarodowego, przy
czym tu spory koncentrowały się głównie wokół obowiązywania hitlerowskich przepisów
poza granicami Rzeszy.
Najpelniejszy obraz hitlerowskiej cywilistyki dał warszawski adwokat dr Szymon
R u n d s t e i n w orginalnej pracy W poszukiwaniu prawa cywilnego 2 rozpatrującej
wplyw totalizmów na prawo, zwlaszcza zaś na prawo prywatne. Oparciem dla całych
wywodów była określona koncepcja prawa, której podporządkowane zostały zjawiska ze
sfery rzecZ)'",istości prawnej. Rundstein należał do zwolenników "czystej teorii prawa".
Glosząc ideę względnej autonomi prawa podążył on drogą wytyczoną niegdyś przez
Fichtego, a podjętą w XX w. na nowo przez Kelsena 3. Założenia doktrynalne badacza
określa się jako fenomenologizujący normatywizm, przy czym ,\yraźne wpl)"')' takie
posta"y odnaleźć można nie tylko w pracach z teorii prawa 4.
Zamordowany wraz z najbliższą rodziną w komorze gazowej Treblinki autor jak na
ironię przc,\idywal możliwość całkowitego bezpra\\la totalizmu. Do tezy owej - co wano
podkreślić - doszedł on na drodze teoretycznej spekulacji, analiza przepisów prawnych
natomiast tylko ją potwierdziła. Badacz stworzył bowiem orginalny odmianę koncepcji
względn~i autonomi prawa, niezmienności idei prawa, której odrzucenie prowadzić musiało
Prawa PIJ'watllego z 3/938, s.80-83; patrz również: Przegląd aktualnych zagadniel! prawnych
w Niemczech, w; Pal. Nr 4/1938 (prawo cywilne na s. 391-394); Ustawodawstwo cywilIle
Iliemieckie z 1938 rokII, w: GSWNr 12/1939, s. 174-176 - (tu akty prawne nie odnotowane w
Wydawnictwach Grup ... ); Niemcy. Przegląd ustawodawstwa za 1 kwartał 1939, w: WAIP Nr 51
1939, s. 36-39.
Sz. R u n d s t e i n, TV poszukiwaniu prawa cywilnego, wyd. cyt. Spis rzeczy:
Przedmowa (s.7). I. Przekształcania prawa cywilnego i struktura lIorn~y prawIlej (s.9-16). H.
Symptomy przelomu (s.17-22). III. Idea prawa i powrót do tradycji (s.23-27). IV. Idea prawa i
podłoże polityczne prawa cywilnego. Przywrócenie wartości prawa cywilnego w doktrynach
rewoluc)jnych (s.28-40). V. Sprzeczności kOllstrukCJjne prawa cywilnego. Ujęcie prawa jako
"substancji życiowej" (s. 41-50). VI. Prawa jednostki w rozl/miel/iu teorii substancji (s.51-58).
vn. Prawa jednostki wobec czynników polityki (s. 59-65). VIII. Pojęcie autonomi (s. 66-71). IX.
Typyal/lonomii (s. 72-84). X Ogral1iczenia autonomii (s. 85-90). XI. Autonomia na rozdrożu
(s. 91-101). XII. Podstawowe konstrukcje prawa cywilnego w ustroju sowieckim (s. 102-112).
XIII. Cywilistyka sowiecka ijej powrót do tradycji (s.113-129). XIV. Wpływ totalizmów narodowych
lIa konstrllkcje prawa CJ'Wi/nego (s.130-150).
J
Por. w tej materii znakomity artykuł francuskiego badacza A. R e n a u t, Ficllte i
problem autollomii prawa, w: SFNr 7/1985, s. 99-112.
l
Zob. E. B a u t r o, Husserlizm w teorii prawa, w: CPiE Nr 1-12/1926, s.250-256;
K. O P a ł e k, J. W rób I e w s k i, Pozytywizm prawIliczy, w: PiP Nr 1/1954, s. 30; J.
W rób I e w s k i, Krytyka l1ornwf)'Wistycznej teorii prawa i pili/siwa Haf/sa Kelsena, Warszawa
1955, 8.303-304 (ujęcie aprioryezno-dogmatyeZJle, krz.ywdząee dla RundsIeina); S. C z e p i t a,
Koncepcje leoretycz/loprawne w Polsce międzywojennej, w: CP-H, T.XXXII, z. 2/1980, s.131;
inaczej, J. L a 11 d e, Studia zfilozofii prawa, Warszawa 1959, 8.363 (iI/filie) - 364.
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do chaosu, a ostatecznie i do bezprawia. Miejsce kelsenowskiej "Grundnorm" zajęła tu
"idea prawa", co wiążemy w jakimś stopniu z wpływami fenomenologicznej filozofii, a
także fenomenologicznej szkoły w prawie. Tę ideę prawa należy, w naszym nmiemaniu,
pojąć jako czystą istotę, jako eidos prawa, choć Rundstein nie używał tego określenia. Na
prawo mialy, według autora, wpływ czynniki polityczne i społeczno-ekonomiczne
dokonujące zmian treści ,jednak czysta species prawa pozostawała niezmienna. Widział
on istotę prawa w naturze rzeczy, w pra'wie samym, a nie poza nim, w polityce, ekonomice
czy gdziekolwiek indziej. Ideacja dotyczyła tu nie tylko prawa w ogóle, także każda
instytucja prawna posiadała swój eidos. Nie oznaczało to przy tym, iż rzeczywistość prawna
stanowiła prostą emanację idei prawa. Ta bowiem - przejawiała się w różnym nasileniu,
zgodnie z wzajemnymi ustosunkowaniami normatywności i dowolności l. Jako wartość
samoistna, istniejąca obiektywnie i niezależnie od jej realizacji w świeci faktów, l1k1jąca swój
strukturalny wyraz, była więc idea prawa wzorcem zasad sprawiedliwości, słuszności i
wzajemności 6. Upraszczając sprawę, system który by zanegował samoistność idei prawa,
popadał w brak ładu, gdyby zaś zupełnie tę ideę przekreślił przestawał być układem
prawnym i. Cokolwiek by nie powiedzieć, jest to jak widać ujęcie bardziej płodne i bardziej
pryncypialne niż stanowisko zajęte przez Kelsena s.
Autor W poszukiwaniu prawa cywilnego traktował byty idealne jako kategorię
pozaempiryczną, skupiając się na tym, co bezpośrednio dane, w oglądzie. Analizie więc
podlegała nie sama idea prawa, ale jej zewnętrzny wyraz, tj. norma prawna. Problem
struktury norm, w oświetleniu metody dogmatycznej, wyczerpywał formalną stronę
zagadnienia. Odnosi się przy tym wrażenie, że deskryptywno-analityczne wywody
Rundsteina zmierzały do wykazania, iż układy odrzucające ideę prawa pozbawione są
naturalnych podstaw egzystencji. To - w rezultacie - oznaczało przejście na grunt
aksjologii, wartościowanie systemów prawa, zależnie od stopnia urzeczywistnienia przez
każdy z nich owej idei prawa istotnościowo z niego wynikającej '.
Również na gruncie prawa prywatnego istniała przewodnia idea prawa, tj. idea ,,[ ... ]
poszanowania i obrony osobowości i jej sytuacji w ustosunkowaniach między
podmiotowych" 10. Albo jak to pravvnik stwierdzał nieco inaczej: "Konstytutywną ideą
s "Bynajmniej nie należy '-"'Jobrażać sobie idei prawa, promieniującej przez emanacje
na fenomeny rzeczywistości. Byłoby mitologią ujęcie, w którym «na odległość» mierzyć
wypada zbliżanie się fenomenów questionis do idealnego wzoru. Czy przypuścimy hipotezę
rozwojową, czy przychylimy się do teorii cyklów, czy wreszcie proces dziejowy rozumieć
zechcemy jako przebiegający spiralnie - idea prawa przejawiać się będzie w różnych stopniach
nasilenia: odmienność wynikać musi z różnorodnych ustosunkowa6 normatywności do dowolności";
Sz. R u n d s t e i n, W poszukiwaniu ... , s.26.
6
Tamże, por. a contrario uwagi na s.42 i passim.
, Tamże, s. 22,28,42 i passi"!.
8
H. K e l s e n, Czysta teoria prawa (Metoda i pojęcie zasadnicze), Warszawa 1934;
tenże, Podstawowe pojęcie nauki prawa par/stwowego, TJ, Wilno 1935, T.n, Wilno 1936.
9
Oficjalnie Rundstein stwierdzał jednak, iż nie zamierza oceniać obserwowanych
przemian; tamże, S.23.
lO Tamże, 8.60.
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prawa prywatnego jest samoistna wartość i równorzędność jednostki" 11. Najważniejsza
w prawie prywatnym była więc dlań kwestia ocalenia jednostki i jej godności.
Cywilista nasz w charakterystyczny sposób postrzegał przekształcenia we współcze
snym sobie prawie prywatnym. Teza o niewzruszalności wskazań tegoż prawa - dowodził
on - oparła się na wierze w stałość stosunków politycznych i gospodarczych, którą
zrodziło ostatnie półwiecze pokoju i równowagi przed wielką wojną. Ugruntowane wówczas przekonanie o neutralności prawa prywatnego jest jednak iluzją. Gra sił gospodarczych,
irracjonalizm imperializmów, eliminacja pewnych grup, władztwo nowych klas, masowość
i planowość - czy chaotyczność, prawo naśladownictwa i rzutowanie nowych formacji
na dawne układy muszą powodować zmiany, które klasycznej cywilistyce wydają się odstę
pstwem i herezją 12. Przeobrażenia w prawie prywatnym w pewnym jednak tylko stopniu
uzależnione są od rewoluc)jnych przekształceń podłoża politycznego. Przesłanki natury
gospodarczej i technicznej spowodowaly mniej lub bardziej jednakowe zmiany w państwach
o różnym ustroju politycznym. Coraz wyraźniej zawęt.a się dziedzina, w której podmiot
prawa swobodnie reguluje stworzone aktami swej woli S)1uacje pra\\ne. Stąd awersja do
teclmicznego chociażby podziału na prawo publiczne i prawo prywatne i widoczna niechęć
do konstrukcji praw podmiotowych, stąd wreszcie ów znamienny zanik "bezosobowości"
nakazu i normy wiążącej. W żadnym wszakże wypadku nie posunięto się do zupełnej
likwidac:ii autonomii. Przeczyłoby to regulacyjnemu znaczeniu idei prawa operującej
wskazaniem atrybucji według od\viecznego wzoru suwu cuique 13. We wszystkich ustrojach
pomiędzy demokracją a totalizmem ograniczenia autonomii są w istocie podobne. Przemiany
te cywilistyka demokratyczna, czy opozycyjna wobec niej, klasycystyczna, widzi tym
niemniej jako przemijający kryzys, podczas gdy cywilistyka rewolucyjna, prawicowa czy

II

Tamże,

12

Tamże,

s.64; pOL również, s.150.
s. 15 i 22.
13 Interesujące jest kż czego z braku miejsca nie możemy niestety przedstawić - jak
Rundstein pojmował samą autonomię, stosunek zbiorowości do jednostki. Powicdzmy tylko, że
uważai on, iż Ilieogralliczona autonomia nie istnieje, miała więc ona ograniczony zakres, tak ze
względu na czas, jak i miejsce. Autonomia nie była dlań czymś danym a priori; nie uważał on
za istotne cz:y idei autonomii przysluguje przywilej pierwszeiJstwa, ale umieszczał punkt ciężkości
w zasięgu autonomii. Podkreślal, że pewne działania mogą się odbywać poza plaszcz:ymą czynności
prywatno-prawnych: gdy istnieje rzeczywista hamlOnia oddzialywai1 (choćby w normalnym życiu
rodzinnym) albo gdy oddziaływanie przebiega w trybie bezwzględnej subordynacji (np. w wojsku).
Wyłączał hipotezę jakiegoś status nafuralis, W którym tworzą się ustosunkowania jednostek (moglo
to dotycz:yć tylko państw jako organizacji wspólrzędnych). Za zasadniczą cechę autonomii
ograniczonej uznał symbiozę (ustosunkowanie) norm przymusowych i norm "dobrej woli"
(dyspoz:ycyjności). Ograniczenia autonomii:
ich napięcie, trwanie, zasięg i warunki wyznaczały
więc cz:ynniki zewnętrznc, a nie apriorycme reguły. Stwierdzał też, że nie każdemu układowi
musi odpowiadać system prawny nazwany systemem prawa prywatnego, gdyż ustosunkowania
międz:ypodmiotowe mogą być uporządkowane wyłącznie w trybie konkretnych i dowolnych
zarządzeń administracyjnych; tamże, s. 66 i n., z powolaniem na: F.v. H i p p e I, Das problem
der rechtsgesclwfilichell Prim/autonomie, 1936, s.87 i 11.
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lewicowa jako krystalizację nowej myśli cywilistycznej, ufundowanej bądź na ideałach
narodowo-raso"Ych, bądź na rzekomo osiągniętej bezklasowości 14.
Jeśli w entuzjazmie rewolucyjnym - pisał Rundstein "Ylykając wady i naiwności
tej koncepcji - odrzuca się przebrzmiałe rzekomo pojęcia "czynności prawnej", "autonomii",
" um0"Y", nie znaczy to by zjawiska społeczne stanowiące ich treść również przestały
istnieć. RewoluC)jna cywilistyka wikła się w sprzecznościach gdy nie pfZ)jnllue samoistności
idei prawa, skoro zanegowanie znaczenia jednostki jako ośrodka autonomicznego idzie
w niej w parze z uznaniem znaczenia sfery prywatnej zgodnie z tradycją cywilistyczną.
Doktrynie niemieckiej pojęcie autonomii nie jest obce, ale posługując się niezupelnie
jasną ideą konkretyzacji zakłada ona, iż puste w analizach normatywistów konstrukcje
osoby, prawa podmiotowego, rzeczy, przekształcić należy na typy o konkretnej treści.
Przykładowo, zdolność prawna podlega zróżnicowaniu zależnie od swojskości
(Rassegenosse) c7:j też obcości osoby 15. To, co konkretne nie ma tylko pojedynczego
charakteru (Einzelne), lecz daje podstawę do stworzenia konkretnie - życio"Ych typów.
Typy łączyć się mogą w rzędy o odrębnych funkcjach: typem będzie m.in. zagroda
dziedziczna, rzędem typów umowa małżeńska. "Ta dialektyka jest dość zawiła i trudno
zrozumiała; daje ona ś\",iadectwo tej głębokiej rozbieżności, która istnieje pomiędzy ujęciem
prawa jako substancji, a ustaleniami abstrakC)jnymi, chroniącynń autonomię jednostki" 16.
Orzecznictwo sądowe Rzeszy, choć nie może przekraczać granic lllkreślonych przez
światopogląd partii, ostrożnie i z rezerwą zwraca uwagę, ~ należy wykluczyć konkretyzowanie sytuacji prawnych w trybie minimalizacji interesów jednostki w imię dobra ogółu 17.
Aczkolwiek doktryna spogląda wrogo na szkodliwe pojęcie praw podmioto"Ych, nie jest
w stanie pominąć pojęcia uprawnień jako koniecznego odpowiednika obowiązku. By uniknąć
sprzeczności uprawnienia te rozumie się jako organicznie przez zbiorowość związane
(Gliedspersonlichkeit), i określa jako "Volksgenossische Berechtigung". Uznane są one za
"umocnienie" sytuacji osoby, która przynależy do zbiorowości narodowej. Doktryny
rewolucyjne - powtarzał któryś raz z kolei autor - nie potrafiły ustalić sytuacjijcdnostki
"Yłączając ideę prawa przy unormowaniu jej umocowalI. Ujęcie konkretne (konkretes
Ordnungsdenken) jest w istocie rzeczy tylko "kunsztowną legitymacją stanu przemocy
przez przypisanie substancji jakichś w niej samej tkwiących ZWiązałl normaty\mych" 18.
Nieliczni w Niemczech cywiliści starej szkoły słusznie zwrócili uwagę, ~ samoistność osoby
14

Sz. R u n d s t e i n, W poszuldwanill ... , s. 86-87, 10,61.
przy innej okazji stwierdzał: "Jeżeli kodeks cywilny niemiecki

wiąże powstanie
prawnej «człowieka» z fakiem jego urodzenia (§l) nowe projekty niemieckie chcą ją
łączyć z przynależnością rasową, a więc podstawiają koncepcję normatywną (albowiem aryjskość
kwalifikuje się prawnie) na miejsce pospolitego faktu"; Sz. R u n d s t e i n, Z badali /lad teorią
prawa (rec. z Ogólna nauka o prawie ,T.II Wilno 1938), cz.II,w: GSW Nr 12/1938, s. 186-187.
16 Sz. R u n d s t e i n, IV poszukiwalliu ... , s. 41, 48 (ill filie) - 50; cytat ze s.50.
Powołanie na K. L a r e n z, Ueher Gegellsllllld IlIId Alel/lOde des l'o/kischen Rechlsdellkells, 1938,
s.47 i n.
17 Np. wyrok Sądu Rzeszy z 23 lutego 1937, w: ZdAfdR 1937, s. 656.
18 Sz. R u n d s t e i n, IV poszukiwalliu ... , s.53; por. też, K. L a r e 11 z, Recllts-lIt1d
Staatspllilosophie... , s.158 i C. S c h m i t t, Ueber die drei Arteli.. ., s.42 i !1.
15

zdolności
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(Eigenstandigkeit) winna pozostać zasadniczym składnikiem prawa pl)'Watnego. Wątpi się
nawet czy ujęcia konkretne rzeczywiście oddają pełnię życia. Zauważa, iż hasło "dobra
ogółu" służyć
może egoistycznym celom wielkich zrzeszeń gospodarczych,
podporz.:1.dkov\"lljących sobie interesy jednostek 19. Najprawm\-ierniejszym totalistom obca
zresztą jest myśl przekreślenia jednostki - najnmiejszej komórki życia zbiorowego. Oczywiście
- kreowaniu prawa osobowości towarzyszy założenie, iż nie przeciwstawia się ono idei
kolektywu, ale zespala z nią w czymś, co ponad elementy indywidualne jest wyższe. Syntezę
odpowiedni "ch""yt dialektyczny" znajduje w pojęciach biologicznych, jak np. idea krwi i
rasy. Wówczas jednak apologia "prawa osobowości" (das Recht der PersonIichkeit) staje się
czczym frazesem 20.
Rewolucyjny ent:mjazm totalizmów - tłumaczył już niemal na wstępie pracy Rundstein
- szybko musiał pod wpływem pral<tyki życiowej ustąpić miejsca powrotowi do
odrzuconych z taką pogardą i wyklętych wzorców dawnej cywilistyki. Idee cywilistyczne
,,[ ... ] choć stłumione i zniekształcone - zgłaszają swe prawa do życia, albowiem takim jest
nakaz rzeczywistości" 21. Tendencje antykodyfikacyjne tracą na aktualności, przeciwnie:
totalizmom śnią się nowe kodeksy cywilne, co też powoli się ziszcza. Powraca uznanie dla
tradycyjnie chronionych dóbr. Prawo prywatne okrzyknięte teraz zostaje najdoskonalszym
wyrazem idei prawa. W Niemczech zamiast pewnika o prawie jako funkcji polityki, zamiast
rozwinięcia błyskotliwych tez Schmitta, sięgnięto znów do "podejrzanie idealistycznego
twierdzenia", iż to właśnie polityka jest funkcją prawa, bo tylko z idei prawa zrodzić się
może prawdziwa rewolucja, przy czym w idei prawa widzi się "od"wót od przemocy" (Abkehr
von Willktir) 22. Nie poruszam tu kwestii - dodawał prawnik - czy ów namót do tradycji
posiada istotną wartość, ze względu na zarzucenie przez totalizmy autonomi i inicjatywy
osobistej, jak też na planowość w gospodarce. Tak czy inaczej "rewolucyjna" cywilistyka
byłaby tylko niezupełnie oryginalną wariacją starego modelu. Być może jednak, że
rehabilitacja tradycji służy jedynie celom polityczno -propagandowym, być może wreszcie,
że gwarancje cywilistyczne potrzebne są czasowo dla umocnienia władzy przez nowe klasy
posiadające 23.

19 Sz. R
li n d s t e i n, W poszukiwaniu ... , s.51, 52 i s.139-140, patrz też, A.
M a n i g k, Neubau des Privatrechts, Grundlagen und Bausteine, 1938.
20 Sz. R li n d s t e i n, TV poszukiwaniu ... , s. 63. Dla poparcia tezy o uznaniu jednostki
znamienny cytat z Hedemanna: "Prainstynkt własnej jaźni promieniuje w trzech kierunkach - w
kierunkach woli istnienia, woli posiadania i woli działania"; J.W.H e d e m a n n, Biirgerliches Recht
im drittell Reich,1938, s.25.
21 Sz. R u n d s t e i 11, TVposzukiwanill ... ,s.42.
II Patrz H. F r a n k, Rechtsgrundlegullg des natiollalsozialislische/l Fiihrerslaales,1938,
s.13 i 14; Sz. R li n d s t e i n, TV poszukiwaniu .. , 8.32 i s. 16,17-18,20,25,30,37 oraz passim. W
innym miejscu ciekawy przypisek do teorii Schmitta: "WS2'.ak7~ przeszłość odróżniała samoistność
i wartość poznawczą idei prawa; tylokrotnie omawiany problemat pauvoir a droi! nie by! naonczas
sprowadzany do równania C. S c h m i t t' a (prawo = polityce); tożsamość elementów byłaby
chyba zaprzeczeniem ich oddziaiywania, albowiem elementy «identyczne» nie reagują wrogo";
tamże, s.29.
2l Tamże, s.18 i 25.
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Refomustyczne dążenia hitleryzmu - czytamy w innym miejscu - bądź rcduk~ią się
do przesunięć klasyfikacyjnych, mających u'wydatnić oryginalność llowego pnl\va
prywatnego, bądź dążą do tworzenia nowych pojęć usuwających dawniejszy formalizm,
szkodliwą dla ,,konkretów" życia abstrakcję. Te przesunięcia klasyflkaC)jne 7.acieśniają pole
\vidzenia cywilistyki. Prawo osobowe, rodzinne i spadkowe "'-yłąC7.a się spod jej kompetencji,
przenosi poza sferę autonomicznej woli pl)'\\'atnej. Właściwą treść przyszłej kodyfikacji
stanowi uporządkowanie umów i odpowiedzialności, własności, a także zrzcszei'l, osób.
Znamienne jest "'J'rzucenie stąd prawa spadkowego, choć naj nowsza prm;votwórczość
niemiecka nie wypowiedziała się za, daleko idącymi ograniczeniami rozporządzcll ostatniej
woli. Mniejsze poza tym znaczenie ma niechęć nowej doktl)'ny do tzw. ogólnej części
kodeksu cywilnego 24.
W nowych pojęciach, związanych z podziałami sfer własności, obiegu i asocjacji
chce się widzieć odpowiedniki symboli współżycia narodo\\cgo. W istocie jednak rzekome
innowacje, zwrócone przeciwko formalizmO\vi i abslrak~iom są zabawą w nową terminologię. Podjęto walkę przeciwko ogólnemu pojęciu "umO\vy" skazanej na banicję w stosunkach
osobowych i rodzinnych, zapominając o tym, że umowa jest tylko jednym z rodzajów
pojęć oderwanych, jak np. czynność prawna, obja\\-iellie woli. Wprowadzony obecnie
d\\upodzial: umowa - bezprawie (Vertrag und Unrecht) pomija zespół jednostronnych
czynności prawnych nie będących umowami. Odrzucenie zróżnicowania skutków
rzeczo'wych i obligac)jnych prowadzi do pomieszania pojęć, "KOllkretyzacja" typów
umo"'-nych okazuje się frazesem, czego najlepi~i dowod7i ustawodawstwo, opemjące
dawnymi cywiliśtycznymi abstrakcjami 25. Prawo "heroiczne" przekształca się w prawo
"uporządkowane"

26.

Nieuzasadnione jest \vreszcie - przekonywał Rundstcin w rozdziale poświęconym
tej problematyce - twierdzenie totalizmów narodowych o \\yłączności czynnika narodo24 Zob, J, B i n d e r, Die Bedel/tlmg der Rechlsphilosophie die Erneuerllllg des
Privatrechts, w: Zur Erneuerung des biirger/ichell Rechls, Mlinchen - Bcrlin 1938, 8.32;
N i P P e r d e y, Das system des biirgerlichell Rec"!s, tamże, 5.1.13,114.
25 Liczne przykłady takich niekonsekwencji przybliżała znakomita zdaniem Rundstcina
praca Manigka (wyd ,cyt); Sz. R li n d s t e i n, W poszukiwaniu .. " s. 38-40. W podsumowaniu
pracy, podkreślając, że próby niemieckie prowadziły do rozproszkowania materii cywilistycznej i
poważnego
zawężenia zasięgu kodyfikacji prywatnoprawnej RUlldstcin pisał:
"Widzimy, że
ustawodawstwo i orzecznictwo niemieckie ostatniej doby jest konstrukcyjne i bynajmniej nie
symplicystyczne. Nie odbiega ono w swych ujęciach kwalifikacyjnych i meandrach od
«szkodliwych» demoliberalnych wzorów"; tamże, s.149,
26 Patrz H. F r a n k, Heroisches und geordnetes Recht, 1938, 8.19, 23, Rundstein
przestrzegal by nie przywiązywać tu zbyt wielkiej wagi do deklaracji prawników: "Wypowiedzi
teoretyków prawa, zwolenników doktryny narodowo-socjalistycznej, należy przyjmować z dużą
ostrożnością, Czasami ma się tu do czynienia z podejrzanym entuzjazmem świeżo nawróconych
grzeszników, S c h I e g e I b e r g e r szkaluje - dziś jeszcze w znacznej części obowiązujący
kodeks cywilny, mówiąc o im, iż byl ustawą «pisaną dla kramarzy»). Przypomina się słynna
antyteza S o m b a r t' a - jego przeciwstawienie bohaterów i handlarzy (Helden und Hiindlcr),
Historia zna wszakże handel ideałami"; tamże s.40; por. też, F. S c h l e g e l b e r g e r, Abschied
vom BGB, 1937, s. 26.
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\Vego w prawie cywilnym. Przeczą temu przejawy naśladownictwa, recepcji i zapożyczenia.
TworL.y siQ cywilistyczny "internacjonalizm nacjonalizmów". Charakterystyczne dla Trzeciej
Rzeszy przeciwstawienie gemlaI1Skich tradycji pra,~nych narzuconej i obcej tradycji paI1stwa
rzymskiego w istocie tylko luźno wiąże się z ustrojem politycznym. Wszak także pod
panowaniem demokracji możliwe byloby nawiązanie do germańskiej przeszłości. Jest to
zresztą zabieg raczej propagandowy niż rzecZ)'\vista potrzeba życia prawnego, nie
akceptowany skądinąd przez przedstawicieli szkoły germanistycznej w hitlerowskim
paJlst\\<ie 17 • Iluzją pozostaje nadto - to ostatnia z wyrażonych tu obiekcji Rundsteina przekonanie o poważnym wpływie idei narodowej na postulat jasności norm, usunięcia
fomlalizmu i subtelności konstrukcyjnych 28.
Prawnik nasz - jak jeszcze pokażemy w ostatnim rozd7iale pracy - bardzo wnikliwie
analizował totalne systemy prawne. Trudno nie przyznać mu racji, że o prawie prywatnym
dccydąją gIÓ\\lUe względy gospodarcze i techniczne, a nie ustrój polityczny, tym niemniej
wplyw tego ostatniego jest chyba większy niż się badaczowi ,\ydawalo, zwnżywszy jeszcze
na specyficzne w państwach totalnych z\'l'iązki gospodarki i polityki. Bezwzględna
synchronizacja życia, co też słusznie on podkreślał, ów nawrót do klasycznych zasad
C)'\\ilistyki, czyniła w dużej nuerze fikcyjnym. Łatwo zrozumieć pe\\ne wahanie Rundsteina
odnośnie do nakreślenia prZ)'szłych losów cywilistyki. Chciał on "ierzyć w regulacyjne
oddzialywanie idei prawa 29, dlatego hvierdzil, że ponure proroctwa o nO\\ym wieku
ciemności mogą się zarÓ\\110 spełnić jak i nie spełnić 30. Ale obserwował on nie tylko
uspokajające nieco zastępowanie rewolucyjności pospolitym reformizmem, a również
narastającyantyhumanizm totalizmów. Miarą przenikliwości badacza pozostanie dla nas

27 Rundstein przytaczal tu tezy prof.v. Schverina . Byłoby bardzo trudne -- głosił on prL)'stosowanic form dawnego gemlallskiego prawa do skomplikowanych i "technicznie trzeźwych" potrzeb żyeia we współczesnym spoleczellstwie. Ów "germallski duch prawny" okazałby
się zupełnie nieżyciowy. Zerwano bowiem dawno w prawie rodzinnym ze średniowieczną
stanowością; odrzucono pod wplyvvem Kościoła przeŻ)1ki pogallskich inst)1ucji; inaezej rozumie
się stanowisko kobiety. Czyżby możliwy był powrót gem1allskiej tradycji zabijania niezdolnych do
życia dzieci? Specyficzna rzekomo własność prawa germailskiego, wyrażona w zasadzie "Hand
wahre Hand", niezgodna z beZW7ględnością rzymskiej windykacji, nie jest emanacją germallskiego
ducha. lecz odpowiada takiemu układowi gospodarczemu, w którym nie odróżniano własności i
posiadania (v. S e h v e r i n, Rechtsgeschichte IIl1d RechlserneUerllllg, w: ZlIr Erne/lerulIg des
biirgerlichell Rechts, O.C., s.37 i 11). Tylko powierzchownym obserwatorom - pisał dalej Rundstein
- wyda się paradoksalne, że kodyfikacja llapoleol1ska byla w ujęciu poszczególnych instytucji
bardziej gellnailska niż pmskie prawo ziemskie i późniejszy nowoczesny kodeks cywilny niemiecki.
I czyż nie głoszono jednoeześnie, iż wlaśnie BGB był, bez względu na technikę romanistyczną z

du<.:ha

"~ybitl1ie
28

niemiecki?;

Tamże,

tamże,

s. 146 (illfille) - 148.

s. 143-146.

29 "Trudno przesądzać przyszłość; być może, że niedlugo jeszcze pozostawać
będzi
emy w sianie, który nie rozgranicza dowolności i prawa; ale nie zaniknie świadomość, iż taka linia
graniczna, nawet gdyby ;11 caSIl nie istniała - istnieć powinna"; iamże, s. 16.
30' Tamże, s. 64.
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wyrażona

na końcu książki obawa o nadchodzącą rezygnac:ję z pojęcia osoby i podstawienie
na jej miejsce pojęcia rzecVj 31.
Uwagi na temat hitlerowskiej cywilistyki jakie znajdujemy u S. G o ł ą b a nie mają
tak jednoznacznego charakteru, a swym zakresem obejmują w naj,\iększej części prawo
rzeczowe 32. Z interesujących nas tu zagadnieI'l na przypomnienie zasługuje polemika
badacza z poglądami prof. H. Lange. Lange - informowal on - przeciwstawia liberalizm
utożsamiony z przesadnym indywidualizmem i materializmem jako zwyrodnieniami idei
wolności, idei obowiązku i wspólnoty, prawu rzymskiemu - odnO\vione niemieckie prawo,
gdzie obowiązek jest na pierwszym miejscu. Ale nie można, komentował Gołąb, a limine
zgodzić się z zapatrywaniem, że za panowania liberalizmu indywiduum nie podlegalo Ż:1dnym
ograniczeniom wolności działania i że dozwolone tam bylo wSVjstko co nie zostało wyraźnie
zakazane. W przekonaniu prof. Lange skutek pra\\11y w oświadczeniu woli nie zachodzi
dlatego, że tak zamierzają strony, lecz dlatego, że go aprobuje porządek pra\\11y, podczas
gdy w ś\\iecie liberalizmu rządzi tylko wola, a samo oświadczenie traci byt samoistny. W
wypadku rozbieżności między nimi ustawa nie uwzględnia obiektywnej wartości
oś\"iadczenia i grozi nieważnością. Ponujam tu - polemizował dalej Gołąb - samo pojęcie
oświadczenia woli, które nieszczęśliwie przejął polski kodeks zobowązań i zatrzymuję się na
pojęciu aktu praW11ego, jako działania, które \,,)'"Wołać chce skutek prawny. Otóż, nie od
dzisiaj nauka nie poprzestaje na takim ujęciu i zwraca uwagę na cel społeczny aktu pra\\11ego,
stawiany nieraz primo loco. Aktom takim przysługuje moc pra\\11a, bo odpowiadają one
woli indywidualnej, pozostającej w zgodzie z interesem społecznym. Moment woli przenuja,
trwały zaś jest stan rzeczy, kreowany przez przedsięwzięcie aktu prawnego i chroniony
przez porządek pra\'.11y. "Czysty" indywidualizm ulega celom ogólnym. Od dmma już
zresztą wiadomo, że w żadnym ustawodawsh"ie C)'\\ilnym nie da się bezwzględnie
przeprowadzić cVj to teorii woli, cVj oświadczenia. Wola "rzecVj\"ista" przybrała z C7asem
postać woli "oświadczenia" w ogóle, choćby złożone oświadczenie nie odpm\iadalo
rzeczywistej woli, tzn. choćby oświadczający chciał coś innego oświadczyć. To zbliżenie
obu teorii nie wyklucza uwzględnienia woli indywidualnej tam, gdzie usL:1wodawstwo bierze
pod uwagę możliwość nieprawidłowości już w samym powzięciu, a nie dopiero w przejawie
postanowienia, jak też tam, gdzie przejaw postanowienia nie mial na celu powiadomienia o
nim drugiej strony, lecz gdzie zgodnie z przepisami uSL:1\\y zapadłe postanowienie zamierza
się wywnioskować z takiego przejm\1l. Nie od dziś także znana jest austriacka teoria
zaufania, umiejętnie łagodząca te bezwzgh;dne koncepcje w ten sposób, że liczy się z
"niewinną" drugą stroną, z jej ufnością w zlożone przez przeciwnika oświadczenie, który
jest nim WÓWCli1S Z\\iązany. Prawda, że kodeks C)'Wilny niemiecki (§§ 116-118, a nawet §§
119 i 120) stoi raczej na stanowisku teorii woli, lecz przypuszcli1jąC rÓWlueż zaistnienie

nie należy się obawiać, iż pojęcie o s o b y zostanie
r z e c z y? Czyż nie jest możliwe, że ideologia powszechnego, jawnego
i bezpośredniego niewolnictwa masy na rzeez wolności nielicznych ·wybranych nie stworzy
nowej kodyfikacji nieograniczonego poddal1stwa i nieograniezoncgo władztwa?"; tamże, s. 150.
J2 S. G o I ą b, Prądy, s. 21 i 11.
II

zastąpione
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-
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przejawów nie odpowiadających postanowieniom istotnie powziętym, nie wyłącza
teorii oświadczenia. Ma ona zresztą rację bytu o tyle, że każdy akt prawny to
\'0'faz postanowienia, w którym dopiero poprzez interpretację można ewentualnie wykryć
brak woli "rzeczywistej", gdy tymczasem skutki oświadczenia "ynikają z niego samego 33.
Jako przesadne potraktować należy twierdzenie - pozostawmy na razie na uboczu
obiekcje autora odnoszące się ściśle do własności i posiadania - że prawo podmiotowe,
ten "boż.ek liberalizmu", równoznaczne jest z zasadą: qui suo iure utitur, l1elllinem laedit.
Przecież za panowania "liberalizmu" fll11kcjonują "za.kazy szykany", prawo sąsiedzkie
i orzecznictwo ścieśniające rozmiar i oslabiające nieraz po\vażnie silę praw podmiotO\'ych, tam gdzie "ydaje się, że względy społeczne "ymagają ochrony interesów ogółu,
lub choćby tylko dmgiej strony. Nie wiem - wyrażał następnie swe zdzhvienie Gołąb jak pogo(bć z<1sadę pacta slInt se/1 anda, ten, według Langego, imperatyw idei wspólnoty,
z równoczesną pochwalą skazanej podobno na śmierć przez liberalizm klauzuli rebus sic
stan/ibliS.
Wyklęty liberalizm, czytamy nieco dalej, gdy zawiodą eksperymenty, powróci
z pewnością do łask. Już dziś niektórzy niemieccy prawnicy podkreślają znaną prawdę,
że bez autonomii nie ma prawa prywatnego i że w samej istocie prawa th\'i pewien
picnviastek indywidualistyczny. Słusznie też podkreśla Stoli, że przepisy przymusowe
w pnl\\ie prywatnym, aczkolwiek nieraz konieczne, prowadzą c:l.ęsto do s1..lllkówod\Hotnych
niż zamierzone, krzywdz.ą tych, którzy pO'>ViIUli być chronieni, np. uczciwego ciułacza lub
porządnego kupca, a nagradzają lekkomyślnych dłużników bądź karygodnych paskarzy.
Autonomia prawa prywatnego wymaga przyjęcia zarówno praw subiektywnych, jak
i odpowiadających im obowiązków pra\\11ych. Prawo ma bowiem tak charakter socjalny
jak i indywidualny i nie można, faworyzując prawo socjalne, pozbawiać bytu praw
podmiotowych 34. Bezlilsadny jest więc pogląd, że pojęcie prawa subiektywnego \'01worzyło
. "oporne stanowisko władcze" (Herrenstandpunkt) w prawie rzymskim, różniące się
72sadnic7.o od niemieckiej idei prawnej, w której nie istnieje wolność przeciwko paIlstwu,
a jedynie wolność z nim związana, nie istnieje także przeciwieI'lstwo między paIlstwem
a jednostką.
Przykładem jak daleko zaprowadzić potrafi chęć potępienia liberaliznm i posługiwania
się ideą wspólnoty, mogą być twierdzenia Langego o prawie familijnym. Podkreśla on
z jednej strony nierozenvalność i etyczną jedność mal:i..ellstwa w służbie ogółu, z dmgiej
zaś głosi, że przeczy ona jednak idei wspólnoty, bo po rozbiciu związku pochlania sily
jednostek w ich codziennej walce. W efekcie jako jedyne w)jście dopuszcza \"1ęC rozwód.
Na uwagę - pisał wreszcie Gołąb potępiając ostro akcję przeciwko dzieciom
nieślubnym zasługują propozycje Stolla o pojmowaniu praw rodzicielskich jako
całkowicie

J

II

Tamże,

l4

Bliżej lamże,

s. 23 - 24.
s. 29-30. Rozwa7..mia o prawie socjalnym i prawie indywidualnym oparte
zostały na pracy L Lc F li r' a, Droi! illdivid/lel et droit socia!, w: Arcltil'es de Philosophie du Droit
et de Sociologie jurisdique Nr 3-4/1931, s. 292 i n., 308. Dodajmy, że samo pojęcie praw sporccznych
i praw indywidualnych było i dzisiaj jest w nauce sporne.
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utrzymania rodzeństwa, o domO\rym osiedlu rodzinnym i
wychowania państwowego z dala od rodziny i domu. W najnowszej
literaturze nie-mieckiej widać zresztą korzystny zwrot w zapatrywaniach na stanowisko
prawne pozamałżeńskich dzieci 35.
S. Gołąb, którego rozważania pojawią się jeszcze w podrozdziałe o prawie rzeczO\,vym,
chciał, podobnie jak Rundstein, wierzyć w nawrót do odrzuconej c.:ywilistycznej tradycji.
Hitlerowskie prawo cywilne widział on jako antyliberalne i od tej strony prowadził
z przedstawicielami kierunku rzetelną polemikę. Żałować tylko wypada, że krytyka ta
ograniczała się do wybranych jedynie zagadnień.
Fundament pod prawo osobowe Trzeciej Rzeszy położyły wspomniane już w pracy
ustawy norymberskie, i aż trudno zrozumieć, że nasze czasopisma prawnicze nie poś\,ięcaly
im miejsca, nie mówiąc już o braku osobnych publikacji 36. Namiętne dyskusje, zwłaszcza
wśród prawników, lekarzy i etyków wzbudziła natomiast ustawa o ochronie przed
dziedziczenie chorym potomstwem (Gesetz zur Verhiitung erbkranken Nachwuchses)
z 14 07 1933 r. 37, co wiązało się w znacznej mierze z aktualnością kwestii sterylizacji
także i w Polsce. Zabieg sterylizacji, zastosowany po raz pierwszy jeszcze w ubiegłym
stuleciu 38 zyskał sobie z czasem uznanie w niektórych krajach, przede wszystkim ze
\vLględów terapeutycznych i eugenicznych. Ruch eugeniczny w okresie międzywojennym
był dość silny, a koncentrował się w krajach skandynawsko-bałtyckich i w Niemczech, zaś
poza Europą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Do Międzynarodowego
Związku Federacji Organizacji Eugenicznych, który odbywał swe ~azdy co dwa lata, należały
niedopuszczalności

); S. G o ł ą b, Prądy ... , s. 25-26 i 30-31.
36 Trudno powiedzieć czy zadecydował o tym w gruncie fakt, ~ ustawy norymberskie
zaliczali nasi prawnicy do prawa państwowego, a tam były inne, "ważniejsze" problemy, czy
mo~ to, że dotyczyły one głównie ludności żydowskiej, której poło~niem w Rzeszy aż tak
bardzo się u nas nie przejmowano? Przetłumaczył i omówił ustawodawstwo norymberskiejak pamiętamy - M.Berżyl1ski (rozdz. II); zob.tam, Sytllacja Żydów w III Rzeszy, w:SN
Nr 3-4/1935 (ss.324-328). Ustawy norymberskie równicż na s. 316-317. Wspominały o ustawach
norymberskich również inne, nieprawnicze czasopisma i prasa. Na uwagę zasługuje wskaZ)wal1y
już M. B r u c k u s (Narodowy Socjalizm i los narodów nie-lIiemieckiej krwi, s. 68-77), który
bardzo trafnie odgadł cele rasistowskiej polityki Hitlera, samym ustawom norymberskim nic poświęcił
jednak wiele miejsca. Problem ustaw norymberskich przewijał się, o czym dalej, przy okazji
problematyki mal~llskiej i prawa prywatnego międzynarodowego.
l7 ROBI l, s. 529. Tłumaczenia ustawy dokonał prof. Uniwersytetu Wile(lskiego ks. dr
Ignacy Ś w i r s k i, Zagadnienie sterylizacji, Włocławek 1934, s. 3-5. Kopią ustawy hitlerowskiej
- o czym wspominało wielu cytowanych dalej autorów - była odpowiednia ustawa obowiązująca
na terenie Wolnego Miasta Gda6ska z 14 listopada 1933.
l8 Jako wynalazcę sterylizacji wymieniano lekarza z Chicago dra Ochsnera. Pierwszy
sterylizację zastosował w 1880 r. szwedzki chirurg dr Lungren na kobiecie, nieco później w 1899 r.
amerykail.ski lekarz dr Sharp na ekscesywnym onaniście ubiegającym się o kastrację; zob.
G.W i r s z u b s ki, Ubezplodniellie przymusowe... , s.130; H. Ż ó I t o w s ki, Obezplod/liellie
w świetle /lalIk społecznych, w: Higiena Psychiczna Nr 3-5/1935, g,135-136.
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w 1934 r. 22 państawa 39. W Niemczech z zagadnieniem sterylizacji mieliśmy już do
czynienia wokresie przedhltlerowskim 40, ale dopiero Trzecia Rzesza położyła zdecydowany
nacisk na elementy eugeniczne, jak też poszła nąjdalej ze wszystkich państw w praktycznej
realizacji ustawodawstwa sterylizacyjnego. O tym jak ogromne, prestiżowe znaczenie
narodowi socjaliści wiązali ze steryli7.acją świadczą wydarzenia na XI MiędzynarodOlrym
Kongresie Karnym i Penitencjarnym, który obradował od 18-24 08 1935 r. w Berlinie,
gdzie korzystając z wyraźnej przewagi liczebnej przedstmvicieli Niemiec oraz ignorując
wniosek o głosowanie imienne według delegacji, doprowadzono do uchwalenia przez
39 Sterylizacja
ze względów eugenicznych, przymusowa czy dobrowolna, istniała
w następujących krajach: w Stanach Zjednoczonych AP(29 bądź 32 spośród 48 stanów, pierwszy
stan Indiana - od 1907), Kanadzie (Alberta - 1928 i Kolumbia - 1933), Meksyk (Veracruz1933), Szwajcaria (Waadt - 1928 i Berno - 1931), Dania (1929), Niemcy (1933), Norwegia
(1934), Szwecja (1934), Finlandia (1935), Estonia (1937). Niekióre z tych ustawodawstw
przewidywały ponadto kastrację. Oficjalnie lub nieoficjalnie projekty odpowiednich ustaw oglo
siły niektóre stany AP (np. stan New York - 1935), Australia (Kuba 1935, Tasmania i Nowa
Zelandia), Anglia (1934, pierwszy projekt pochodzi I z 1929 r., nowy projekt złożono w parlamencie
w 1'.1933) i Polska (1935) oraz Islandia (1937). O ustawach eugenicznych dyskutowano poza tym
w Japonii, Turcji, Czechosłowacji, Jugosławii, Holandii, na Litwie, Łotwie, Węgrzech i w Rumunii,
a także nicktórych innych krajach; zob. P. H., Sterylizacja w /lajnowszym ustawodawstwie, w:
W/HP Nr. 2/1938, s. 31-32; WS., Ustawodawstwo dotyczące eugenicznej sterylizacji, w: WAfP Nr
4/1937, s. 30-33; H.P., Sterylizacja a prawo karne, w: Arch. Krym., TJ, z. 1/1933,
s. 143-145; L. L(i c h t s z a j n), Skalldynawskie ustawy o stely/izacji i kastracji, w: GSW Nr 20/
1936, s. 315-317; M. K u I e s z a, Prawo o sterylizacji i kastracji w DalIii, w: WMP Nr 2/
1936, s. 21-23; H. Ż ó ł t o w s k i, i.w., s. 141-151; G. W i r s z u b s k i, Ubezplodniellie
przymusowe... , s. 131; E. S t o ł y h w o w a, Polityka ludnościowa jakościowa (eugenika), w:
Ellc. Nauk Polil., T. III, z. 5/1938, s. 806-807; A. N o w o s i e I s k i, Problem sterylizacji, w:
C. S. Nr 5/1935, s. 273 i n; W. G r z y w o-D ą b r o w s k i, Sterylizacja i kastracja z pUllklu
widzellia lekarskiego, eugenicznego i prawnego, w: Zdrowie Publiczne Nr 3/1936, s. 198 i n;
tenże, Zagadnienie obezplodnienia, w: Pr. i Op. Spoi. Nr 4/1935, s.545 i n; tenże, Sterylizacja i
kastracja z pUl/ktu widzenia higieny rasy, prawa i medycyny, w: Trzeźwość Nr 33/1937, s. 78 i n;
tenże, Zagadnienie sterylizacji, Warszawa 1934, s. 4 i n.
10 Wspomnijmy tylko o memoriale dra. med. Boefersa z Saksonii z 1924 r. (tzw. Lex
Zwickau), o projekcie prawa kamego z 1927 r., który w § 244 przewidywał możliwość pozbawienia
płodności ze względów eugnicznych, o procesach sterylizacyjnych (zwl. drugi sławny proces
sterylizacyjny w Grazu), o istnieniu instytucji naukowych zajmujących się eugeniką, dziedzicznością,
higieną rasową, polityką ludnościową itd., które to problemy znajdowaly też swoje odzwierciedlenie
w postaci odrębnych rozdziałów w pracach ogólnomedycznych. Społeczeństwo niemieckie było więc
do sterylizacji w pewnym stopniu przygotowane. Projekt ustawy sterylizacyjnej z ] 932 r. wyklucza!
wszelki przymus. Niezwłocznie po zawarciu przez III Rzeszę Konkordatu ze Stolicą Apostolską

wprowadzono w ostatniej chwili

zasadę

przymusu do ustawy sterylizacyjnej. Biskupi katoliccy w

Niemczech zaprotestowali przeciwko ustawie, a gdy weszła ona w życie episkopat niemiecki zabronił
wiernym stawiania dobrowolnych wniosków o sterylizację; zob.W .G r z y w o - D ą b r o w s k i,
Zagadnienie sterylizacji, s. 1-2; WI .M i kuł o w s k i, O zagadnieniu niemieckiej I/stawy sterylizacyjnej,
Warszawa 1936,8.13; W. L u n i e w s ki, Prawo niemieckie o zapobieganiu pololl/stwl/, obciążonemu
chorobami dziedzicznymi, Warszawa1936, s. 3-4; SI. D ą b r o w s k i, EI/genika ze stanowiska
katolickiego, Poznall (1935), s. 40 (w przypisie) i 43.
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Kongres rezolucji aprobującej stanowisko niemieckie, w przedmiocie przymusowej sterylizacji
i kastracji 41. Ruch eugeniczny w Polsce nie znajdował się w zb)t dogodnym położeniu,
ze względu na opór środowisk katolickich. Niemniej efektem jego istnienia był opracowcmy
w 1934 r. przez Sekcję Prawno-Społeczną Polskiego Towarzystwa Eugenicznego 42 pod
patronatem prezesa dra med. Leona Wernica projekt. ustawy eugenicznej, który
przewidywał przymusową sterylizację w wypadkach ciężkich chorób psychicznych lub
fizycznych uważanych za dziedziczne, ciężkiego zboczenia seksualnego oraz ciężkiego
alkoholiznlU. Mimo że projekt zostal w 1935 r. przez Sejm odrzucony, prace nad nim trwaly
nadal w Państwowej Naczelnej Radzie Zdrowia 43. Sterylizacja - jak widzimy - stanowiła
4l

Przeciwnicy sterylizacji i kastracji, w tym cala delegacja polska (Potulicki, Pospieszaiski,

Śliwowski, Wiewiórska, Wolter, Glaser), złożyli votum separatum. Rezolucję uchwalono w zasadzie
głosami

przedstawicieli Trzeciej Rzeszy. Starania niemieckie poparia delegacja czeska. Zdaniem
J.WI. Śliwowskiego gdyby chodziło tyłko o sterylizację dobrowolną rezolucja niewątpliwie
przeszłaby bez oporów; por. bliżej, S. G I a s e r, XI ]YfiędzYl1arodowy Kongres Karny i
Pellitellcjamy, w: GSW Nr 36/1935, s.477-480; tenże, Aktualne zagadnienia lIa Kongresie Kamym
w Berlinie, w: GI.S. Nr 10/1935, 8.689-696; J. S z p e r, XI Kongres Karny i Pellitencjamy w
Berlillie (Wywiad z p.sędzią Jerzym Wł.Śliwowskim, sekretarzem Sekcji I-ej Kongresu), w: WMP
Nr 1/1935. s.24-26;J.Wł.Ś l i w o w s k i, Kwestia sterylizacji i kasY"acji na kongresie karnym i
penitencjarnym w Berlinie, w: Czas. Sąd.-Lek. Nr 1/1936, s. 60-67; tenże, XI Kongres Karny i
Penitencjarny, Warszawa 1936; Z. R e i c h, Kongres penitencjarny w pmlstwie swastyki, w: Gl. Pr.
Nr 7-8/1935, s. 460-467; Zagadnienie sterylizacji w świetle prawa jako sposób walki z przestępczością.
Kongres Penitencjarny we Frankjurcie i Berlinie, w: GAiPP Nr 23/1935, s. 740.
12 Ruch eugenicmy na ziemiach polskich narodził się jeszcze w okresie zaborów, na
początku XX w. Kontynuacją powstałych wtedy organizacji bylo utwormne w 1918 r. Towarzystwo
do Walki ze Zwyrodnieniem Rasy, które w r. 1923 przekształcono w Polskie Towarzystwo
Eugenieme i Walki z chorobami Zwyrodniającymi. Twórcą i prezesem Rady Głównej Towarzystwa
był L.Wernic. Funkcję przewodniczącego Sekcji Prawno-Społecznej sprawował przez wiele lat
sędzia SN, redaktor naczelny Głosu Sądownictwa Kazimierz FlesZYllski; zob. E.S t o ł Y h w o w a,
o.c., s. 810-812; patrz też informacje zawarte w poszczególnych numerach pisma Zagad/lienia
Rasy. Organ Polskiego Towarzystwa Euge/licznego i Eugellika Polska oraz Biu/etYII Eugelliczny.
41 Zob. L.W e r n i c, O ustawach eugellicznych w Polsce, w: Zag. Rasy Nr 1-211935, s.
45-70 (tu projekt ustawy eugenicznej wraz z motywami do poszczególnych jej części); tenże,
Uzupełnienia i poprawki do ustaw eugenicznych w Polsce, w: Zag. Rasy Nr 3-4/1935, s. 237-242;
lenże, O konieczności wprowadzenia I/staw eugenicznych w Polsce w: Eugenika Polska Nr 111938,
s. 3-21; zob. także m.in. WI. W o I t e r, Uwagi prawnicze do polskiego projektu ustawy eugeniczllej,Warszawa 1936; W.L u n i e w s k i, Zagadnienie pozbawienia płodności w polskim
projekcie usiali)' eugenicznej, w: Warsz. Czasop. Lek. Nr 42/1935, s. 805-806, J.N e l k e 11, Glosy
krytyczne z dziedziny zagadnie'l eugelliJ..i współczesnej, Warszawa 1936; St .K.P i e ń k o w s k i,
Uwagi ogólne biologiczno-lekarskie w sprawie nowego projektu" Ustali)' eugenicznej", b.m.w,
1936; St. D ą b r o w s ki, Eugenika, s. 48-50; patrz też, St. D ą b r o w s k i, J. O k i ń c z Y e, J.
D u h a 111 e I, Medycyna wobec PaI/stwa totalnego (Poznail 1937). Warto wspomnieć, że dzisiejsza
naj nowsza nasza literatura nie podjęła jeszcze próby odtworzenia losów projektu. J.Nelken nawiasem
tylko wspomina w tej materii, że projekt· usta\vy eugenicznej z lat 30-tych pod wpływem krytyki
nie zostal uchwalony; nadmienia też o dyskusjach nad wprowadzeniem sterylizacji jako środka
kryminologiemego; J. N e I k e 11, Z dziejów kryminologii w okresie międzywojennym (Polskie
Towarzystwo Kryminologiczne, 1921-1938), w: PiP z. 4/1983, 8.91; tel/że, Elldogellne cZY/llliki
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w owym czasie szerszy problem, toteż ustawę niemiecką traktowano tylko jako najbardziej
radykalne i konsekwentne urzeczywistnienie postulatów eugeniki. W dyskusji nad
sterylizacją brali udział :zaz\\yczaj albo zdecydowani jej zwolennicy albo przeciwnicy. Przxjąć
można, że ich ogólne uwagi obejmowały również wspominaną niemal zawsze wyraźnie
ustawę niemiecką. Pewna poprawka jest tu tylko konieczna, gdy chodzi o osoby skupione
wokół Polskiego Towarzystwa Eugenicznego. Ci bowiem akceptując przymusową
sterylizację ze względów eugenicznych, zawsze bardzo wyraźnie laytykowali rasistowskie
założenia wspomnianej ustawy 44. Dla pełniejszego oddania argumentów obu stron
sporu warto tu chyba nieco poszerzyć pole obserwacji i poza prawniczymi uwzględnić
także prace biologiczno-medyczne oraz literaturę rozpatrującą problem z punktu widzenia
zasad etyki.
Przeciwko sterylizacji przemawiała przede wszystkim niemożność naukowego
uzasadnienia jej celowości. Genetyka nie potrafiła jak dotąd wykazać, że istnieje
bezpośrednie i absolutnie pewne dziedziczenie anormalnych cech rodziców przez dzieci. Z
taką pewnością mamy do czynienia zaledwie w niewielkiej liczbie przypadków. U tzw.
heterozygotów o ustępującym typie dziedziczenia, zalążek wady dziedzicznej może się
wcale nie ujawnić, ale połączenie genów pozoruie zdrowych rodziców prowadzi niekiedy
do przekazania wady potomstwu. W okresie panowania hitleryzmu nosicielami takich
utajonych cech była w Rzeszy polowa ludności kraju 45. Gdy mvzględnić jeszcze zjawisko
mutacji genów, polegające na samorzutnym 'ń'ytworzeniu bez uch\\ytnych przyczyn iImego
genotypu, który to już dziedziczy się w dalszych pokoleniach jako utrwalona cecha,
wyjdzie w pełni na jaw beznadziejność walki na tej drodze z ujemnymi właściwościami
osobników. Oznaczałoby to bowiem eliminowanie nie przyczyn a skutków, czyli walkę z
chorymi a nie z chorobą, zwłaszcza że wada ujawnia się na ogół dosyć późno, gdy
wchodzące tu w grę jednostki posiadają już potomstwo. Znane jest poza tym zjawisko
dziedzicznego odciążenia i samoistnego \'vyplenienia psychozy, a dziedziczność nie
stanowi \\yłącznej, czy nawet najważniejszej przyczyny powstawania upośledzeń. Problemy
mnoży i to, że nie zawsze ojciec w znaczeniu prawa jest ojcem biologicznym. Niecelowość
i nieskuteczność sterylizacji wzmacniają ró,,,nieź inne argumenty. Brak pewności co do
. praw dziedziczenia powoduje, że nie można sprecyzować obciążeń, które stanowiłyby
dost:1teczne ze względów eugenicznych wskazania do sterylizacji. Dziedziczne i nieuleczalne
przestępczości

w świetle polskiej myśli kryminologicznej okresu międzywojennego, w:
PiP z. 9/1984, s. 92-93.
44 Np. W. Werenic gdy chodzi O ustawodawstwo sterylizacyjne Trzeciej Rzeszy ograniczał
się do opisu posunięć i poglądów niemieckich i stwierdzał, że na wynik tak kolosalnego eksperymentu
trzeba poczekać (W.W e r n i c, O ustawach eugenicznych ... , s. 55-59,60,64,65 i n.). Wyraźnie jednak
uznawał rasizm za pojęcie "bałamutne" i "nienaukowe" (W.W e r n i c, O konieczności... , s. 20-21,15).
Z tych to 'N'Zględów oficjalny organ Towarzystwa Zagadnienia Rasy przemianowano w 1937 r. na
Eugellika Polska.
ł; Wg obliczeń Verschnera w 1934 r. na 60 mln ludności Niemiec i 1.400.000 chorych,
których można by sterylizować, ilość pozornie zdrowych nosicieli wynosiła 30.756.000 osób ..
Gdyby zatem chcieć zmniejszyć liczbę chorych z 0,04% na 0,01 %, czyli czterokrotnie, trzeba by
przeprowadzić kompletną sterylizację chorych w 50 pokoleniach, a wiec w przeciągu 1250 lat;
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schorzenia jutro takowymi już zresztą być nie muszą. Nie wiadomo więc kogo poddać
sterylizacji, kogo zaś od niej zwolnić. Zważyć trzeba i na to, że medycyna jakże często
narażona jest na pomyłki. Patrząc z drugiej strony: upośledzeni wykazują często
właściwości kompensujące ewentualne niedomogi psychiczne, a okresową psychozą
dotknięci przecież byli wybitni ludzie 46.
Do argumentów biologiczno - medycznych dochodziły argumenty moralne i
społeczno - humanitarne oraz prawne. Twierdzono - z pozycji katolickiej etyki - że
człowiek nie ma absolutnego prawa panowania nad życiem i integralnością ciala, tak gdy
chodzi o siebie jak i innych, bo jest jedynie tegoż ciała użytkownikiem. Armia
sterylizowanych, dodawano dalej, otrzymuje osobne piętno społeczne. Sterylizacja nie
zapobiega zjawianiu się osób upośledzonych, powiększa natomiast liczbę wykolejeńców
- alkoholików, zbrodniarzy, rozpustników, zdyskwalifikowanych kościelnie do zawarcia
związku małżeńskiego. Ludzie ci będą mieli żal do społeczeństwa. Nie są także bez
znaczenia skutki braku szacunku dla kiełkującego życia: wkrótce zacznie się zabijać
ułomne dzieci i niedołężnych starców. Zastanawiać musi możliwość nadużyć przy stawianiu
dobrowolnych wniosków o sterylizację występująca wówczas, gdy motywacją jest tu
wyłącznie chęć uzyskania swobody seksualnej. Z prawnego punktu widzenia uderzało
przede wszystkim niesłychane pogwałcenie dóbr osobistych jednostki, wkraczanie nie tylko
w jej życie, ale i w ciało. Wprowadzony w Niemczech obowiązek donoszenia odpowiednim

zob., E. S t o I Y h w o w a, o.c., s. 808; H. H i r s z w e I d o w a, Prawa dziedziczności w zastosowaniu do medycyny z uwzględnieniem ustawy sterylizacyjnej, Warszawa 1936, s. 61-62.
46 Gdy wspominano konkretnie o ustawie niemieckiej zarzucano jej zwolennikom, że
traktowali oni jako synonimy higienę społeczną, higienę rasową i eugenikę i bagatelizowali
nieprzezwyciężalne trudności przenoszenia praw genetycznych świata roślinno-zwierzęcego na
rodzaj ludzki. Prawodawstwo wiązało w jedno pojęcia dziedziczności prostej, ukrytej, atawistycznej,
ubocznej, skrzyżowanej, wielopostaciowej itd. Skumulowało ono wiele psychoz, gdy
poszczególnym postaciom zapewne właściwe są odmienne prawa dziedziczności. Z przeoczenia
czy rozmyślnie pominięto tam wiele ciężkich chorób, które mogły być przekazywane dziedzicznie.
Słabą stronę ustawy niemieckiej stanowiło również to, że nie podlegały sterylizacji egzogenne
osłabienia intelektu; zob. l. Ś w i r s k i, Eugenika a moralność, Włocławek 1933, s. 6 i n.,15; tenże
Zagadnienie sterylizacji, s. 8; S. P o d o I e ń s k i, Ustawa sterylizacyjna w Niemczech, w: Prz.
Powsz. T.201 Nr 60111934, s. 62 i n; St. D ą b r o w s k i, Eugenika ze stanowiska katolickiego, s.
42-43; S. H u r w i c z, Prolegomena do wszelkiej ustawy sterylizacyjnej, w: Wiadomości Prawnicze
Nr 2/1934, s. 54-55; H. H i g i e r, W sprawie walki eugenicznej z rozrodem osobników
małowartościowych, Warszawa 1936, s. 1-8,11,13,15-17; A.W i r s z u b s k i, Przynllls sterylizacji
w Niemczech pod względem psychiatrycznym, w: Nowiny Psychiatryczne z. 1-2/1934, s. 247-249; S.
P i e ń k o w s ki ,Uwagi ogólne... , s. 32; J. N e I k e n, Glosy krytyczne... , s.l i n.; WI. M i kuł o w
s ki, O.c., s. 3 i n; S.C h r z ą s z c ż e w s k i, Problem sterylizacji w świetle ustawy niemieckiej,
Lwów 1935, s. 4; H.Ż ó I t o w s ki, Obezplodnienie... , s .141; E. S t o ł Y h wo w a, o.c., s .808;
H. H i r s z w e I d o w a, Prawa dziedziczności... , s. l i n.; tejże, Z zagadnień dziedziczności i
eugeniki, Warszawa 1937, s. 59 i n.; L.R a b i n o w i c z, Zagadnienie sterylizacji. w: Prz. Więź.
Pol. Nr 1/1934, 8.3.
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instancjom urzędo\ryffi o przypadkach podpadających pod ustawę sterylizacyjną 47
potraktowano jako złamanie tajemnicy lekarskiej 48.
Argumenty te nie przekonywały zwolenników przymusowej sterylizacji. Wskazywali
oni, że jeśli sterylizacja zawiązków dziedzicznych cech niepożądanych nie usunie
całkowicie, to przynajmniej znacznie zmniejszy procent występowania malowartościowych
elementów. Brak ingerencji przy założeniu istnienia mutacji genów bylby w świetle tej
opinii, nawet niebezpieczny. Sterylizacja stawała się stanem wyższej konieczności ze
względu na większą niż u osób zdrowych rozrodczość tychże osobników. Koszty i wydatki
ponoszone w tym zakresie przez państwo przybierały - wedlug przeprowadzonych
szacunków - poważne rozmiary. Kto nie może dzieci wychowywać i utrzymywać, rnierdzili
,,-reszcie zwolennicy sterylizacji, nie powinien ich mieć. Rzekome dobra osobiste kojarzyły
im się z egoizmem jednostki i bezmyślnością, jak też brakiem odpowiedzialności
społeczeństwa 49.

Sterylizacja - ma swój aspekt publicznoprawny, jako że pozbawienie zdolności
stanowi w cywilizowanych ustawodawstwach przestępstwo (por. § 224
niemieckiego kodeksu karnego z 15 05 1871) i prywatnoprawny, gdyż zdolność plodzenia
należy do dóbr osobistych jednostki. Dla nas \rymieniony na drugim miejscu aspekt jest
podstawowy, stąd umieszczamy sprawę sterylizacji w tym rozdziale. Zaznaczyć jednak trzeba,
że w zebranych materiałach wątek ten wcale nie wysuwa się na pierwszy plan. Jedynie
S. Goląb potraktował problem przede wszystkim od tej strony 50. Inni prawnicy piszący o
sterylizacji w ogóle, czy też o usta\\ie niemieckiej 51 kładli nacisk na różne momenty. Tak
np. ppłk. audytor w dr Stanislaw A l b e r t popierał, a nawet utożsamiał się z hitlerowskim

płodzenia

47 Obowiązek taki wprowadzal art .3 pkt
b pierwszego rozporządzenia wykonawczego
z 5 grudnia 1933 do ustawy sterylizacyjnej (Verordmmg zur Ausfiihrung Gesetzes zur Verlliitullg
erbkrallken Nachwuchses. Vom 5. December 1933), RGBI l, s. 1021.
48 Por. 1. Ś w i r s k i, Zagadnienie sterylizacji, s. 14 i n., 17; tenże, Eugellika a moralność,
s. 14; St. P o d o I e ń s ki, O.C., s. 62; A. P a s t w a, Sterylizacja a prawo moralne, Pelplin 1934,
s. 9; WI. M i k u I o w s k i, o.c., s. 26.
49 POf. E. S to ł y h w o w a, o.c., s. 808; H. Ż ó I t o w s k i O.C., s. 140,141; St.
A ł b e r t, Kwestia sterylizacji i jej znaczenie społeczne lIa tle niemieckiej ustawy karnej z dnia 14
lipca 1933, w: Wojsk. Prz. Prawno z. 3/1937, s. 231-243.
50 S. G o I ą b, Rodzina i własność, w: GSW Nr 1/1934, s. 5: "Są to przecież daleko idące
wkroczenia w sferę, w ktÓfą w zasadzie nikt wkraczać nie powinien, wkroczenia w znacznej części
bezlitosne i brutalne"; por. tenże, Prądy... , s. 30 ..
51 Oprócz wskazanych już opracowań o ustawie hitlerowskiej zob. jeszcze, Cz. R a w s k i,
Niemieckie prawo o sterylizacji, w: WNP Nr 3/1935, s. 24-25; T. R o z w o d a, Krytyczne uwagi o
sterylizacji i jej znaczeniu spoleczllym, w: Wojsk. Prz. Prawno z. 4/1937, s. 337-345; wszystkie 9
przypadków chorób z ustawy niemieckiej z medycznego punktu widzenia omówi I dr med. H.
H i g i e r, o.c., s. 2-6; zob. też, Kar f i o I ., Krytyczne uwagi do Ustawy Rzeszy Niemieckiej w celu
zapobieżenia dziedzicznie choremu potomstwu, w: Gazeta Lekarska Śląska Polskiego 1937; patrz
poza tym; L. L(i c h t s z a j n), ZdoilIOŚć procesowa osoby sterylizowanej względnie kastrowanej,
w: GSW Nr 25/1936, s. 394-395 (przytacza tezy dra Rumpfa z DJ-Z, 1936, s. 535-540; chodzilo
o osoby chore psychicznie); dr R li t k e, Prawo niemieche o zabezpieczeniu od dziedzicznie
chorego potomstwa i skandynawskie prawa sterylizacyjne (Ze Zjazdu międzynarodowego w sprawach
ludnościowych w Berlinie w 1935 r.), w: Zag. Ra.ry Nr 2/1936, s. 165-174.
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poglądem na sterylizację, przy czym przekonywały go głównie argtmlenty ekonomiczne j2.
Z kolei ppłk. audytor w stanie spoczynku Tadeusz R o z w o d a w polemicznym do
wypowiedzi Alberta artykule, przy uwzględnieniu argumentów biologiczno-lekarskich i
społeczno-humanitarnych przeciwko ustawie niemieckiej odrzucał sterylizację, bo
ostatecznie sprzeczna ona była... z mesjanizmem 53. Jako \\Yfaz brutalności i szczególnej
pewności siebie potraktował hitlerowską ustawę I. C z u m a. Dostrzegł on w niej
eksperymentowanie na gruncie biologiczno-Iekarskim "z całym materialistycznie pomyślanym
zuchwalstwem" 54. W perspektywie ideałów moralnych i godności człowieka wykazywał
niedostateczność i nieodpowiedniość sterylizacji na przykładzie ustawy niemieckiej em.
prok. SN Stanisław C z e r w i ń s k i 55. Umiarkowaną krytykę sterylizacji, głównie jako
szukania niewłaściwej drogi ocalenia przeprowadził Henryk Ż ó l t o w s k i 56, a związany
z Polskim Towarzystwem Eugenicznym Mieczysław L u c i u s atakował w hitlerowskiej
ustawie tylko rasizm 57. Znaleźli się wreszcie i tacy, którzy, jak znany nam już
T. O r l e w i c Z 58 przyznawali państwu pełne prawo swobodnego ingerowania w "tlunme
rzesze" degeneratów. Czasami pozostawiano też temat bez komentarza 59. PodsumoWluąc,
można pO\viedzicć, że całą dyskusją rządziły do dziś jeszcze chyba niewygasłe emocje.
Prawo osobowe małżeńskie i rodzinne Trzeciej Rzeszy, dosyć mocno zaniedbane także
w najnowszej naszej literaturze, wyrażało pewne specyficzne dla ustawodawstwa
hitlerowskiego tendencje. Na podstawie ustaw ''Ydanych w latach 1933 - 1936 starał się
je zarysować Arkadiusz To łka c z e w 60. Nie wyszedł on jednak w zasadzie poza opis
i interpretację aktów prawnych. Przychylając się do poglądu, że w prawie malżellskim
\'Ystępują trzy pierwiastki: publiczno-prawny,
uczuciowy i religijny, st\vierdzał
w ustawodawstMe Trzeciej Rzeszy dominację pierwiastka publicznoprawnego 61. W usta\vie
steryli7.aC)jnej eksponowal autor ograniczenie wolnego władania cialem, w prawodawstwie

Sa. A ł b e r t, o.c., s. 231-243.
T. R o z w o d a, o.c., s. 337-345.
54 I. C z u m a, Polityka ludnościowa ... , s. 128-129.
55 S. C z e r w i ń s k i, Sterylizacja jako środek walid z przestępczością i uzdrowiellia
rasy, w: GAiPP nr 5/1934, s. 19-22; tenże, Sterylizacja j kastracja jako środek walki z przestępczością
i uzdrowieniem rasy, w: Wiadomości Prawnicze Nr 1111934, s. 337-340 i Nr 12/1934, s. 379-380;
tenże, Zagad/lienie sterylizacji w świetle prawa jako środek walki z przestępczością. Kongres
pellitencjarllY we Frall!.furcie i Berlinie, w: GAiPP Nr 23/1935, s. 740-744.
56 H. Ż ó I t o w s ki, Obezplodt/iet/ie... , s. 140 i passim.
;7 M. L u c i u s. Zagadnienia rasy a hitleryzm, Warszawa 1934.
58 T. O r I e w i c z, Problem wyjalowielliowy, w: Prawo Nr 3/1934, s. 72-76,
zwl. s. 75-76.
59 Tak np. L. Kra j e w s k i, Podstawy... , s. 46-47; E. F i e d I e r, Trzecia Rzesza... , s.
144. Na przedstawieniu argumentów za i przeciwko sterelizacji poprzestawał L. R a b i n o w i c z,
o.C., s. 2-4; patrz także, Cz. R a w s k i, o.c., (jest to opis ustawy niemieckiej pozbawiony
komentarza z wyczuwalną jednak między wierszami aprobatą przyjętych rozwiązań prawnych jak
i samej sterylizacji).
60 A. T o I k a c z e w, Prawo malżellskie w narodowo-socjalistycznym ustawodawstwie
lIiemieckim w latach 1933-1936, w: Pal. Nr 5/1937, s. 457-465.
61 Tamże, s. 458.
52

53
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o pożyczkach małżeńskich (Ehestandsdarlehen) i w ustawie przeciw nadużyciom przy
Zll\vieraniu małżeństw i adopcji 62 - wspieranie rodziny, w ustawodawstwie norymberskim
zaś "prowadzenie nierówności rasowych, a specjałnie zakazy zawierania małżeństw, także
te, które przewidywała ustawa o ochronie zdrowotności dziedzicznej narodu
niemieckiego 63. Warto wspomnieć, że Tołkaczew zwrócił uwagę na specyficzny charakter
orzecznictwa sądów Rzeszy. W tym świetle obraza wodza przez małżonkę stanowiła
podstawę do rozwodu, przynależność do rasy żydowskiej uważano za cechę osobistą w
myśl § 1933 BGB, a osoba zawierająca związek małżeński popełniała błąd nie wiedząc, że
druga strona była Żydem, ałbo też nie znając znamiennych cech rasy żydowskiej 64. Prawnik
nasz prze",idywał dalszy rozwój prawa małżeńskiego hitlerowskiej Rzeszy w nakreślonym
prLez siebie kierunku.
Więcej osobistych refleksji nad niemieckim prawem małżeńskim na tle ustawy z 6 lipca
1938 r. o ujednoliceniu prawa zawierania i rozwiązywania małżeństwa w Austrii i na
pozostalym obszarze Rzeszy 65 przynosi artykuł L. H a l b a n a, będący do dzisiaj
naj obszerniejszym w naszej literaturze opracowaniem usta",y 66. Badacz ten obrał sobie
wska7~ną ustawę za przedmiot rozważań z tego względu, że wprowadzała ona nowe pojęcie
małżelistwa, odbiegąjące zarówno od chrześcijańskich, jak i od laicko-liberalnych wzorców,
gdyż małżeństwo potraktowano tam nie jako umowę, a instytucję służącą utrzymaniu
ciągłości biologicznej narodu. Nie mógł się on oprzeć wrażeniu, że pośpiech z jakim
dokonano tak doniosłych zmian warunkowały inne czynniki niż te, które w)1uieniała ustawa
i mot)"vy do niej. Chodziło jego zdaniem o \vyparcie po Anschlussie Kościoła z Austrii,
. co potwierdzać miała natychmiast podjęta akcja likwidacji katolickiej prasy, stowarzyszeń i
szkolnictwa oraz tymczasowy w założeniu ustawodawcy charakter samej ustawy. Objęcie
nowymi przepisami terytorium Austrii, gdzie obowiązywał przecież Konkordat
z 5 czerwca 1933 r., ratyfikowany l maja 1934 r., który nawet nie został ",ypowiedziany,
Halban określił jako jaskrawe naruszenie prawa 67. Opracowanie w \viększej swojej części
zawieralo analizę przepisów szczególmvych, w tym oddąjących chyba nąjlepiej istotę usta"'y
przepisów o zniesieniu i rozwiąz~u małżeństwa 68. Wszystkie one w ujęciu autora stopniowo i coraz dotkliwiej ograniczały wolność osobistą, wywolujac oba",y nawrotu do
62 Geselz gegen Missbrauche bei Eheschliessllng lllld der Allnahme an Kil/des-Slaal vom
23 November 1933 -RGBLI, s. 979.
6l Gesetz zum SeJmtze des Erbgeslllldheit des deulschell Volkes. 18 Oktober 1935 - RGBII,
s. 1246.
64 A. T o l k a c ze w, o.C., s. 465.
65 Gesetz zur Vereinheitlichllng des Rechts der Eheschliessung lllld der Ehescheidung im
Lande Oesterreich IInd im iibrigen Reichsgebiet - RGBII, s. 807; ustawę uzupełniały rozporządzenia
wykonawcze .
• 6 L. H a l b a n, Małżeństwo niemieckie. Pod/lig ustawy z 6 lipca 1938, w: Prz. Powsz. Nr
1/1939, s. 37-52 i Nr 2/1939, s. 195-209.
67 Tamże, s. 40-41 i 205. Halban zwalczał głoszoną w Trzeciej Rzeszy teorię, że Konkordat
sam przez się upadł na skutek połączenia Austrii z Niemcami (s. 205).
68 Halban kolejno omawiał przepisy dotyczące: a) przeszkód zawarcia małżeństwa, h)
formy jego zawarcia, c) powodów nieważności, d) skutków nieważności, e) zniesienia małżeństwa,
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feudalizmu. Nie zrealizowany jeszcze w pełni antyindywidualizm łączył się podobno
z postawą antychrześcijańską, a pogarda i lekceważenie Nietzschego dla osób słabych
i chorych uzyskały tu sankcję prawną 69. Ustawa usiłowała nadać prawną fomlę teoriom o
rasie, krwi i ziemi i wspólnocie narodowej, wchłaniającej w zupełności jednostkę. Pojęcie
małżeństwa pozbawiono niemal całkowicie pierwiastków idealnych, kazano mu służyć
przede wszystkim celom populacyjnym i tworzeniu szczególnie wartościowej rasy. Nie
było to zresztą niczym nowym, bo już kiedyś Fryderyk Wielki usiłował bez rezultatu,
poprzez dobieranie malżeństw według cech fizycznych wyhodować wartościowe zwłaszcza
dla celów wojskowych typy. Halban nie potrafił zrozumieć, jak hodowlane podejście do
małżeństwa pogodzić można z głoszoną na każdym kroku godnością i czcią niemieckiego
człowieka i niemieckiego narodu 70.
Ocenę hitlerowskiej reformy co rozwijał on nieco bliżej - przesądzało
w przekonaniu badacza zajmowane stanowisko: katolickie, liberalno - laickie, czy laickototalne. Choć niesłuszny wydaje się przeprowadzony prze7.eń z pozycji katolicyzmu atak
na liberalizm, to wnioski końcowe zasługują na przypomnienie. "Niezależnie jednak od
tego - pisał on o totaliźmie - jaką postać nada dalszym zmianom, możemy już dzisiaj
pO\viedzieć, że realizując swoje założenia obcL:1Izy ludzi bolesnym rozczarowaniem"71.
Z prawników omawiających ustawodawstwo małżeńskie Trzeciej Rzeszy 72 wspoumieć jeszcze wypada o adw. Henryku Ś w i ą t k o w s k i m 73. Mimo iż walory prawne
i celowość ustawy małżeńskiej chciał on poddać dopiero definitywnemu osądowi życia,
wyraził jednak swój pogląd na sprawę. Ustawa ta wycL:1la mu się jak na warunki niemieckie
stosunkowo krótka, jasna i przejrzysta również w aspekcie zamiarów prawodawcy. Zauważył
pozytywne jej oddziaływanie w Austrii w związku ze zlikwidowaniem niepewności prawnej
odnośnie do małżeństw - prawnie niewaŻl1ych - a zawartych na podstawi.e dyspensy
I) zawarcia nowego małżeństwa w razie, gdy jeden z małżonków uznany zostal za zmarłego, g) rozwodu,
h) specjalnych przepisów dla Austrii.
69 Tamże, s. 203 i wcześniej s. 45 i 200.
70

Tamże,

71

Tamże, s.

s. 41-42
209; szerzej s. 207-209.
72 Zob. Cz. Ra w s k i, Reforma prawa maiżeliskiego, w: lł'MP Nr 5/1936, s. 39-41 (bez
komentarza); Cz. G r o c h o l s ki, Projekr 'lOwego prawa rozwodowego, w: WMP Nr 8-9/1937, s. 2426 (brak komentarza); lS (a s) W(i s ł o c k i), Nowe prawo ma/że/lskie w Niemczech, w: WAlP Nr 68/1938, s. 44 (bez komentarza); W. S z li I e, Sprawa rozwodów obywateli polskich, zamieszkałych w
Niemczech, (rec. z pracy Ih. Siissa, w: Z d A f D R, z. 18/1937, s. 558-561), w: Prawo Nr 3-4/1937,
s. 10 l-l 02 , L. L(i c h t s z a j n), Czy sądy niemieckie mogą orzekać rozwody dla obywateli polskich
w Niemczech (rec. z pracy Ih. Siissa jak powyżej) w GSWNr43/1937, s 591-592 (tutaj także powolanie
na art. F. Zoila w: Zeit.f ausl u. iI/l. Pr. 1934) Rozwody obywateli polskich w Niemczech (rec. z art.
Massfellera, w: Juristische Wochenschrift Nr 1111938, s. 640 i n.), w: GSfY Nr 47/1938, s. 673-675;
L., Z piekła malżellstw rasowo mieszanych w Trzeciej Rzeszy, w: Gl. Prawa Nr 9/1933, s. 553-555
(przedruk art. o rozwodach małŻellstw mieszanych z Juristische Wochellschrift Nr 37/1933; ostra
krytyka całego numeru); prawa eugeniczno-rasowe dotyczące malżellstw omówił 1. C z li m a,
Polityka ... , s. 124 i n.
7J H. Ś w i ą t k o w s k i, Prawo malże/ls/de i rozwodowe Rzeszy, w: GI.S. Nr 5/1939,
s.326-330.
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kościelnej

od przeszkody poprzedniego małżeństwa, zazwyczaj w wypadku niespelnienia
Takie "rytualne" małżeństwa, szacowane na ok 50.000 mogły dotąd uregulować
. swoje położenie, bądź też następowało to ex lege. Ostatecznie Świątkowski zapewniał, że
ustawodawca Trzeciej Rzeszy uczynił "pozytywny krok" w dziedzinie unifikacji jednej
z najważniejszych części prawa prywatnego, tj. w prawie małżeńskim, które podniesiono
do rangi prawa publicznego. Pozostawiając na boku pewne cechy usta",y \\)'nikające
z hitlerowskiej ideologii, uznał ją w głównych przepisach za życiowo i społecznie celową
i uzasadnioną. Rozgardiasz prawny istniejący w tej materii w Polsce, skłonił go do "Yfażenia
uczucia zazdrości wobec powodzenia jakie w tak krótkim czasie osiągnął ustawodawca
niemiecki, co u nas byłoby zgoła niemożliwe 74.
Jak widzimy RaIban i Świątkowski postrzegali hitlerowską reforn1ę zupełnie inaczej.
O ile pierwszy z nich nadmiernie pesymistycznie traktował ją jako wytwór kryzysu całej
odrzucającej chrześcijaństwo laickiej kultury, o tyle drugi zb)1 optymistycznie eksponował
tylko pozytywne jej cechy.
tegoż.

2. Prawo rzeczowe i spadkowe
Niewiele jest instytucji prawnych o takiej tradycji i takiej randze jak prawo własności.
narodowosocjalistyczne, tak jak każdy inny system, starało się w związku z tym
nadać mu pożądaną przez siebie postać. Stanowisko narodowych socjalistów w kwestii
własności wyrażała literatura polityczna i prawnicza oraz ustawodawstwo, specjalnie zaś
tzw. prawo chłopskie. Ogólnie biorąc, mimo ograniczeń, utrzymywano prawo własności,
przestano je jednak traktować indy\',iduaIistycznie. Tymi też aspektami zajęli się nasi
międzywojenni prawnicy. Poza zasięgiem ich zainteresowail pozostawała natomiast praktyka,
zwlaszcza - co w jakimś stopniu można już było zamvażyć - na odcinku zaboru mienia,
gdzie instytucjonalne g1varancje prawa własności łamano brut.11nie i bez zahamowań.
Gros zebranych przez nas omówień i komentarzy dotyczyło własności chłopskiej, o
własności w ogóle, wypowiadali się obserwatorzy zazwyczaj tylko zdawkowo. Cenne na
tym tle są uwagi S. Goląba. Ukazywał on zamach na prawo własności w szerszej
perspekt)"vie totalizmu, \i. w ustroju sowieckim, faszystowskim i hitlerowskim 75. Przyt.'lczał
on także poglądy Hitlera na własność wygłoszone na jednym ze zjazdów partyjnych w
NOI)TIlberdze (1 - 4 września 1933 r.). Tenże traktował własność jako moc (Macht, Herrschaft,
Rabcu) w dziedzinie ekonomicznej, na podobieństwo mocy państwowej w dziedzinie
politycznej. Dokonane przezeń zróżnicowanie, stopniowanie własności ze względu na
Państwo

14
Tamże, s. 329-330. Świątkowski podkreślał poza tym wpływ ideologii n.s. na ustawę, co
wyra71llo się zwłaszcza w nowym ujęciu istoty małżeństwa, które nie było już cywilno-prawną umową,
czy zwykłym sakramentem, ale doniosłym aktem państwowym (s. 326). Informował też, że prawo to
rozciągnięto na obszar WMG, który faktycznie stawał się jakby częścią składową obszaru prawnego
Rzeszy (s. 330).
75 S. G o ł ą b, Rodzina i własność, s. 28-35; tenże, Prądy... , s. 26-28.
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rÓŻl1orodość ras i świadczeń, uznał przy tym Gołąb za niejasne 76. Przeprowadził wreszcie
nasz uczony polemikę z tezami hitlerowskiej doktryny prawa.
"Jeżeli prawnik mówi o własności prywatnej tłumaczył on to zachowanie
odpowiedniej miary zaleca się tu bardziej jeszcze niż przy innych tematach. Dobro społeczne,
w rozumnym ustroju, nie powinno być tak zachłanne, aby niszczyć bezwzględnie to
naj szersze z praw rzecw"Ych tam, gdzie ono zostało legalnie nabyte środkanń, pochodz.:lcymi
z uczciwej pracy człowieka. Zresztą ograniczenie, a nawet zupełne odjęcie tego prawa ze
względów publicznych nie jest, jak wiemy, niczym nowym i praktykowane było od
dawna" 77, Z o wiele ostrzejszymi atakami niż wyłączne używanie rzeczy przez właściciela
- czytamy dalej - spotkało się upra'i\'l1ienie do postępowania z rzeczą w dowolny
sposób, do jej pozostawiania odłogiem, a nawet zniszczenia. Tejże dowolności co do
korzystania czy nie korzystania z rzeczy nie akceptQje nauka Kościoła, uznająca właściciela
jedynie za administratora powierzonego mu dobra, którym ma on władać w interesie bliźnich.
Nauka ta bardzo "Yraźnie wyprzedziła przecież teorie socjalistyczne i komunistyczne
podważające prawo własności. Dziś powtarza się ją w zmienionej formie, sprowadzając
własność z prawa podmiotowego do funkcji społecznej, gdzie istnieje sankcja odebrania
posiadaczowi ochrony prawnej, gdyby poniechał obowiązku służenia dobru zbiorowości.
Tu więc należy szukać źródeł rozwiązall ustawodawczych zakładających, że własność
zobowiązuje, że jej używanie służyć ma wspólnemu dobru, czy też, że używanie ziemi to
obowiązek posiadacza wobec społeczeństwa i że nie może ona być przedmiotem
nieograniczonego obrotu. Bezcelowo zatem Lange wspomina o "bezgranicznym pojęciu
własności" u Windscheida. I jeśli uznaje on istnienie własności ziemi, twierdząc, że jej
posiadacz nie musi spełniać tylko funkcji zarządcy cudzego mienia, nie powinien
jednocześnie głosić, iż ziemia nie może stanowić obiektu władzy (Herrschaftsobjekt)
poszczególnych obywateli, którzy są wyłącznie powiernikami ogółu. Idea nalożenia na
właściciela przez prawo własności obo'Wiązków społecznych jest modna, aczkohviek
"arcydawna". Z przy..ięcia jej "Ynika wprawdzie, iż właściciel nie powinien nadużywać
swoich uprawnień, tj. np. pozostawiać odłogiem upra'Wnej ziemi, lub nie wynajmować
względnie nie korzystać z budynku tam, gdzie "Ystępuje dotkliwy brak mieszkań - ale nie

76 "Eigentum ist Macht, Herrschaft, Haben im okonomischen Bereich. Staatsmacht dasselbe
im politischen Bereich ... wen man differenziertes Eigentum anerkennt, statt oclen, gleichmachenden
Kommunismus, dann muss mao auch bei der politischen Machtvertellung Unterschiede ... anerkennen".
To stopniowanie czy zróżnicowanie własności - komentował Gołąb - łączy się li Hitlera z
różnorodnością ras i świadczeń: "Die primitive Flihigkeit der einen Rasse schaff von vornherein
andere Werte, aIs die hoher antwickelte oder anders geartete des Lebenspartners. Damit aber wird die
Verwaltung einer Aufteilung verfallen, die von der Beriicksichtigung der Leistnung ausgeht. Das
heisst m.a. Worten: das Geschaffene wird aIs Eigentum in dem Masse wieder verwaltet aIs es
entstand, Der Gedanke de Privateigentums ist daher unzertrennlich verbunden mit der ueber
zeugung einer verschiedenartigen Leistungsfahigkeit der Menscllen u. damit wieder mit der
Verschiedenartigkeit und - wertigkeit der Menschen selbst"; S. G o I ą b, Rodzi/w i w/asność, s. 35-36

(przypis 38); por. tenże, Prądy... , s. 25.
71 S. G o ł ą b, Prądy.. ., s. 25
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winien on zawsze osobiście ziemię uprawiać albo administrować
W konsekwencji, że ustawodawca ma prawo właściciela, który
tego nie czyni, pozbawić własności, gdyż "nie jest on wart ziemi" 73.
O nowych kI)teriach prawa wlasności w hitlerowskim państwie informował w
sprawozdaniu z niemieckiej literatury cywilistycznej adw. L. L i c h t s z a j n 79. Nie
wnikając w szczegóły powiedzmy, że za pienvszą przeslankę przy konstruO\vaniu nowego
prawa własności uchodziła w tym świetle zasada prymatu interesu ogółu nad interesem
indywidualnym, bowiem za winę liberalizmu narodowi socjaliści uznawali to, że nadawał
on jednostce "vięcej praw do dysponowania rzeczą niż społeczeństwu. Za drugą przesłankę
- jak nam to Lichtszajn przekazywał - przyjęto to, by prawo własności opierało się na
praktyce rodzimej, niemieckiej i odpowiadalo aktualnym potrzebom narodu. Korzystanie z
prawa własności winno się odbywać w granicach zakreślonych przez cel kolektywnie
wytknięty w danym okresie. Trzecią przesłankę miało stanowić ograniczenie samego prawa
własności, a więc jego zakresu i rozpiętości, poprzez ustalenie linii demarkaC)jnej pomiędzy
interesami jednostki a interesami ogółu. Lichtszajn podkreślał, że zastaml'wiano się czy
ustawa o wywłaszczeniu mogła uczynić 7.adoŚć tym ,,\ymaganiom. Wspominał o nowej
koncepcji wywłaszczenia, jako aktu całego narodu, które nie było już zasadą "yjątkową.
U podstaw wywłaszczenia należało według prawników niemieckich położyć zgola inne
kryteria; powinno ono posiadać równorzędny, a w przyszłości nadrzędny charakter nad
prawem własności prywatnej jednostki. Z tym szlo w parze znaczne rozszerzenie zakresu
wywłaszczenia. W sposób szczególny - jak wskazywał Lichtszajn zamierzano też
uregulować prawo gruntowe. Właściciel w przyszłości nie musiał dysponować prawem
swobodnego rozporządzania swoją własnością. Wszelkie wykonywanie tegoż prawa
stawałoby się niewame w wypadku niezgodności z celami i interesami wspólnoty. Zdaniem
Lichtszajna trendy te pochodziły z doktryn socjalistycznych, a oznaczały przesunięcie
punktu ciężkości z subiektywnych praw jednostki na wartościowanie według celów ogółu !lO.
Jak już wiemy, nowe trendy hitlero\vskiej cywilistyki najlepiej w oma'wianym z.:1kresie
wyrażało prawo gruntowe. Tu zagadnieniu własności 81 nadano specyficzną rangę i
znaczenie. Wydźwignięte zostały teorie wnoszące do pojęcia własności ziemi piemiastek
. niematerialny, ujmujące ją nie tylko w kategoriach gospodarczych, ale także jako wartość
moralną i psychologiczną, przy jednoczesnym odejściu od indy..vidualistycznych wskazań
prawa rzymskiego 82. Ziemia nie mogla stanowić towaru, władanie nią należało centralnie
wynika

stąd
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wcale,

iż

nieruchomością miejską.

s. 25-26. O własności ziemi bliżej w dalszej części rozdziału.
L. LO c h t s z a j n), Nowe kryteria prawa w/aSI/OŚci w Niemczech, w: GSTr nr 8/1938,
s. 121-122 i GSW Nr 9/1938, s. 137-138. Sprawozdanie opicralo się głównie na pracach W.
Schonfclda, M. Busse, Eichlera, J. W. Hedemanna i F. Schlegelbergera.
80 Tamże, s. 138.
SI N. t. własności patrz również Sz. R li II d s t e i n, W poszukiwaniu ... , s. 21; E. F i e d I e T,
Trzecia Rzesza... , s. 88-89 (pojęcie własności i wywłaszczenie). "Nie legalne nabycie, lecz
prawowite użycie decyduje o własności" (s. 88).
82 Hedcmann z satysfakcją przypomina! tych dziewiętnastowiecznych prawników, którzy
- jak Roder - eksponowali różnice między rzymskim indywidualizmem a niemieckim
dążeniem do powiązania dobra jednostki i zbiorowości, praw z obowiązkami, prawa z moralnością;
wskazywali, iż prawowita własność pochodzi od Boga, a więc zarazem uprawnia i zobowiązuje
78

79
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reglamentować,

a kwestie gospodarcze miały być podporządkowane wyższym celom. Do
ziemi narodowi socjaliści zamierzali dopuścić \'Y1ącznie kategorię Volksgenossen,
eliminując tym samym obce i nienawistne elementy. Nieprzypadkowo Goląbowi nasunęło
się tu porównanie z sytuacją peregrynów w starożytnym Rzymie i z pozbawieniem własności
ziemi Żydów 83. Hedemann zastanawiał się nawet nad nawrotem, do odrzuconych dawno
przez nowoczesne prawodawstwo teorii własności podzielonej, tj. własności podrzędnej,
użytkowej, którą właściciel wykonywałby jedynie jako powiernik, oraz własności
zwierzchniej, należĄcej - to sprawiało mu pewien kłopot - do narodu czy państwa 84.
Ujrzał on w tym nowe pole badań dla dogmatyki, a nawet i .filozofii prawa, zdając sobie
jednak sprawę z nauko\'Ych niejasności. Na ile ten Z\\Tot \vstecz wypada wiązać, jak uczynił
S. Gołąb, z dawnym nordyckim prawem, trudno rozstrzygnąć 85. Początkowo, w programie
partyjnym z 1920 r. narodowy socjalizm zakładał możliwość wywłaszczenia bez
odszkodowania, co następnie bardzo poważnie ograniczono, choć prawo usunięcia złych
gospodarzy, administrujących własnością wbrew zasadzie dobra narodu pozostało nadal.
Już sam wstęp do ustm")' o zagrodach dziedzicznych z 29.09.1933 r. sugerował
związki z XVII, XVIII i XIX - wieczną tradycją Anerbenrechtu 86. Chciano podobno
uszanować starą tradycję przechodzenia gospodarstwa w całości na jednego ze
spadkobierców (Anerbensitte). Zwyczaj ów, istniejący we \vszystkich krajach germallskich,
najsilniej zakorzenił się, jak ''Ykazy\valy badania prowadzone pod kierunkiem Ma,,,a Selinga
(1897-1910), tam, gdzie chłopi byli wolnymi właścicielami ziemi 87. Narodowy socjalizm na
ten przygotowany w pewnym stopniu grunt rzucił jeszcze mitologię krwi i ziemi (Blut und
Boden Theorie), nakazującą 'widzieć \" chłopstwie nową szlachtę, źródło ,vitalności narodu.
Toteż ustawa o zagrodach dziedzicznych, gospodarstwa uznane za takie zagrody (Erbhof)
traktowala jako niepodzielne, niepozbywalne i nieobciążalne, a mógł je nabyć tylko chlop
(Bauer, nie Landwirt), ~. ob)watel niemiecki krwi nietnieckiej lub pokrewnej (stammesgleich)
własności

(C.A. Schmitt), iż ziemia jest własnością narodową w prywatnym użytkowaniu (F. Naumann),
wreszcie, że ma ona zapewnić warunki b}1U nie tylko obecnym posiadaczom ale i przyszłym
pokoleniom; zob. S. G o l ą b, Prądy ... , s. 32; zob. także, S. S k war c z y ń s k i, «Hytyczlle polityki
roll/ej Trzeciej Rzeszy», w: Rol/lictwo T. IV, z. 1/1933, s. 18 i 22.
8J S. G o ł ą b, Prądy... , s. 34; patrz również tamże, s. 35.
84 Z istnienia własności zwierzchniej pa6stwa najbardziej chyba radykalne konsekwencje
wyciągnąl J. Willikens (Nationalsozialistische Agrarpolilik, 1931), twierdzący, ~ nie powinny w
związku z tym istnieć podatki gruntowe, pozbawiające chlopa dochodów z jego pracy; S. G o ł ą b,
Prądy... , s. 33.
8; 1. W., s. 33 i tamże do s. 34 ;11 prillc.
86 Anerbenrecht upad! wraz z uwłaszczeniem w Prusach. Literatura przedmiotu, głównie
niemieckojęzyczna różnie przedstawiała źródła Anerbcnrechtu. Jedni widzieli w nim inSly1ucję
starogermańską, inni wywodzili go z feudalizmu, ze wspólnoty wlościallskiej, jeszcze innni wymieniali
wiele czynników: wpływ panów feudalnych, wply"'Y ekonomiczne, etnologiczne i inne; por.
A. F i e d ł e rów n a, Spadkobranie włościańskie według prawa niemieckiego, szwajcarskiego i projektu
polskiego oraz kwestia kredytów dla spraw rodzinnych, cz. l, w: IVAIP Nr 5/1939, s. 21.
81 Zob. bliżej, S. S c h m i d t, Rewolucja agrarna w Niemczech a reforma rolna w Polsce,
Kraków 1937, s. 8-13; T. B r z e s k i, Ziemia i rasa w Trzeciej Rzeszy, s. 18-19.
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i to na dodatek człowiek honoro"y (ehrbar). Te i inne jeszcze wątki podejmował już
program rolny NSDAP z 30 marca 1930 r. 88. Jak dużą wagę przywiązywano do spra"Y
chłopskiej ś\\iadczy powstanie w Trzeciej Rzeszy nowej gałęzi prawa, Bauernrecht prawa chłopskiego, składającego się z trzech działów: Standesrecht (obowiązki i prawa
członków Stanu Żywicieli), Bodenrecht (zasady władania ziemią) i Marktrecht (warunki
produkcji i wymiany płodów rolnych) 89.
Trudno mó"ić o jednolitości podejścia naszych prawników do wzmiankowanej usta"Y,
aczkoh\ick przeważały wypO\viedzi w tonie ktytycznym. Znany ekonomista i prawnik prof.
Tadeusz B r z e s k i uznał powolane przez ustawę fideikomisy chłopskie za niewątpliwą
nowość, gdyż zbliżony typ własności istniał dotąd w formie szczątkowej tylko w niektórych
częściach Niemiec (tzw. geschlossene Hofgiiter w Badenii). W jego przekonaniu nie należało
zestawiać tejże własności z ograniczeniami obrotu w epoce pańszczyźnianej, gdyż te ostatnie
miały zupełnie inny charakter prawny i cel gospodarczy 90. Znaczenie i charakter
hitlerowskiej reformy "Yraził Oli tak: ,,zagrody dziedziczne są reformą prawną podobnego
typu, jak \,ielkie reformy uwłaszczeniowe, jak reforma Stoł)-pinowska z r. 1907 w Rosji
przedwojennej, jak reformy Rosji Sowieckiej: kiedy reformy uwłaszczeniowe i Stolypinowska
prO\vadzily do indywidualnej własności chłopskiej, reforma sowiecka kasuje własność
indywidualną na rzecz kooperatyw i państwa. Do którego rodzaju reform należą zagrody
dziedziczne? To pe\\ne, że nie umacniają one własności indywidualnej, lecz przetwarzająją
na coś innego" 91. W efekcie powstało więc nowe prawo własności. Właściciel - z tytułu
tylko - był dziedzicznym użytkownikiem ziemi i mógł jej zostać w określonych warunkach
pozbawiony.
Brzeski omówił także ekonomiczne i populacyjne w świetle rasizmu skutki usta\ry.
Wśród skutków ekonomicznych ,\ymieniał on: pogorszenie intensywności gospodarki
wskutek ograniczenia zdolności kredytowej, przeniesienie się zainteresowań chłopa na
pomnażanie mąjątku poza zagrodą, dla zaopatrzenia \rykluczonych od spadku potomków,
rozmieszczenie zagród dziedzicznych między obszarami malej i wielkiej własności
posiadającymi pełną wolność obrotu, które będą prowadziły prawdopodobnie gospodarkę
bardziej intensY'\ną niż owe zagrody, utrzymywanie się w Z\\iązku z tym własności wielkiej
podtrzmującej rynek i rozdrabnianie własności małej, jako że malemu właścicielowi
powiększanie obszaru groziłoby zaliczeniem do kategorii zagród dziedzicznych, wreszcie
prL)'Puszczalny wzrost 1XlPytu na malą własność ziemską. Prawnik nasz nie miał wątpliwości,
że 7..agrody dziedziczne służyć miały hodowli rasy germańskiej. Ale czy rzeczywiście
sprzyjały one rozwojowi tej rasy? Przecież - tłumaczył on - pozbawienie chłopa troski o
utrzymanie się przy ziemi może osłabić w nim energię i przedsiębiorczość, a brak perspektyw

••

Tłumaczenie

89

Zob. H. Ś w i ą t k o w S k i, Zagadnienie niepodzielności gospodarstw wiejsf...ich, cz. II,

programu u E. F i e d ł e r a, Trzecia Rzesza ... , s. 18-22.

w: GSW Nr 2/1938, s. 18; S. S c h m i d t, Rewolllcja ... , s. 3.
90 Zrealizowano natomiast w pewnej mierze częściowe ograniczenia obrotu propagowane w
literaturlC niemieckiej XIX w; T. B r z e s k i, o.c., s. 17.
9:
Tamże, s. 24-25.

Zmiany w prawie cywilnym i w prawie międzynarodowym prywatnym.

189

potomstwa ograniczy jego ilość, co z kolei zada śmiertelny cios
rasy. Na koniec badacz wyrażał pogląd, że korzyści z należenia do stanu
dziedziców, w którym znalazła oddźwięk idea dynastycma były wyłącznie honorowe 92.
Autorka najobszerniejszego z ówczesnych ogólnych opracowań ustawy Wanda
Sw i e r z e w s k a 93 najczęściej podkreślala, "ŻJ! właściciel pełnił jedynie funkcję dzierżyciela
zagrody, która stanowiła nie własność osobistą a własność rodu. Wprowadzone ograniczenia
własności przypominały jej zwłaszcza formy własności rodowej, tm. ordynacje i fideikomisy
i częściowo znane pruskiemu prawu krajowemu zakazy zbywania dziedzicznych zagród 94.
"Zakres swobodnego umania, pozostawionego organom powolanym do wykonywania
ustawy o zagrodach dziedzicmych - wy.jaśniała ona oma\\iając odpcmiednie postępovl'anie
sądowe - jest bardzo szeroki. Od sposobu wykonywania ustawy będzie też zależało, czy
osiągnie ona zamierzone skutki" 95. W opinii S",ierzewskiej twórcy usta")' zakładali więc,
że następne pokolenia przystosują się stopniowo do nowego ustroju, liczyli jednocześnie
na poprawę koniunktury gospodarczej w kraju. Gdyby polepszenie w tej sferze nie nastąpiło,
ustawa mogłaby - jak czytamy - okazać się bronią obosieczną. Największe trudności
powodowalo by wcWonięcie przez przemysł, rzemiosło i handel nadwY"ŻJ!k ludności rolniczej
pozbawionej warsztatów pracy. Jeśli zaś życie gospodarcze temu nie podoła dojdzie do
podziału ludności wiejskiej na warstwę posiadającą i na tych, którzy mają tylko prawo do
przytułku, czyli powstanie proletariat wiejski. Ostatecznie Świerzewska określiła więc ustawę
jako doniosły, ale nie pozbawiony ryzyka eksperyment 96.
E. K a c z m a rek z właściwym sobie uporem i konsekwencją wskazywał, 7J:! mimo
ustawowych zapewnień i oficjalnych enuncjacji, iż chodziło o niemieckiego chłopa i
niemiecki naród, wspominaną ustawę stosowano wobec mniejszości polskiej w Niemczech.
Ułatwiał to brak sprecyzowania, co należało rozumieć pod pojęciem "stammesgleich". Na
marginesie sprav.')' Franciszka i Horentyny Myśliwców, Kaczmarek pfZ}toczyl jako '\1elce
znamienny fakt, że stanowisko prezydenta sądu dla spraw zagród dziedzicznych Rzeszy,
ministra wyżywienia i rolnictwa oraz przywódcy chłopów, zajmował ten sam czło\\1ek R. W. Darre. Do niego należało więc wykonanie usta",y o zagrodach dziedzicznych, a
zarazem rozstrzygnięcie czy postępowanie wykonawcze pozostawało w zgodzie z prawem.
Stąd w razie apelacji przeciwko zarządzeniu w najwyższej instancji oskarżony stawał się
równocześnie sędzią we własnej spra\\1e 97. Dodajmy, że Kaczmarek nie był jedynym
obserwatorem, który dojrzał niebezpieczeństwa płynące z ustawy dla Polaków w Niemczech.
Poza prasą codzienną uświadamiały ten problem czasopisma i książki fachowe 98.

w zakresie

\vyposażenia

przyszłości

Tamże, s. 25-28.
W. Ś w i e r ze w s k a, Nowy ustrój wsi niemieckiej (Ustawa « o zagrodach dziedzicznych»
zdn. 29 XI 1933 r.), w: Rolnictwo, T.IV,z. 2/1934, s. 54-75; Pomyłka w tytule jest oczywista, powinno
być 29.09.1933.
94 Tamże, s. 70.
95 Tamże, s. 74.
96 Tamże, s. 74-75.
97 E. K li roń s k i, P oloże/lie. .. , 23-28; patrz rówllież § 6 rozporządzenia wykonawczego
do ustawy o zagrodach dziedzicznych z 21 grudnia 1936 (RGBI I, s. 1082).
98 Zob. SI. Jawo r s ki, Ustawa ozagrodach dziedziczllycha mniejszość polska w Niemczech,

n
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Inni nasi prawnicy dawali bardziej jeszcze wyrywkowy obraz ustm,y. A. M Yc i e I s k i oprócz rasistowskiego jej charakteru analizował cele usta\\y i zasadniczy jej skutek w
postaci odpl)"\'u ludości rolniczej do okręgów miejskich i przemysłowych, co powodowała
potężna [.11a zbrojeń i rozbudowa przemysłu. W tych warunkach ideał dziedzicznej zagrody
stawał się czymś \\)'l"aźnie oderwanym od życia 99. I. C z u m a zaznaczył pęd do emigracji
ze wsi i hamujący wpływ ustawy na przyrost ludości wiejskiej, która dźwigała ciężar
wielodzietnych rodzin w Niemczech 100. Sz. Rundstein ograniczył się do twierdzenia o
wpływie biurokratyzacji przepisów o zagrodach dziedzicznych i upaństwowienia
Anerbenrechtu na zanik niemieckich zwyczajów w zakresie prawa chłopskiego 101. S. Gołąb
odnotO\\ując niezwykłość zmian wskazywał na brak związku pomiędzy koncepcją zagród
dziedzicznych a istniejącymi wcześniej gospodarstwami zamkniętymi (geschlossene Hofe),
które stanowiły tylko odosobniony eksperyment. Przytoczone przezeń krytyczne uwagi
pod adresem ustawy pochodziły od Hedemanna 102. H Ś"iątkowski poza skonstatowaniem
wpl)"\ll systemu wodzowskiego na powstanie ustawy, naświetlił głównie kwestię uczynienia
z właściciela po\\iernika i narodzin wmh\)' proletariuszy wiejskich 103. Wreszcie L. Kra j e w s k i e m u i A. W e r e s z c z y ń s k i e m u rzuciły się w oczy nawiązania ustawy do
feudalizmu 104.
Kończąc ten przegląd wspomnijmy, "ŻJ:; obok wzmianek pozbawionych komentarza lOS,
udało się nam natrafić na głos dosyć niejednoznacznie brzmiący, jak również - co chyba
jeszcze rzadsze - na pozytywną opinię o ustawie. Marian K. D z i e wa n o w s k i, choć
w: SN Nr 3-4/1935, s. 233-244; M. B (e rży ń s k i), Ustawa o zagrodach dziedzicznych, w: SN Nr
1/1934; lenże, Stosowanie IIstawy o dziedziczeniII zagrody wlościallskiej wobec IlIdności polskiej, w:
SN Nr 2-3/1934, s. 296-297, patrz także, Problem niemiecki za Ziemiach Zachodnich. Zeszyt
specjalny kwartalnika Strażnica Zachodnia Nr 1-2/1933, Poznall 1933, s. 281-282; St.
Wa sy Ie ws k i, Na Śląsku Opolskim, Katowice 1937,s. 267-268;J. Ki s i el ew ski Ziemia gromadzi
prochy, (PoznaJl 1939), zwł. s. 450-453; B. R., Hitleryzm w dziedzillie prawa, w: Droga Nr 6/1933,
s.600.
99 A. M Yc i e I s k i, Hitlerowska ustawa o zagrodach dziedzicznych na tle ogólllych za/ożeń
IIiemieckiegorasizmll, w: RPW/1939 s. 117-124.
100 I. C z u m a, Polityka .... s. 103-104.
101 Sz. R u n d s t e i n, W poszukiwalliu... , s. 145.
102 S. G o I ą b. Prądy... , s. 34-35. Porównywal on dziedziczne gospodarstwa wlościailskie
z osiedlem rolniczym (Heimstatte) ze względu na ograniczenia w rozporządzaniu za życia, a przede
wszystkim zaś z fideikomisem rodzinnym. Wzgląd na wzmocnienie zmysłu rodzinnego powodować
mial powstanie instytucji zagród. Strony ujemne to nader utrudniony,jeśli nie udaremniony kredyt (pole
działania dla organizacji stanowych), jak też ciężki los rodzeństwa wlaściciela zagrody, powstanie
przywileju stanowego, który stawał się solą w oku (s. 35).
lOl H. Ś w i ą t k o w s k i, Zagadnienie lIiepodzielności gospodarstw wiejsldch, cz. n, w: GSW
Nr 2/1938, s. 18 i cz. IV, w: OSTY Nr 4/1938, s. 52.
104 L. Kra j e w s k i, Podstawy... , s. 41; A. We r e s z c z y ń s k i, O.c., s. 207.
lO! K. Żur o m s k i, Ustawa Rzeszy Niemieckiej z 29.Di.1933 o dziedzicznych zagrodach
chlopsl. .ich, w: Prz. Not. Nr 13-14/1934, s. 21-23 (poza stwierdzeniem, "ŻJ: w ustawie znalazła
odzwierciedlenie pruska, butna idea czystej rasy germańskiej, s. 21); Cz. R a w s k i, Prawo o zagrodzie
dziedzicznej, w: WAlP Nr 7/1936, ss. 27-29; E. F i e d I e r, Trzecia Rzesza... , s. 137-138; A. F i d I er ó w n a, Spadkobranie... , s. 26.
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zdawalsobie sprawę, iż ustawa ta mogla skłaniać chłopów, którzy popadli pra\,.,nie w
rodzaj niewoli gospodarczej i poniekąd osobistej, do ogranicz.:wia liczby potomsh'la, sądzii
jednocześnie, że ograniczenie obrotu ziemią re względu na jej szczególny charakter mają
swoje uzasadnienie. Podobało mu się nadanie chłopom w Niemc7.ech takiej rangi społeczno
- politycznej jak nigdy dotąd w dziejach 106. Dr Stefan B r e y e r natomiast, poró"nywał
funkcje ustawy hitlerowskiej z funkcjami jakie spełniało niegdyś polskie ustawodawstwo
oddłużeniowe na płaszczyźnie ratowania rolnictwa. Wydanie ustawy () zagrodach
dziedzicznych w roku 1933 w Niemczech ocenił on jako akt celowy i na czasie· 107.
Nie widzimy potrreby komentowania tych '''YPOwiedzi, aczkolwiek trudno przemilczeć,
że są one często powierzchowne w porównaniu z ó\vczesnymi analizami ekonomistów i
innych badaczy. Szczególnie wiele publikował na ten temat docent antropologii na
Uniwersytecie Poznańskim Karol Stojanowski 108.
Z publikacji dotyc7.ących prawa rzeczowego wartościowy informacyjnie materiał
z<lwiera jeszcze sprawozdanie S. Gołąba z poglądów Hcdemanna na rozwój ksiąg
wieczystych 109, opracowania z zakresu pra,''3 o notariacie 110 i ustroju notariatu w Trreciej
Rzeszy III. Zmiany w prawie spadko.\ym widocznie uznano za niezbyt ważne, bo nie
doczekały się one omówienia 112.
M. K. D z i e w a n o w II k i, Siali Żywicieli... , s. 37.
S. B r e y e f, Niepodzielne gospodarstwa wiejskie, w: Prz. Noto Nr. ł 7 .. ] 8/1937, s. 15.
I QS Zob. K. S t o j a n o w s k i, Rasizm przeciw Slowimiszczyźnie, Pozllall 1934, s. 68-75;
lenże, Niemieckieprawochlopskie, w:lvfyśl Narodowa T.I ,Nr 1/1934, s.2-5;tenże,Jeszczeolliemieckim
prawie chłopskim, w: Alyśl Narodowa Nr 50/1934; leI/że, Chlop a pa/htwo narodowe, Poznań 1937,
s. 34, 40, 70, 78 (u\vagi niekiedy :re sobą sprzeczne; tenże. Polsko-niemieckie zagadnienia rasy,
Katowice 1939, s. 125-129; patrz również referat Stojanowskiego i dyskusję o nim (doc. K. Górski),
w: Rodzilla. Pamiętnik l Katolickiego Studium o Rodzinie w Poznaniu W dniach 2-6 września J 935,
Pozl)a(11936, s. 218-219,221,222; zob. poza tym,S. S c h m i d t, O.c., s. 3-7, 13; J. D ż u.g a y. Polityka
agrama TrzeciejRzeszy, Warszawa 1937; S, Rostworows ki, S. S tab lewsk i, Rolllictwo iwojlla,
s. 102-105; A. Ż a b k o - P o t o P o w i c Z, Rolnictwo li' III Rzeszy, s. 93-97.
!i)9 S. G o I ąb, Prądy... , s. 35 i n.
IlU Nowa niemiecka listwa notarialna, w: Prz. Not. Nr I 111937, s. 22 i Nr 15-1611937, s. 25.
Tu zapewnienie, że poza pewnymi rozwia.zaniami, które dyktowal system polityczny, ustrój notariatu
106

łóJi

w Trzeciej Rzeszy poszedł tą drogąjaką podążyły wszystkie pailslwa posiadające wolny i samodzielny
notariat. "Fakt ten -- czytamy w opracowaniu - wobec odrębnego charakteru ustrojowego Rzeszy
Niemied;.iej świadczy wymownie, że notariat jest instytucją o pewnych właściwościach przyrodzonych,
które mUS7.ą być bezwzględnie respektowane, jeżeli notariat spełniać ma te glówne funkcje, do których
powołuje go sama jego istota" (8. 22). Patrz równicź, L. L(i c h t s z a j ni. Nowe niemieckie prawo
lIotarialne na tle polsJ.iego o notariacie, w: Gsr/' Nr 25/1937, s. 376-377 i GSW Nr 26/1937, s. 388··
390 (porównanie przepisów uSlav,'Y niemieckiej i polskiej, wykazanie podobieilstw i różnic, bez ocen).
II! lzba liotarialna Rzeszy Niemieckiej, w: Prz. Not. 19/1935, s. 15-16. "Przedstawil.iśmy w
ogólnych zarysach przeobrażenia ustrojowe w lonie notariatu niemieckiego w przekonaniu, że są one
wysoce zmimienne, jako wyraz jednolitej we wszystkich pailstwach· europejskich tendencji do
podniesienia notariatu na poziom wolnego niezależnego zawodu w służbie pal1stwa i społeczeństwa
-w dziedzinie prywatnego obrotu prawnego" (s. 16); patrz także, H. C h u d z i il S k i, Usfrójllotariatll
WO!lIego}diasla Gdmlska, w: Prz. Not, Nr9-10/1939,s. 17-19. Gdallski notariuszwykazywal,:i'"c ustrój
notariatu znalazl się tam pod Zlul:kiem doktryny hitleryzmu.
lI2 Zob. Ustawę olistanowieniu testamelItów i umów spadkowych z 31.07.1938 - RGBI I, s.
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Interesujące rOZWa7A'1nia nad hitlerowskim prawem spadkowym, zawarł w wykladzie
habilitacyjnym, na gruncie ustaVly o zagrodach dziedzicznych, sędzia Stefan M. G r z yb o w s k i, późniejszy docent na UJ 113. Porównywał on pojęcia spadku i dziedzica
występujące w powszechnym prawie spadko\rym (BGB, ABGB, prawo polskie) z
odpowiednimi pojęciami z ustaVly o Erbhofach. Ściślej biorąc, najpierw rozpatl)'wał kwestię
spadku oraz celu postępowania spadkowego iJ\ następnie zaś roZV\iązania z ustm,ry o
zagrodach dziedzicznych, w których dostrzegł sprzecmości konstrukC)jne. Były to: sprawa
przedmiotu spadku i stosunku uprawnionego podmiotu do spadku (zagrody), jak też ściśle
z tym związ.any problem celu postępowania spadkowego, a zwlaszcza zagadnienie
"schronienia w ojcowiźnie" (Heimatzuflucht) J15. Nam wypadnie tylko ograniczyć się do
przypomnienia v.niosków wyciągniętych przez autora, co jest tym bard7iej zajmujące, że
przeczyly one w znacznej mierze obiegowym poglądom powtarzanym przez większość
badaczy.
S. Grzybowski uważał, że wprowadzone przez ustawę o z.agrodach dziedzicznych
roZ\\iązania nie miały odpowiednika w dotychczaso\rym roZ\vqju prawa spadkowego.
Własność chlopa na zagrodzie co zIesztą zgodnie potwierd7.ali niemal wszyscy
obserwatorzy - nie istniała. Przysługiwało mu jedynie ograniczone prawo użytkowania,
1lZ411eŻJlione od wielu wamnków i obciążone dodatko\\ymi obo\\ią7J<ami i wymogami. Skoro
- jak z.apc\\niaJ krakowski pra\\nik przytacząjący poglądy niemieckiej nauki i orzecznictwa
- chI op był tylko powiernikiem zagrody (Treuhander) z ramienia rodu (Sippe) i
społeczeństwa (Volksgemeinschaft), lo i cel postępowania "spadkowego" musiał się
przedstawiać zupełnie inaczej niż w prawie powszechnym 116. Ani fideikomisów, ani
ordynacji nie należało w ś\\ietle tej koncepcji traktować jako wzorów dla ustawodawstwa
o dziedzicznych zagrodach. Fidekomisy obejmowały bowiem nieliczne duże fortuny, stąd
można mówić o ich niewielkim społecznym znaczeniu. Rządziły nimi nadto egoistyczne
przeslanki, w najlepszym razie splendor rodziny, zapewnienie jej podstaw finanso\\oych do
uzyskania odpowiedniej pozycji socjalnej i politycznej. Wartości rodu jako siły moralnej i
stopnia organiz.acji zbiorowości w kat.dym razie tu nie uwzględniono. Podobnie u\\idacmial
się w mniemaniu badacza brak istotnego miązku między hitlerowskimi pomyslami admmym
Ancrbcllrccht czy Ganerbschaften 117. Wreszcie instytucja "schronienia w ojcowiźnie",
choć bynajmniej nie nowa, w przyjęt)m przez ustawodawstwo Trzeciej Rzeszy kontekście
nie dawała się - jak: tłumaczył on, polemizując ze stanO\"iskiem nauki niemieckiej uzasadniać ani na gruncie prawa spadkowego, ani na gmncie roszczeń majątkO\rych
pomiędzy krewn)1ni o utrzymanie 118.

973. Krótka o tym wzmianka w: Ustawodawstwo cywilne niemieckie z 1938 rokII, s. 175
113 Podaję wg: SI. M. G r z y b o w s k i c g o, Pojęcie spad/fil i dziedzica w powszechnym
prawie spadkowym a wlliemieckiej ustawie ozagrodllch dziedzicznych. Wyk/ad Illlbilitac}J"Y "J'gloszoIlY
IUI posiedzelliu Rady Wydziałll Prawa i Admillistracji UJ d/lia 22 czerwca 1936, w: Prz. Sąd. Nr 10/
1936, s. 309-317 i Nr 11/1936, s. 346-350.
114 Tamże,~. 310-315.
li!

Taniże,

116

Tamże,

117

Tamże,

!l8

Tanlże~

s. 315 j dalej.
s. 315-316.
s. 349-350.
s. 316-317.
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Do przeprowadzonej przez narodowych socjalistów refomly pra..vo spadkowe opieralo
badacza w pierwszym rzędzie na motywach i z.:llożeniach indywidualistycznych
i egoistycznych, w drugim zaś na ekonomicznych (ilość i jakość gospodarstw rolnych).
Narodowi socjaliści wysunęli nowy motyw: ród jako samodzielny przedmiot ochrony
prawnej, samoistna wartość moralna, forma ustroju społecznego i psychicznego narodu,
jedność przeszłych i przyszłych pokoleń. To właśnie pojęcie rodu odróżniało hitlerowskie
rozwiązania od proponowanych do tej pory pr.l.ez prawo spadkowe. Moralna strona
organizacji rodowej, niezależnie od uznania poró\mań z instytucjami średniowiecznymi za
po\\ierzchmme, przesuwać miała prawo spadkowe w granice prawa familijnego - także o
nowym obliczu. Ostatecznie Grzybowski mówił o rodz.:1cym się prawie "rodo\\ym", nie
prze'widywał jednak by nastąpił dalszy jego rozwój, wręcz przeciwnie, sądził, że zostanie
on zatrzymany. Tak jak w prawie familijnym własność i obrót prawny nie stanowiłby
przedmiotu rozważań, tak leż trudno byłoby te pojęcia zastosować w nowym praVl1e
spadkowym, w prawie "rodowym". Należało stworzyć odrębne konstrukcje, przy założeniu,
że ród odZ\vierciedlał: 1) samo to pojęcie (jedność przeszłych, teraźniejszych i przyszłych
pokoleń), 2) żyjących cz!onków rodu i J) całe społeczellstwo, z jego poglądami i
niemąjątkowymi, moralnymi urządzeniami 119.
Przytoczone zapatrywania budzą chyba pewne wątpliwośc~ Z\vlaszcza paralela między
pra'wem spadkm\'ym i rodzinnym. Całą koncepcję po\\1nni raczej ocenić cywiliści, ale spór
o kontynuację pewnych tradycji czy nowatorstwo hitleryzmu, jest na tym polu o tyle
jalo\\y, że polega na takim czy innym rozłożeniu akcentów. Jeśli się eksponuje nadmiernie
konsekwencje przyjęcia dynamicznej koncepcji prawa, kreującego wartości moralnopolityczne, to efekt będzie taki jak powyżej. Pallliętać jednak warto, że późniejsze znliany w
pra\'.ie spadkowym również kładły nacisk na interesy rodziny.

się według

3.

Zobowią::ania.

Prawo handlowe i układowe. Inne zagadnienia.

Ani prawo zobowiązań, ani prawo handlowe Trzeciej Rzeszy nie przeszło aż takich
by wywołać większe zainteresowanie u naszych prmmików. Poza luźnymi
zupełnie uwagami 120, podejmO'wano niektóre tematy, czy omawiano wchodz.ące w życie
ustmvy. Gdy chodzi o prawo zobowiązań dr Fryderyk H a l p e r fi pisał o klauzuli złota w
Niemczech 121, a Sz. Rundstein i L. Lichtszajn sygnalizowali niemiecko-włoski projekt prawa

przeobrażeń,

119

Tamże,

120

Czesław

s. 348 i 350.
Rawski np. pisał: ,,Prawo z B grudnia 1934 r. daje sądom Rzeszy mozność
odmówienia klauzuli wykonalności "yrokowi, choćby odpowiadalon wszystkim wymogom formalnym,
jeśli po zbadaniu całokształtu okoliczności sprawy okażc się, iż postępowanie wierzyciela wobec
dluznika sprzeciwia się zdrowemu poczuciu ludowemu"; C. R(a w s k i), Ustawodawstwo
I/arodowosocjalistyczne, s. 28.
121 F. Ha I pe rn,Klallzulazlota w Niemczech, w: Gl. Prawa Nr 9-10/1935, s. 524-533; zob.
równiei:odnośnie do W. M. G; J. D zi li rz y ń s k i, Dewaluacja gIlIdelIa gdańskiegorw tle stosllllków
polsiw - gdlllis~ich, w: Prawo Nr 10/1935, s. 278-289; T. L e b i ń s k i, Dewaluacja gIlIdem! w,fwielle
ustawodawstwa gdm;sf...iego, w: GSW Nr 31-32/1935, s. 421-423.
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o zobowiązaniach. Rundstein podniósł ciekawą kwestię, li! tam gdzie szło o współpracę
obu państw nie znajdujemy kl)'terium «dobra narodu». Projekt stanowił bowiem zasadę, iż
żildna umowa· nie mogła godzić w dobro powszechne. Czy «dobro powszechne» wskazywał polski cywilista - jest identyczne z tradycyjnym «porządkiem publicznym»,
czy nie odbiega ono od wskazań «pożytku narodowego» - te kwestie nie zostały
\')'jaśnione. Charakterystyczne jest ró\\<nież, że projekt niemiecko-wloski powraca w
kwestiach odpo\"iedziaJności deliktowej do wzoru kodyfikacji napoleońskiej, aczkolwiek
wzgląd na dobro narodowe nakazywałby utrzymanie w mocy obowiązującego kodeksu
cywilnego niemieckiego -'- a to w imię konkretyzacji i awersji do wszelkich niebezpiecznych uogólnień" 122. Lichtszajn, przedstawiający propozycje prof.. Thomasa Nipperdeya
z Kolonii, \\yraził przekonanie, iż wspomniany projekt konkurować miał z francusko-wloskim
projektemz1927 r. Ponadto zaś jego zadanie polegało na szerzeniu prawa Trzeciej R.7..eszy
w innych państwach. Znamienne \\)'dało się Lichtszajnowi to, że Nipperdey uznawał
\')'ŹSzość niektórych zasad obowiązujących w prawie włoskim, a więc tym samym i Kodeksu
Napoleona, .jak też niektórych zasad wytworzonych przez prawo szwajcarskie, przede
wszystkim gdy chodzi o powiązania między prawem handlo\\'Ym i C)wilnym. Niektóre
twierdzenia Nipperdeya w zupełności polskiemu adwokatowi odpowiadały J23. Tenże autor
innym razem, z dziedziny praw na dobrach niematerialnych, omówił hitlerowską ustawę
patentową -z 1936 r. 124.
NiemieCkie prawo handlowe w wąskim zakresie spółek akcyjnych i komandytowoakcyjnych przybliżał dr. Edward Wen d o r f f. Końcowe wnioski z przeprowadzonej
analizy zasługują na przy1oczenie: "Nadmienić należy, że ustawa o spółkach akcyjnych i
spółkach komandytowo-akcyjnych z dnia 30 stycznia 1937 r. została \')'danajako odrębna
ustawa i wyłączona z ogólnych ram kodeksu handlowego. Ta tendencja do specjalizacji w
prawie U\')'datnia się obecnie w całym ustawodawstwie niemieckim, które według
oświadczeń miarodajnych czynników z.amierLa nawet rozbić całość B.G.B. i zastąpić ją
szeregiem niezależnych od siebie ustaw na wzór polskiego Kodeksu Zobowiąz.'1ń" 125. Oprócz
Sz. R u n d s t e-i n, Wposzukiwanill ... , s. 138-139.
L. L(i c h t s z a j n), Niemiecko-wioski projekt prawa o zobowiązaniach, w: GSW Nr 3/
1939, s. 31-33, uwagi Lichtszajna na s. 33. Tutaj także przyjęte przez Akademię Prawa Niemieckiego
zasady zawierania i wykon}'wania umów (s. 32). Jedna z ] Ozasad głosiła, że kto zawiera zobowiązanie
winien za kwestię honoru uważać należyte \\)'konywanie umowy, nawet gdy znajduje się w ciężkich
wanmkach, inna stwierdzała, iż żadna umowa nie może godzić w dobro powszechne; zob. również,
Th. N i p p e rd e y, Die Vereil/heillicll!lng desRechlsdesSchuldl'erhiillnisse illltaliellll/ldDelltsclllalld,
w: ZdAjDR 1938, s. 721 i n.
124 L. L(i c h t s za j n), Nowe prawo patentowe w Niemczech, w: GSWNr 27-28/1936, s. 426428 i Nr 29-30/1936, s. 447-449 (bez komentarza). Ustawa uwzględnia ideę "dobra ogółu". O prawie
122

III

patentowym patrz r6wnieZ ustawy z 1938 r., w: Ustawodawstwo cywilIle Iliemiecl.ie

175.

Z

1938 roku, s.

.
i 2~ E. Wen d o r f f, Rzut oka na nowe prawo o spółkach akcyjnych w Niemczech. w: Gl. S.
Nr 911937, s. 710-716; cytat ze s. 715-716; tenże, Nowe prawo o spółkach akcyjnych w Niemczech, w:
Przegl. Pr. Hcwdl. Nr 6/1937. Ustawa odsuwała od wpływów anonimowy kapitał, zapobiegała
niezdrowejspekulacji drobnych kapitalistów nie 7Jlających się na interesach spółki, sprzyjała tworzeniu
się koncernów.
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prac Wendorffa warto jeszcze wspomnieć o artykule Lichtszajna o postępowaniu
układowym w Trzeciej Rzeszy 126 i G. G r y n s z p a n a o mającym szersze zastoso\'vanie w
cywilistyce postępowaniu ugodo\\ym 127.

Większość publikacji o hitlerowskiej cywilistyce koncentrowała się wokół problemów
prawa materialnego. Czasami któryś z obserwatorów na marginesie wskazywał pod
określonym kątem na przepisy proceduralne 128. W bardziej systematyczny sposób czynił
to prof. procesu cywilnego na Uniwersytecie Poznańskim Bronisław S t e l m ac h o w s k i 129. Brak miejsca nie pozwala na przytoczenie precyZ)jnych i zwartych
wywodów porównujących v.ybrane przepisy procedury polskiej i niemieckiej. Odnosiło
się to kolejno do sposobu zbierania materiału procesowego, w tym do dopuszczalności
zmiany powództwa i obowiązku działania przez strony w ramach podmiotowej prawdy, a
także "kłamstwa w procesie" i jednocześnie nie dopuszczania do jego przewlekłości 130.
Następnie v.ydzielone zostały pewne zagadnienia związane ze zbieraniem materiału
dowodowego, jak np. zaprzysięganie świadków, przesłuchiwanie stron i zapobieganie
przewlekłości sporu 131. Za tym szły informac;je o typach wyroków 132 i procesie z
dokumentów i weksli 133. Wreszcie zaś opinia o postępowaniu apelacyjnym 134 oraz
rewiZ)jnym m.
W obu procedurach Stelmachowski vvidział silnie dążenie do przyspieszenia, a także
uproszczenia postępowania, przy czym zazwyczaj łatwiej przychodzlllo mu zaakceptowanie
przepisów procedury polskiej. Naturalną tamę dla tych dążeń powinna jednak - jak sądził
on - stanowić sama istota sądownictwa, które powolane było do v.ymierzania
sprawiedliwości, a nie do szybkiego zmatwiania spraw. Zalecał vvięc w tym względzie dużą
ostrożność, określał także odpowiednie normy procesowe jako środki w pewnym stopniu
mechaniczne. Najskuteczniejszym sposobem przyśpieszania przebiegu procesu wydalo mu
126 L. L(i c h t s z a j n), Nowe niemieckie postępowanie układowe, w: GSW Nr 39/1935, s.
535-538. W sposób skuteczniejszy niż dotąd realizowała ona zasadę ochrony dobra publicznego .
• 127 G. G ry n sz p a n, Nowe prawo niemieckie o postępowaniu ugodowym, w: Prz, Pr. Handł.
Nr 5i1937.
128 Np. L. Kra j e w s k i informował, że nowela do procedury cywilnej z 27 października
1933 (RGBI l, s. 1780) zobowiązywała strony do składania swych oświadczeń "zgodnie z prawdą".
Tenże autor zaznaczamy w tym miejscu - dodawał jednocześnie, iż zabroniona była reklama
nieodpowiadająca rzeczywistej wartości reklamowanych przedmiotów (rozporządzenie z 27 X 1933
do ustawy o reklamie handlowej); L. Kra j e w s k i, Podstawy... , s. 47.
!l9 B. S t e I m a c h o w s k i, Zagadnienie przyspieszenia postępowania w polskiej
i niemieckiej procedurze cywilnej, w: Polski Proces CywilllY Nr 24/1936, s. 737-744.
no Tamże, s. 737-741.
m Tamże, s. 741 (infine) -742.
III Tamże, s, 742 (infilIe) -743.
III Tamże, s. 743.
134 Tamże, s. 743.
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się właściwe

wyszkolenie sędziego i adwokata, tak by zapewnić harmonijne ich
136. Charakterystyczne, że nakreślony obraz procedury cywilnej w
hitlerowskim państwie wcale nie \vypadł negatywnie. Nauka procesu cywilnego wydawała
także dzieła rzetelne, o dużej naukowej waltości 137. Sensacyjna propozycja zniesienia
kontradyktoryjnego procesu cywilnego i zastąpienia go postępowaniem niespornym nie
wzbudziła z,'linteresowania, spotkała się natomiast z ostrą krytyką praktyków i teoretyków
prawa 138.
wspóldziałanie

4. Prawo prywatne

międzynarodowe.

Wymienione w poprzednim podrozdziale artykuły, z tego co nam wiadomo, są
jedynymi do dzisiaj w swoim zakresie publikacjami w polskiej literaturze przedmiotu.
Podobnie rzecz się ma z prawem międzynarodowym prywatnym, które obecnie nie dostarcza
już eksploratorom hitleryzmu informacji o pierwszorzędnym znaczeniu.
Ta gałąź prawa, w całym systemie nie tak znów istotna, odzwierciedlała ogólne
zalożenia hitlerowskiej nauki prawa. I tu prawnicy uniwersyteccy wprowadzać chcieli
"porządek rasowo-duchowy", dostosowując tradycyjne instytucje i pojęcia do swoich
potrzeb. Tak jak cały system prawa również i prawo międzynarodowe prywatne służyć
miało egoistyczn)'ID interesom jednej nacji. Słusznie więc krytykujący ów stan nauki prawa
Z. Fenichel pisał: "W istocie państw totalistycznych leży, re na sv.ym tel)1orium chcą
tylko swoje własne prawo stosować, a obce pomijać, względnie uznawać za niezgodne
z ich poczuciem prawnym" 139.
Największy odzew wśród naszych prawników wywołały implikacje ustaw rasowych
na gruncie prawa międzynarodowego prywatnego. Szeroko pisał o tym w wartościowej
. rozprawie Problem zastosowania przeszkód maiżelIskich niemieckiego ustawodawstwa
o ochronie czystości i zdrowia rm,y poza granicami Rzeszy Niemieckiej referendarz w
Oddziale Prokuratorii Generalnej we Lwowie Wiktor T u rek 140. Analizował on pod
odpowiednim kątem przepisy ustaw norymberskich i ustawy o zdrowiu małżeństwa i
dochodził m.in. do \\l1iosku, że decydującą rolę przy określaniu pojęcia Żyda i miesZ<'lńca
żydowskiego odgrywało pochodzenie rasowe. Przynależność \ryznaniowa, a raczt:.i
:3. Tamze, s. 743-744.
117

Zob. kilka recen7Ji prac autorów niemieckich pióra Mariana Waligórskiego zamieszczonych

w PPiA 1936,1937 i 1939.
IlS Mamy na myśli koncepcje prezesa Senatu Sądu Rzeszy dra Bamnbacha (w: ZdAjDR Nr
17, 1938). Pisał o tym L. L(i c h t s z a j n), Za i przeciw cywilnej procedurze spornej, ·w:
GSW Nr 6/1939, s. 76-78.
139 Z. F e n i c h e I, Rozwój prawa we wspólczeSllych Niemczech, s. 123; bliżej tamże,
s. 121-123.
140 W. T u rek, Problem zastosowania przeszkód maiżeliskich niemieckiego
ustawodawstwa o ochrollie czystości i zdrowia rasy poza granicami Rzeszy Niemieckiej, w: PPiA/1936,
s. 209-231 (oraz osobna odbitka).
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podobno 'vyłącznie pomocniczym
z osobą żydowskiego pochodzenia,
za związkiem z rasą żydowską 14!. Po tych ,V)'Wodach Turek przechodził do wyłożenia
treści przepisów niemieckich wprowadzających nowe przeszkody małżeńskie ze względów
rasowych i zdrowotnych 142. Następnie zaś zapytywał czy i na jakich warunkach przepisy
te jako właściwe znalazłyby wówczas zastosowanie pOZ.<I granicami Rzeszy Niemieckiej w
",ypadku wskazania na prawo niemieckie przez odpowiednie. normy kolizyjne. Wyjaśnienia
wymagał zwłaszcza fakt, czy w razie gdy norma kolizyjna wskazywała dla oceny zdolności
do zawarcia małżeństwa prawo niemieckie jako wiaściwe, zostałyby zastosowane i pod
jakimi warunkami, przepisy ustawodawstwa HI Rzeszy, czy też zastosmvania tych przepisów
można by i z jakich przyczyn odmówić 143. Postawiwszy już ową kwestię autor zajął się
jednym ze sposobów uchylenia się od respektowania prawa obcego poprzez uznanie, że
ograniczenia wprowadzone przez to prawo pozbawione &1 mocy eksterytorialnej. Przesłankę
rozumowania stanowiło tu założenie, że przedmiotem norm kolizyjnych prawa prywatnego
międzynarodowego mogą być tylko przepisy z dziedziny prawa prywatnego a nie
publicznego. Stąd - w naszym przykładzie - przeszkody przewidziane przez hitlerowskie
prawo publiczne nie posiadałyby z natury rzeczy skuteczności eksterytorialnej. Ta teoria
preferowana przez ówczesną naukę romańską nie malazła jednak uznania. Podział na prawo
prywatne i publicme nie dawał się bowiem ściśle przeprowadzić, a większość przeszkód
mai żeńskich znanych międzywojennym ustawodawstwom miała za podstawę względy
natury publicznej. Od tej strony nie istnialy więc w mniemaniu Turka przeszkody Odnośnie
do respektowania wspomnianych ograniczeń, także zdrowotnych poza granicami Rzeszy
Niemieckiej 144. Stąd dochodził on do wniosku, że jedyny sposób uchylenia się pmlstw
trzecich od tegoż obowiązku stanowić mogła klauzula porządku publicznego, zgodnie z
którą prawo uznane Z.<l właściwe ustępuje na rzecz prawa miejscowego w imię wyższych
interesów państwowych.
Na skorzystaniu z klauzuli najbardziej zależało państwom liberalnym i demokratycznym,
nie wszystkie one jednak zdaniem Turka miały prawo to uczynić. Jeśli ustawodawstwa
niektórych z tych państw w klauzuli szczegółowej wyczerpująco wyliczały kiedy
następowało pozyiywne jej dzialanie VI zakresie materialnym warunków zawarcia
malżellstw.:t, ale z opuszczeniem OgraniCZ.ell z ustawodawstwa HI R7...eszy, odpadała możliwość
powolania się na klauzulę ogólną. Takaz reguła dotyczyła państw związanych z Rzeszą
umową zawierającą podobną klauzulę porządku publicznego o charakterze szczegółowym.
Jako przykład wskazanej umowy hvowski prawnik Vl)'mieniał konwencję haską z 12 czerwca
1902 r. w przedmiocie uregulowania koli~i ustawoda"\vstw w zakresie malżellstwa. Artykuł
3 konwencji zezwalał na nieuwzględnianie przeszkód małżeńskich tylko 'wtedy, gdy opierały
się one \vyłącznie na motywach religijnych. To zaś, jak wyżej wskazano nie wchodziło w
rachubę odnośnie do ustawodawstwa rasistowskiego hitlerowskiej Rzeszy. Jedynym

członkostwo żydowskiej

gminy wymani owej
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kryl.enlID1, wskazówką, przemav\/iającą tak, jak małżeństwo
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Tamże,
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Tamże,
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Tamże,

s. 210-214.
s. 214-217.
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sposobem ominięcia przez te państwa wspomnianych ograniczeń pozostawało wystąpienie
z konwencji zgodnie z jej przepisami 145.
.
Kwestia cVj i jakie skutki prawl1e wywołałoby przekroczenie odpowiednich zakazów
małżeńskich winna być w przekonaniu autora także poza Rzeszą rozstrVjgana według
prawa niemieckiego. Organy państw obcych stosujące te przeszkody miały rozumieć je
tak, jak je w Niemczech pojmowano i realizowano 146.
Polemikę z W. Turkiem, który wyciągał wnioski zbieżne z wynurzeniami niemieckich
komentatorów, przeprowadził Z. F e n i c h e l w artykule Ustffily norymberskie a prawo
międ::ynarodowe prywatne 147. Akceptował on pogląd, że to klauzula porządku publicznego
dawała możność uchylenia się od wprowadzonych w III Rzeszy ograniczeń. Dowodził
jednak sprzeczności ustaw norymberskich z ogólnym porządkiem publicznym, co wykluczało
przestrzeganie zawartych tam postanowień przez państwa, które rządziły się innymi
zasadami 148. Wbrew osądowi. Turka jedynym kryterium pojęcia rasy w ustawodawstwie
nOl)111berskim była według Fenichela przynależność wyznaniowa. Tym samym zachodziły
okoliczności przewidziane przez klauzulę szczególną z art 3 przywolanej konwencji, która
wylączala klauzulę ogólną, dając państwom trzecim szansę ominięcia owych zakazów 149.
Doktryna hitleryzmu pojmowała prawo jako funkcję bytu narodu, a zarazem jako
środek do celu, tj. do zabezpieczenia egVjstencji tegoż narodu. Innymi słowy: funkcje
prawa wyczerpywały się w służeniu narodowi. Realizacją tejże zasady, a ściślej stopniem
jej realizacji w prawie prywatnym międVjnarodowym zajął się asystent UJ dr Władysław
S i e d 1 e c k i w artykule Myśl narodowa w niemieckim prawie międzynarodowym
prywatnym ISO. Po rozważaniach nad naturą prawa międzynarodowego prywatnego 1SI
przeszedł on do pytania narodowych socjalistów cVj prawo to odpowiadało przyjętemu
przez nich pojęciu prawa, czy też należało je uaktualnić. W tym miejscu została szerzej
\\yłożona myśl prawników III Rzeszy, że w momencie gdy powstały zwarte państwa
narodowe, prawo międzynarodowe. prywatne uVjskiwało inne niż dotąd, donioślejsze
znaczenie. Nie samo rozstrVjganie konfliktów ustaw, ale stosunki życiowe regulowane
14~

Tamże,

146

Tamże,

s. 225-229/230.
s. 230-231.
1·17 Z. F e n i c h e ł, Ustawy norymberskie a prawo międzynarodowe prywalne, w: Gl. Adw.
z. 1/1937, s. 12-19.
148 Przywoływany przez Fenichela prof.L. Babiński "'yraźnie zaznaczał, "li; ograniczenia
rasowe znane niektórym stanom APi Trzeciej Rzeszy sprzeczne były z międzynarodowym
porządkiem publicznym współczesnych pailstw cywilizowanych i nie mogły wywoływać skutków
prawnych poza granicami państwa, w którym je wydano. Podobnie prof. K. Przybyłowski stwierdzał,
iz nie stosuje się prawa obcego m.in. wówczas gdy przewiduje ono zbyt raiĄ.ce ograniczenia nieznane
prawu krajowemu, w tym ograriiczenia rasow~ zob. L. B a b i ń s k i, Zarys wykładu prawa
międzynarodowego prywatnego,!. Nauki ogólne-Prawo osobowe, War~"ZIlwa 1935, s. 154,155 (tutaj
również o poglądach prawników Trzeciej Rzeszy na klauzulę porządku pu~licznego); K. Pc z y,b y.
I o w s k i, Prawo prywatIle międzynarodowe, Czę,fć ogólna, Lwów 1935, s. 172 i 177.
149 Z. F e n i c h e I, Uslawy... , s. 13-19.
.
.
15Q WI. S i e d I e c k i, Myślnarodowa w lIiemieckim prawie międzynarodowym prywatnym,
w: Pal. Nr 5/1937, s. 429-438.
151 Tamże, So 430-432,
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przez to prawo uznano za jego punkt wyjścia 152. Instytucje odesłania i klauzuli porządku
publicznego, najlepiej ponoć oddające w tej dziedzinie wpływ nowych prądów z
prawodawstwa III Rzeszy, a także ustawa o stosowaniu niemieckiego prawa w zakresie
rozwodów, stanowiły dalszą część artykułu. Odesłanie, jak się dowiadujemy, zamierz.ał
narodO\\y socjalinn \\ykorlystywać w SzersZ.)1U zakresie 153. Klauzula porządku publicznego
nie mogla być wprowadzana w życie w sposób dowolny, ale z zachowaniem odpowiednich
granic, po to tylko by chronić własny porządek narodo\\y 154. Przywoływana zaś ustawa
z 24 I 1935 r. rozszerzała i vamacniala ochronę prawną niemieckiej kobiety w prawie
rozwodo'wym 155.
W zakończeniu Siedlecki przekonywał, że aczkolwiek prmvo międzynarodowe prywatne
jest prawem wewnętrznym, nie może ono - ze względu na odmienny przedmiot regulacji
- podlegać no\\ym prądom i haslom w tej samej mierze, co cale ustawodawstwo danego
pmlstwa. Toteż narodowosocjalistyczne prawo międzynarodowe prywatne nie zostalo
przez Trzecią Rzeszę merytorycznie uprzywilejowane kosztem praw innych pm'lstw, co
dałoby się uczynić za pomocą klauzuli zastrzegającej. Ustawodawstwo hitlerowskie zdaniem
cywilisty stworzyło jednak nowe normy porz.ądku publicznego, choćby w ustawodawstwie
norymberskim. Ilekroć więc obce prawo właściwe pogwałciłoby te przepisy, wkraczałaby
klauzula zastrzegająca, ale tylko w charakterze defensywnym, dla ochrony niemieckich
obywateli niemieckiej narodowości. Klauzula ta nie powinna przybierać postaci agresywnej,
prowadzącej do narzucenia obcym obywatelom niemieckiego prawa, gdyż narodo\\)'
socjalizm nader silnie eksponował wzajemne poszanowanie innych narodów, która to zasada
bylajedyną podstawą wspólną prawu międzynarodowemu prywatnemu wszystkich państw.
Tylko dzięki niej każde państwo liczyć mogło na respektowanie jej narodowych
rozstrzygnięć 156. Konieczność współżycia z pozostałymi państwami z pe\"nością zmuszała
Trzecią Rzeszę do pewnych kompromisów i ustępstw, gdyby jednak autor lepiej znał
ideologię hitlerowską wiedział by, że· to poszanowanie właściwości innych narodów
dotyczyło narodu wybranego i ewentualnie podległych mu wasali.

* * *
Przegląd najważniejszych gałęzi hitlerowskiego prawa upoważnia nas do st\\ierdzenia,
prawo prywatne, jeśli pominiemy prawo osobowe i prawo własności, międzywojenni
polscy prawnicy oceniali na ogół mniej surowo niż prawo publiczne Trzeciej Rzeszy.
Zważywszy na przewagę starych przepisów oraz na mało rzucające się w oczy zmiany w
wielu sferach tradyC)jnie pojmowanej cywilistyki można to poniekąd zrozumieć. Przekonanie
o regulacyjnym oddziaływaniu stosunków życiowych na prawo prywatne rodziło
umiarkowanie optymistyczne prognozy na przyszłość, raczej jednak dalszą niż bliższą. Nie
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jest pogląd, że długotrwale nawet eksperymenty możliwe są w prawie
administracyjnym czy karnym, w prawie prywatnym zaś weryfIkuje je dość
szybko samo życie, aktualny układ stosunków gospodarczych i cele, jakie dana instytucja
ma spełniać. Element polityczny, choć z pewnością obecny, ustępuje w ostatecznym
rezultacie przed elementem technicznym.
Jeszcze jedna tendencja na gruncie przebadanej dotychczas literatury jawi się wyraźnie:
mianowicie zachowanie przez eksploratorów hitleryzmu dystynkcji między prawem
publicznym a prywatnym. Powstania prawa rasowego (Rassenrecht), które - niezaleŻllie
od samej koncepcji prawa - zacierało te granice, z przyzwyczajenia czy z wybom w
klasyfikacjach materii nie uwzględniano.
Podobnie jak przy podsumowaniu poprzednich rozdziałów, .tak i w tym miejscu
\vypadnie nam podkreślić znaczenie omówionych publikacji dla naszej nauki. Niezbyt
przecież bogata współczesna literatura o prawie cywilnym Trzeciej Rzeszy 157, miejmy
nadzieję przyswoi sobie ciekawe w warstwie interpretacyjnej opracowania Sz. Rundsteina,
S. Goląba czy St. M. Grzybowskiego. Wszystkie zebrane w tym rozdziale prace 241wierające
cenne informacje o narodowosocjalistycznym prawie prywatnym, a problemów prawa
zobowiązań, prawa handlowego i układowego, procedury cywilnej, prawa prywatnego
międzynarodowego współczesna polska nauka do tej pory szerzej nie podjęła.
Hitlerowskie Niemcy kreowały zasadę nierówności wobec prawa. Jej przejawem było
ustawodawstwo rasistowskie penetrujące prawo osobowe i rodzinne, prawo własności,
prawo spadkowe oraz prywatne międzynarodowe. Ale podział na lepszych i gorszych tak drastycznie przejawiający się w zjawisku sterylizacji - bynajmniej nie przebiegał
wyłącznie według kryterium przynależności rasowej, lecz sięgał w głąb systemu stratyfikacji
spoleczellstwa, czemu towarzyszyło odesłanie do wartości moralnych. Obłąkańcze teorie
. prawników, a w ślad za nimi projekty ustawodawcze, v"prowadzały zamiast pojęcia osoby,
pojęcie Rechtsgenosse bądź Vołksgenosse. Podstawą prawa pry\vatnego miał więc być nie
abstrakcyjnie równy właściciel praw i obowiązków, a członek wspólnoty, którego status
pra\V11y określalo by konkretne stanowisko w społeczeństwie: chłopa, żołnierza, pracownika
umysłowego, męża, członka rodziny itp., bądź ewentualnie decydowała by o tym
niezdolność do piastowania określonych urzędów, godności i funkcji, czy wykonywania
pewnych czynności prawnych. Nie tylko abstrakcyjną konstrukcję osoby, ale i prawa
podmiotowego, rzeczy, przekształcić zamierzano na typy o konkretnej treści. Zniknąć nawet
bez racji

.

zresztą

pańSl\Vowym,

Zob. F. Ryszka, Pmistwo... , s.432-471 ;F. Polom ski, Pmistwonarodowosocjalistyczlle
AUWNr823,PrawoCXXXvn, Wrocław 1986,s. l 19-132; umże,Zawłaszczellie
i sprzedaż cmentarzy żydowskich w latach II wojny światowej 1/a Śląsku. Ze studiów lIad prawem
własności w III Rzeszy, w: St. II. Fasz. i Zbr. Hitl. T. XI, Wrocław 1987, s. 299-330; leI/że, Holocaust
we IVroclllwiu i lIa Dolllym Śląsku (1941-1944) w świetle dokumentów admi/listracji skarbowej, w:
Dzieje Najnowsze Nr3-4/1986,s. 235-247; tenże, Miel/ie uczestników spisku z 20 lipca 1944 r. na Śląskl/,
w: AUWNr 1033, Wrocław 1989, s. 139-156; patrz również tegoż alltora,Teoria "knvii ziemi" (Blut
IIlId Boden), w: Studia z dziejów myśli politycznej w Niemczech XIX i XX wiekl/. POZllań 1982, S. 207230; leI/że. Spór o stosowanie hitlerowskiego ustawodastwa sterylizacyjnego do Polaków lIa terenie
Opolszczyzny, w: Studia Śląskie, T. ill/1961, S. 173-196; tenże: Sądy do spraw sterylizacji w Trzeciej
Rzeszy (1933-1945), w: St. Śl. T. XX (1971), S. 365-381.
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miało pojęcie

praw podmiotowych, zastąpione przez "volksgenossiche Berechtigung" uprawnienia ściśle wyznaczone przez interesy wspólnoty.
Postulowany w pewnych kręgach rozbrat z B.G.B. 158, odejście od idei kodyfikacji, od
ujęcia w jednym zbiorze praw wszystkich obywateli na rzecz prawa regulqjącego sytuację
poszczególnych stanów społecznych, rychło okazał się nieżyciowy. Zapo'wiedziana przez
Frankajeszcze 13 V 1939 nowa kodyfikacja - Volksgesetzbuch, najbardziej radykalnych
pomysłów nie przyjęła. Ów Volksgesetzbuch, nad którym prace trwały w okresie wojny,
przygotowany niepomiernie szybciej niż B.G.B. i jakakoh\iek kodyflkacja współczesna 159
'wobec braku czasu nie doszedł zresztą do skutku.
Innym, poza nierównością wobec prawa, znamiennym rysem hitlerowskiej cywilistyki
było wysunięcie interesów zbiorowości przed interesy jednostki, której jednak z prawa
cywilnego zupełnie nie dało się wykluczyć. Hasło "Gemeinnutz geht vor Eigennutz" dobro wspólne, przed dobrem jednostki stanowiło - jak wykazał F. Połomski - zasadę
prawną Trzeciej Rzeszy 160, Prawa łączono z obowiązkami (Pflichtgebungheit), przy czym
na pierwsze miejsce \vysunęly się nie prawa, a właśnie obowiązki. Mogliśmy w niniejszym
rozdziale zaobserwować, że zasada ta przeniknęła nawet do wyspecjalizowanych instytucji
prawa prywatnego. Z dobrem wspólnoty, narodu, wiązało się też dobro rodziny, silnie
eksponowane w prawie małżeńskim, familijnym i spadkowym. Teleologiczne podejście do
prawa jako środka do celu znaczyło cale narodowosocjalistyczne prawo prywatne. Jeszcze
inną charakterystyczną cechą tegoż prawa - na co licznych przykładów dostarczało
orzecznictwo - był względny charakter praw, które \\)'znaczaly w rezultacie nie
abstrakcyjne normy, a jednorazowe decyzje dostosowane do konkretnych sytuacji
życiO\vych. Na zawarcie związków małżeńskich między "atY.iczykami" a Żydanti sądy Rzeszy
nie zezwalały jeszcze przed uchwaleniem ustaw norymberskich.
Osobno warto zatrzymać się na chwilę nad zagadnieniem własności. Hitleryzm po
prawdzie nic, bądź bardzo niewiele wniósł, gdy chodzi o krytykę indywidualistycznej teorii
własności. Własność prywatna podlegała ostl)m atakom z różnych stron już od dawna 161,
158 Patrz, PlallY reformy prawa cywilnego w Niemczech, w: PPiA 1937, s. 229. Kampanię
hitlerowskich prawników przeciwko BGB niejednoznacznie oceniał - zaznaczmy w tym mi~iscu F. Zoli: ,,Nie zapominajmy też, jak to Niemcy dzisiejsi zarzucają Kod. cyw. niem., że jest dziełem zbyt
oderwanym od życia, zbyt formalistycznym, a za mało uwzględnia potrzeby realne, i dlatego żądają,
by k.c.n poddany został gruntownej rewizji - przy czym oczywiście dodają - «w duchu narodowego
socjalizmu». Ostatnie słowa są frazesem, niewiele mówiącym, ale kto wie, czy krytyka k.c.n nie ma
podstaw uzasadnionych w sprawiedliwości"; F. Z o II, Na marginesie projektu prawa rzeczowego.
Zasada wpisu a posiadallie prawne, w: Kwarta/nik Prawa Prywatnego, z. 1/1938, s. 39.
159 F. R Y s z ka, Państwo... , s. 437 i n.
160 F. P o 10m s k i, «Dobro wspólne -przed dobrem jednostki». Haslo c~' zasada praWl/a
narodowych socjalistów?, w: Historia - prawo - polityka. Profesorowi Franciszkowi Ryszce 'W
szdćdziesiątąpiątą rocznicę urodzin Przyjaciele, Koledzy, Uczniowie, Warszawa 1990, s. 301-309.
161 Zob. L. C a r o, Własność prywatna, jej utrzymanie czy ogralliczenie (re/era/lla I zjazd
prawników POllstw slowiańsJ..ich w Bratysławie), w: Prz. Ekon. Nr 3945, z. X/1933, s. 1-22; J. Z ajk o w s k i, Własność, w: Wił. Prz. Prawno Nr 5/1939, s. 137-147, Nr 6/1939, S. 188-190 i Nr 7/1939,
s. 210-218; co do własności w konstytucji weimarskiej i innych konstytucjach patrz; Z. F e n i c h e L
Problem własności w naj1!owszych konstytucjach, w: Ankieta o konstytucji z 17 marca 1921. Wyd. prof.
WI. L. Jaworski, w: CPiE Nr 1-12/1924, S. 352-372; A. H e y d e I, Własność prywal/la w nowych
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Na podstawowe pytania' filozoficznoprawne: czy własność prywatna w ogóle powinna
istnieć i jeśli tak, to kto miałby być tym właścicielem, odpowiadano bardzo różnie, a i
narodowy socjalizm czynił to na swój sposób. Utrzymywał on własność prywatną jako
niezbędny element porządku społecznego, wykazując jednocześnie jej wyższość nad
własnością kolektywną 162. Właścicielem mógł zostać tylko Volksgenosse i to na dodatek
jedynie pod określonymi warunkami. Narodowosocjalistyczni prawnicy dobrze Zllali zarzuty
przeciwko indywidualistycznej teorii własności, m.in. i ten, że właściciela, poza bardzo
wąskim kręgiem rzeczy, nie łączył już z przedmiotem własności stosunek uczuciowy, ale
utylitarny. Dlatego własność nieruchomości posiadała dla nich poza gospodarczymi
wartości moralne i psychologiczne. Ziemia, do której w państwie Hitlera przywiązywano
tak wielką wagę, przestawała stanowić towar, a chłop chcący objąć zagrodę dziedziczną
musiał odpowiadać także kryteriom moralnej natury. Obce było narodowosocjalistycznym
prawnikom statyczne ujęcie własności, która raz prawowicie nabyta, miała już trwale
podstawy. Woleli raczej opowiedzieć się za koncepcję dynamiczną, kładącą nacisk na to
- jak wlaściciel wykonywal swoje prawa. Warto tu chyba przypomnieć myśl z encykliki
Quadragessimo Anno (1931), że w prawie własności znajduje ''Yraz zaledwie indywidualna
jej strona, to, co dotyczy dobra jednostki, a dopiero w używaniu własności przejawia się
strona społeczna, to co dotyczy dobra powszechnego. Nie legalne nabycie, ale prawidłowe
użycie decyduje o własności - twierdzili narodowosocjalistyczni cywiliści, zwłaszcza ci
bardziej radykalni. Akcent przesuwał się wtedy na społeczny charakter własności, która jak to hasłowo ujmowano - przybierała postać funkcji społecznej, przestawała więc być
prawem bezwzględnym. Rzeczjasna właściciel w razie niezgodnego z celami wspólnoty,
ściślej hitlerowskiego państwa z niej korzystania, podlegal sankcji utraty własności.
Jak daleko mogły sięgać zapędy państwa świadczy podjęta przez nie grabież mienia.
Złowieszczo zapowiadały ją i uprawnomacnialy już pierwsze akty ustawodawcze z okresu
rZ<ldów Hitlera, jak dekret o ochronie narodu i p3l1stwa z 28 02 1933 i ustawa o
pełnomocnictwach z 24 03 tegoż roku. Przedmiotem grabieży była przede wszystkim
własność żydowska. Ta tak zwana myzacja mienia w Niemczech da się podzielić na dwa
etapy: na etap aryzacji "oddolnej" przypadającej na lata 1933-1938 i etap aryzacji "odgórnej"
z lat 1938-1941. Nadał zresztą nie "ykluczała ona możliwości przeprowadzania aryzacji od
dołu. W pierwszym etapie aryzacja przynajmniej fonllalnie zależalajeszcze od woli i poSL:'lwy
stron. Nie przymus prawny a przymus faktyczny doprowadził Żydów do wyzbycia się
własności. W drugim natomiast etapie odrębny nakaz, przymus prawny zastępował wolę
zbywcy. Wszystkie uzgodnione przez strony "dobrowolnie" transakcje wymagały odtąd
dodatkowo urzędowego zatwierdzenia. Grabieży własności, nie tylko żydowskiej, nigdy w
hitlerowskim państwie nie zinstytucjonalizowano. Nie został powolany specjalny
pełnomocnik do spraw mienia żydowskiego, żadnemu organowi czy resortowi nie przyznano
też \V tym zakresie nadrzędnej pozycji. Różnie przedstawiał się stopień zorganizowania
konstytllcjach, w: j. W., s. 372-387; patrz również interesujące wyłożenie kwestii przez F.
P o 10m s k i e go. Pm/slwo narodowosocjalistyczne ... , s. 119-122.
16l F. P o ł o m s k i, «Dobro wspólne - przed dobrem jednostki» .... s.306-307.
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zaboru. Od improwizacji, gdzie swobodna ocena wiodła do dowolności, a nawet kradzieży,
do precyzji i perfekcji, które uja",niły choćby organy administracji finansowej przy ściąganiu
kontrybucji. Zawłaszczanie mienia odbywało się przede wszystkim przy pomocy trzech
środków pra\vnych: zajęcia (Beschlagnahme) i zabezpieczenia (SichersteUung), konfiskaty
(Einziehung) oraz przepadku (VelfalI). W ten sposób dokonywano zaboru własności
żydowskiej, mienia ,,"'TOgÓW Rzeszy", później zaś także podbitych narodów 163.
Grabież mienia stanowi.ąca sigmlfll specijicum hitlerowskiego totalizmu sprzecma była
z podstawowymi zasadami. prawa i w tym leży jej oczywista bezprawność. Nasi
międzywojenni obserwatorzy w ogóle problemu nie zauważyli, tak jak zajmowały ich
niewielkie zresztą zmiany w ustawodawstwie cyvvilistycznym, a nie sama treść prawa.
Pominięcie wpływu prawa państwowego na prawo prywatne i co jest skądinąd
zrozumiale - brak obserwacji praktyki prawa 164 to słabe strony ich rozważa I}.
Te krótkie i z natury rzeczy powierzcho\\'ne wywody pozwolą, miejmy nadzieję, w
jaśniejszym świetle - nie ujmując nic przywoływanym w tymże rozdziale polskim prawnikom
- ukazać ich analizy i poglądy.

163 Tamże, s. 307; tenże, PallstwO Ilarodowosocjalistyczne ... , s. 129-132, przede wszystkim
ostatnia monografia tego autora, Prawo własności a tzw. «rozwiązanie kwestii żydOWSkiej» w
Niemczech hitlerowskich, Wrocław 1991.
164 "Wynika stąd pisze F. Połomski w podsumowaniu pracy o prawie własności w
Trzeciej Rzeszy - że nie można ograniczać badań nad prawem prywatnym \'Jylącznie do jego obszaru,
gdyż dojdzie się do fałszywego wniosku, że nic lub niewiele w nim się zmieniło. Koniecme jest za to
uwzględnienie prawa publicznego i obserwacja praktyki. Pojawi sie wtedy fakt kształtowania prawa
prywatnego przez prawo publiczne, zwłaszcza w warunkach pai1stwa wodzowskiego, gdzie
"FOhrerprinzip" jako dogmat nie wymaga! uzasadnienia treści. Pod wpływem ideologii kształtowała
się w Niemczech słaba «wymyta» własność, pozbawiona częściowo jej dotychczasowej treści.
Nastąpiło ograniczenie wewnętrznej mocy prawnej, którą daje samo prawo własności"; F. P o ł o ms k i, Prawo wla.'>1IOści. .. , s. 228.
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Rozdział

VII

tUTLEROWSKIE PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE

1. Uwagi o doktrynie prawa narodów
Na tle przekształceń prawa państwowego, administracyjnego i karnego Rzeszy
Niemieckiej prawo publiczne międzynarodowe "'ydać się musiało obserwatorom
zagadnieniem peryferyjnym, zwłaszcza że prawdziwe swoje oblicze Hitler odsłonił w pełni
dopiero poprzez "Anschluss" Austrii i zabór Czechosłowacji. Te głównie wydarzenia,
a z wcześniejszych 7.awarty ze Stolicą Apostolską konkordat stanowiły przedmiot analiz
prawniczych i prawno-politycznych.
Narodowosocjalistycmą doktrynę prawa narodów omówił nieco szerzej Sz. R u n ds t c i n I. Za punkt wyjścia posłużyła mu te7..3 o wpływie polityki na teorię prawa, w tym
prawa międzynarodowego publicmego. Święcąca w okresie Republiki Weimarskiej takie
triul1l~Y doktryna prawa narodów mocno, jak twierdził on, w Trzeciej Rzeszy przygasła.
Inaczej niż w faszystowskich Włoszech, gdzie istniała w tej dziedzinie wolność, nie mogla
tam zostać ogłoszona ż.adna konstmkcja naukowa bez powoływania się na ideologię
. pallstwoWą, na mowy czy pisma wodza, co żywo przypominało mu praktykę Moshry.
Taką metodę stosować mieli halaśli",ie przede wszystkim nowo nawróceni na narodowy
socjał izm, jak C. Sclunitt, pozostający w poprzednim okresie pod wpływem nauki katolickiej,
po przewrocie urzędo\\y protagonista doktryny prawnej hitleryzmu. Utożsamienie nauki
i polityki dokonane przez narodowosocjalistycznych jurystów wydalo się Rundstcinowi
ujęciem teologicznym, uzupełnionym na dodatek przez swoisty mistycyzm bezwzględnej
wiary w wodza. Niedopuszczalna tu była jakakol\\iek względność, jakakolwiek dyskusja
po73 ramaJni dogmatu 2.
W rozumieniu Schrnitta - pisał on następnie - ta "absolutyzacja" elementu politycznego, który przenika "myślenie konkretne", wolne od więzów formałistyczno
-110rmatY'\11ych, jest najcenniejszym wytworem formacji narodowosocjalistycznej. Normy
prawa narodów uderzające w zasadę równości państw, poniewierające godnością
;mycię7.onych, stwOrLone prLez brutalną nieprzyjacielską przemoc sprzeczne są w tym ujęciu
i
Sz. R li n d s t e i 11, Narodowo-SocjalistyczlIa doktry"a prawa narodów, w: Polityka
Narodów T. V. z. 6/1935, s. 700-714.
~
Tamże, s. 700-703.
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z nakazami sprawiedliwości, a przez to i pozbawione "substancji prawnej" (Rechtssubstanz).
Jedynie w myśleniu niemieckim - powiada Schmitt w rozprawie opatrzonej imprimatur
partii 3 - szukać należy tejże substancji, któraby zdołała przywrócić do życia europejskie
prawo. Wyłączność myśli niemieckiej bierze się stąd, iż tylko Rzesza Niemiecka powolana
jest do pacyfikacji niespokojnej Europy ("Befriedung des unbefriedeten Europa" 4.
Pozostawiając na uboczu tradycyjną już w Niemczech polemikę z systemem wersalskim
- wywodził Rundstein nieco dalej, zapytać należy, czy mistycyzm "spra\\iedliwości", na
którym oprzeć się ma nowe niemieckie prawo mrodów zgodny jest z doktryną narodowego
socjalizmu? Schmitt w swym mstawieniu teologizującym nie mógł niewątpliwie zaponmieć
o klasycznym pojęciu sprawiedliwości i o wskazaniach św. Tomasza z Akwinu. Podąjrzane
pokrewieństwa z doktrynami prawa natury nie zawadziły, gdy rzecz szła o zbudowanie
"nowych" podstaw prawa narodów. Tym niemniej jawi się tu oczywista sprzeczność
z narodowosocjalistycznymi ideałami, jeśli zważymy jak określa "sprawiedliwość" jeden
z najprawowierniejszych prawników partyjnych prof. O. KoelIreuter j. Na cóż ,,,ięc zapytywał warszawski adwokat - iście Bergsonowska "mistyka" praw "przyrodzonych"
oparta na "moralności otwartej" (morale ol/verte), gdy wystarczy powszednia celowość
"mechaniki" i machiawelizm "moralności zamkniętej" obcej 'wszelkiemu obcowaniu narodów?
I jeszcze jedna sprzeczność zachodzi w takim rozumowaniu: skoro czynnik polityczny
przeważa i tylko w nim nauka znajduje punkt odniesienia, jakże m07Jiwe jest oderwanie się
doktryny prawa do podłoża politycznego? "W istocie rzeczy - ciągnął dalej Rundstein
- prawo narodów powinno zatracić wszelką indywidualność pojęciową, wszelką
niezależność konstrukcyjną; wszak pojęcie normy pozbawione zostaje cech formalnego
pozyty\\1zmu, niewzruszalności przedmiotowości i powszechności. Czyż więc nie lepiej
byłoby po prostu podstawić w miejsce p r a w a
międzynarodowego politykę
międzypaństwową, abstrahując od wszelkiego mistycyzmu i od wiary w nadprzyrodzoną
sprawiedliwość ?
Na to słyszymy odpowiedź negaty\vną" 6.
Prof V. Bruns, nawrócony na nową wiarę, który zręcznie dostosował swoje koncepcje
do nowej doktryny głosi, że we współżyciu narodów nie obowiązuje prawo silniejszego, że
przemoc stanowi nadużycie formy prawa wobec konieczności współżycia we wspólnocie
prawnej. Traktat nie zawsze jest prawem, podlega on ocenie wed1ug '\\yższych sprawdzianów
pra\vnych, a nadużycie formy oznacza grzech przeciwko świętości prawa. Usunięcie
niesprawiedliwej urno'\\)' międzynarodowej to jeden z najistotniejszych postulatów praV''3 7•

J
C. S c h m i t t, Nationalsozialismus l/1/d V61kerrecht, Berlin 1934. Na karcie tytułowej
napis: "Gegen die Herausgabe dieser Schrift werden seitens des NSDAP keiile Bedeuken getragen";
także Sz. R u n d s t e i n,j.w., s. 28.
l
C. S c h m i t t, ;. w., 28; Sz. R u n d s t e i n, j. w., s. 704.
!
,,Filr jede volkische Auffassung ist die Gerechtigkeit durch die Erfordernisse der nationalen
Lebensordnung bestimmt"; O. K o e II r e li t er, Grundriss der allgemeinen Staatslehre, 1933, s. 75.
6
Sz. R li n d s t e i n, j. w., s. 705
7 V. B r u n s, Volkerrecht und Politik, Berlin 1934, s. 23, 24; Sz. R li n d s t e i n, iw.,
s.705-706.
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Przez czysto werbalne przeciwstawienie dwóch pojęć: "umowy" i "prawa", komeRundstein, ulega rzekomo ,\)'łączeniu moment polityczny. Operuje się przy tym
specyficznie dopasowanym pojęciem sprawiedliwości, rozbieżnym znów ze wskazaniami
doktryny, tworzy się pozór dychotomii polityki i prawa. Wszystkie te rozróżnienia mają w
istocie na 'względzie zupełnie \\yraźny cel polityczny.
W narodowosocjalistycznej doktrynie prawa narodów dostrzec można podświadomy
odzew nauk Spinozy. Schmitt przekonuje, 'Że narodO\vy socjalizm zna ,vylącznie "substancję
prawną dobrej sprawy". Prawo uznane przez Niemcy za niesłuszne i niemoralne nie jest dla
nich prawem. Nie istnieje utopijne prawo moralne, ani - alu7ja do Stammlera - prawo
słuszne, a tylko prawo lub jego antyteza - bezprawie 8. Bruns odrzuca moc prawną umów
nieslusznych. Nie inaczej czyni Spinoza 9. Wracamy do transpozycji ponurego twierdzenia
teologa i filozofa: ,,[ ... ]duae civitates natura hostes sunt . 10.
Takie jednak otwarte postawienie sprawy - czytamy dalej - nie odpowiada
politycznym celom hitleryzmu. Właśnie tu st\:vierdzić się daje znamienne rozdwojenie
poddanej dyrektywom partii doktryny. Śmiem przypuszczać, głosił nasz prawnik, 'Że odejście
od staropruskiej tradycji lekceważącej prawo narodów, pomijanie, zbyt typowe by mogło
nie być rozmyślne, nauk Hegla, wreszcie przesadne eksponowanie natury prawnej stosunków międzypaństwowych, spowodowały polityczne dyrektywy okresu przejściowego.
Rzekoma pokojowość i kompromisowość służyć ma odwróceniu uwagi obserwatorów
i stworzeniu pseudonaukowej legitymacji dla systemu 11".
Przewodnią myśl nowej doktryny stanO\vi kategoryczne odrzucenie teorii, która nie
uznaje mocy prawnej norm międzynarodO\\)'ch i redukuje te normy do tzw. zewnętrznego
prawa państwowego 12. Negacja prawa narodów stoi w sprzeczności z doktryną wspólnoty
,,krwi. ziemi i ducha" znajdującą swój oddźwięk w stosunkach międ.zypaństwO\\)'ch, jak też
ze stwierdzeniem Nicolaia, że wojna jest czynnością prawną. Źle ukryta chęć legitymacji
wojny jako instancji naj\,yższej współgrać ma z poszanowaniem idei prawa, jednakże bez
rozróżnienia wojny dozwolonej i niedozwolonej i przy podkreśleniu, że właśnie ze
zwierzclmictwa pańswowego wypływa bezpośrednie uprawomocnienie, ale nie dowolność
wojny. Zapewnia się również, że powszechne prawo narodów, poza zastrzeżeniami
traktatO\\ymi, nie zna zakazu wojny 13. Jakże - zapytywał znów Rundstein - można to
pogodzić z ideą prawa, która rządzi w myśl założeń wspólżyciem państw? Wolgast
wytłumaczy nam to w rozważaniach o bohaterskim, tajemniczo-mistycznym podłożu
dynamiki państwowej i o niewyraźnych, w półmroku ukrytych konturach rozwoju
ntował

C. S c h 111 i t t,j.w., s. 16,17; Sz. R u n d s t e i n, J.w., s. 706.
B. S P i n o z a, Tracla/lIs The%gico-PoliticlIs, 1670, cap. XVI.
10 Tamże, cap. li § XI-XIII.
II Sz. R li n d s t e i n,j.w., s. 706-707
12 Stąd tez ostrej krytyce poddano ksią:lkę L. S c h e r e r a, Delllsches AlIssenstaalsrechl,
1934, która opierała się na odrzuceniu samoistności prawa narodów. Najbardziej odpowiadała
hitlcrowskiej nauce prawa wspólnota międzynarodowa zbudowana na więzach krwi, wspólnota
narodów rasy germańsko-skandynawskiej - Sz. R u n d s t e i n, i.w., s. 707.
13 E. Wo ł g a s t, V6/kerrecht, w: Das gesamte deutsche Reclll, T. XIII, 1934, s. 709,
724 i passim.
8
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historycznego 14. Ta mistyka pozwala na godzenie rzeczy najbardziej sprzecznych. Odbiega
ona od tez KoeUreutera, który odmawia wojnie cech instytucji prawnej 15, jest więc pod
tym względem bardziej szczery. Podążając śladem biologicznego antropoformizmu Kjellena,
'widzi on w państwie polityczną fomlę życia i w żywiołowej walce państw o hegemonię
"nie chce słyszeć tajemniczych głosów przeznaczenia" 16.
Wszyscy jednak wychwalają równie gorliwie moment prawny. U Brunsa ,"}'wiedziony
on zostaje z samej konstrukcji współżycia państw na arenie międzynarodowej; Schmitt
bazuje na swej koncepcji typów myślenia w prawie; Wolgast na Z:'1czerpniętym od TOlmiesa
przeciwstawieniu Gemeinsehaft i Gesellschaft . Wyłącza on w zasadzie w życiu
międzypaństwowym wspólnotę krwi, ziemi i ducha, mówi zaś o społeczności ufundowanej
na dowolnych porozumieniach, a nie na istocie naturalnego współbytowania. Nad obu
wskazanymi pojęciami, nie występującymi w formie czystej, ,,\yjaśnia następnie Wolgast,
istnieje kategoria nadrzędna. Jako że język niemiecki nie zna dla niej odpowiedniego terminu
ucieka się on do recepcji nazwy norweskiej: "Samfund" - stąd neologizm "V6Ikerrechtssamfund" - co w gruncie rzeczy nie jest niczym innym jak germallską transpozycją
pojęcia totalności, całości. W tejże całości rozważa Wolgast współżycie prawne państw,
redukując zresztą prawo narodów do systemu "wLajemnych przyrzeczeń świadczenia"
(System von Leistungsversprechen der Staaten). Na licznych cytatach z Alein Kampf i z
mów Hitlera, które dowodzą przewagi interesu ogółu nad interesem jednostki, buduje on dla
swoich koncepcji uzasadnienia naukowe, dzięki temu zapewnia sobie też zgodność
z aktualną linią polityczną.
Nawiązanie przez Wolgasta do myśli socjologicznej kontynuował Rundstein
krytyczny rozbiór narodowosocjalistycznej doktryny prawa narodów - zmierza do
położenia filozoficznych podwalin pod program partyjny. Walka z "hypertrofią ducha" i
ekspansja prymitywnej żywiołowości uzasadniać mają konstrukcje prawne. Jest to tym
łah\'iejsze, że pod pozorami naukowych koncepcji kryją, się przejrzyste cele polityczne.
Gdy zaś zważymy, że między wierszami teorii T6nniesa "yczuwalne są "odgłosy cichej
romantyki" 17 i że narodowosocjalistyczna filozofia prawa bliska jest starej, a jakże
romantycznej teorii Savignyego o "duchu narodowym" - łatwo zrozumieć mistyczną
"i arę we wskazania polityczne. Wszak Schmitt jeszcze w okresie przedhitlero\\skim próbował
uzasadniać prawne podstawy dyktatury, zastanawiał się nad romantyką polityczną, pisał o
teologii politycznej. Później dopiero, w "Verfassungslehre" przeszedł do ostatecznej
rozprawy z ginącym ś'wiatem burżuaz)jnego demoliberalimm 18.
Skoro we współżyciu narodów - czytamy nieco niżej -- czynnik Gemeinschaft
odgry'Wa niewielką rolę, zaś element Gesellschaft przeważa, przy braku władzy nadrzędnej,
uzasadnić się daje panowanie idei prawa w stosunkach międzypatlstwov,ych i jej niewątpliwa
rzekomo przewaga, co Wolgast systematycznie podkreśla, nie zważając na romantyczne
odchylenia o misteriach rozwoju historycznego.

I;

Tamże, s. 724.
O. K o e l ł r e u t e

16

Sz. R u n d s t e i II, j. w., s. 708 i 707.

14

T,

j. w., s. 230.

17

Powołanie

l8

Sz. R li n d s t e i II, j.w., s. 708 (infine)-71O.

na P. B a r t h, Die Philosophie der Geschic!/Ie ais Socjologie, 1922, s. 445.
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To teoretyczne pogłębienie służyć ma realnym celom politycznym, by dawne
koncepcje Mitteleuropy zast:1Pić naporem na Wschód, wyładowaniem energii, zgodnie ze
wskazaniami Spenglera i Stegemanna, na stepach wschodnich, tam gdzie leży ponoć
"piekielny pas" przyszłych starć, miejsce vvielkich zadań eurazyjskich Gemlanii 19.
Jeżeli doktryna narodowosocjalistyczna - \'vywodził dalej warszawski adwokat aprobuje tezę, że "prawo stoi wyżej ponad pokój", to próbuje jednak nadać idei prawa
cechy aksjologiczne o niezaleŻl1ym napięciu woli moralnej. Stąd znamienny wywód Wolgasta
o wzniosłości (Erhabenheit) prawa narodów, wymierzony w tych, którzy chcieli jego
znaczenie pomniejszać. W takim rozumieniu doktryna narodowosocjalistyczna wydaje się
głęboko pokojowa 10.
W myśl Zc1patrywań tejże doktryny to idea narodosocjalistyczna powinna wyznacZc1ć
pokojowy układ Europy - przy pełnym przywróceniu prestiżu Rzeszy, jej bezwzględnym
ró"'I1ouprawnieniu, wolności :zbrojeń, zvvTocie kolonii i zrzuceniu jarzma Wersalu. Tu Trzecia
RzeSZc1 uznaje zasadę pacta slInt servanda, o ile pacta te zgodne są z ideą sprawiedliwości,
jednakże pojęcie sprawiedliwości wynikać ma z naturalnego układu stosunków i ze
skorygowania chorobliwych przerostów cywilizacji. Przebudowa świata - pod hegemonią
germaIlską - tylko wówczas zdaniem narodowych socjalistów zdoła kreować harmonię
wspólnoty międzynarodowej, gdy ostatecznie zerwie z hasłami zamierającej Ligi Narodów.
Stąd podobno w imię ideału sprawiedliwości Rzesza musi być nieprzychylnie nastawiona
do układów zbiorowych czy regionalnych większej liczby państw, przy poparciu dla
porozumień dwustronnych 21.
Najbardziej okazałe konstrukcje prawne, pełna tajemniczości mistyka i wiara w fatalizm historii, zręczne operowanie terminem sprawiedliwość, skądinąd obcym "woli mocy",
nie usuną wątpliwości, czy cały ten nowy porZc1dek nie jest powtórzeniem - 11l1ltatis
/1/lItondis dav.nego programu wszechniemców. "Być może więc - zamykał swe
rozważania Rundstein - że w przyszłości przypomniane będą, dziś na banicję skazane
pesymistyczne doktryny negujące nowe prawa narodów. Może banicja tych doktryn
spowodowana została drażli\vością ze względu na niearyjskie ich pochodzenie (L a s s o n,
E. K a u f m a n n). Może róvvnież humanitaryzm doktryn neokantyzmu nie tylko z tego
19 Tamże, s. 710 (infine)-711; por. konkluzje W o I g a s t a, O.C., s. 793,794. W dążeniu
do teorety~znoprawnej legitymacji zamierzeń n.s. doktryna, jak stwierdzal Rundstein, różnila się od
dawniejszych poglądów, króre konstrukcje prawa politycznego traktowały jako przeciwstawne do
pojęcia prawa właściwego, jak też od naiwnych tez austriackich zwolenników doktryny
pengermallskiej; bli7.ej, Sz. R u n d s t e i n, j.w., s. 711.
lO Tamże, s. 711 (iII fil1e)-712; por. też, E. W o l g a s t, O.C., s. 724. Nieco wcześniej
Wolgast głosił (s. 721), że I1.S. dążąc do stworzenia pallstw opartych na zasadzie rasowej wylącza!
wszelki imperializm. K o e ł l r e u t e r (i. w., s. 228) wyraźnie wspominal o celowości powołania
międzynarodówki nacjonalistycznej dla wspólnej walki z demokracją i komunizmem.
21 Sz. R u n d s t e j n, i.w., s. 712; por. też E. Wo ł g a s t, O.C., s. 965,970,957,971.
Tcoretycy n.s. doktryny, jak zaznacza! Rundstein, uznawali za wzór takiego dwustronnego
porozumienia układ z Polską z 26 I 1934 r. Wolgast, który żadnych tekstów źródłowych
w zakollczeniu nie podawał, przytaczal tylko ową deklarację. Nie szczędził pochwal temu układowi
C. S ch m i
j.w.,s. 29.
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względu

(C O h e n, K e l s e n), lecz ex re s7Kodliwości marzeń pacyfistycznych uległ
Nie można też było uznać doktryn opartych na naukach jurysprudencji
katolickiej, aczkolwiek W o l g a s t wymownie nad ro:zbiciemjedności poczucia pra",nego
i zanikiem unius corporis christian i ubolewa. Dąży się tedy do stworzenia doktryny, w
której dynamika rasy i jej przewagi - w imię rzekomej "'Yźszości biologicznej -- pogodzona
być ma z ideą sprawiedliwości we współżyciu międzynarodo"'Ym. Nie wydaje mi się,
ażeby owa concordantia discordantium wytrzymać mogla próbę krytycznej, a
przedmiotowej oceny" 22.
Oryginalna, miejscami błyskotliwa analiza Rundsteina - choć może nieco zbyt
kurczowo trzymał się on "'Ynurzeń Wolgasta - z pewnością zasługiwała, z niezbędnymi
skrótami, na przytoczenie, tym bardziej, że nie znajdujemy innych w miarę całościo"'Ych
opracowań z tej dziedziny 23. Warto niemniej zaznaczyć, iż bazował on na stosunkowo
wczesnej literaturze, przy czym niektórych prawników, jak G. Walza 24 pominął zupełnie.

",yklęciu.

Sz. R u n d s t e i n,j.w., s. 713-714.
Manfred Lachs pisząc o problematyce wojny gospodarczej w prawie narodów
zaznaczał, iż uczeni niemieccy, Heinrich Rogge i C. Schmitt próbowali pogodzić ze sobą europejskie
poglądy na wojnę gospodarczą jeszcze sprzed "wielkiej w~iny" potępiające taką wojnę i starające
się wyłączyć ludność cywilną z kręgu walczących stron, ze stanowiskiem anglo-amerykal1skim,
które zakładało, że z chwilą wybuchu wojny wsz.elki kontakt handlowy między obywatelami
walczących stron mial się stawać niemożliwy, czego rzekomo wymagały prawa wojny. Rogge
i Schmitt wprowadzili różnicę między wojną I a wojną II. Pierwszą określili mianem agon,
a stanowiła ona tylko pojedynek dwóch armii nieprzyjacieIskich bez żadnego udziału ludności
cywilnej, brak więc tu było znamion wojny gospodarczej. Drugą, nazwaną polemos trakiowali jako
wojnę bezwzględną, w której nie istnieją żadne granice ta posługiwała się aktami wojny
gospodarczej (M. L a c h s, Problem wojny gospodarczej l1a tle współczesnego prawa narodów,
w: Gl. Prawa Nr 7-8/1935, s. 420,421,424). Remigiusz Bierzanek dowodzi!, że postulat uznania
przez porządek prawny narodów jako zorganizowanych całości i w efekcie wprowadzenia wyraźnej
linii granicznej między narodami najżyczliwiej przyjęty został przez naukę niemiecką. Podjęła ona
krytykę systemu prawa narodów zarzucając mu, iż jest on zbytnio dostosowany do rzeczywistości
społecznej z epoki Grocjusza, kiedy nie istniały jeszcze silne i żywotne wspólnoty narodowe,
a wobec tego nie odpowiada warunkom życia obecnej doby (Wolzendorft). Wystąpiono także
przeciwko zasadzie zwierzchnictwa terytorialnego w dotychczasowym kształcie, proponując podział
funkcji spełnianych przez państwo na sprawy bezpieczellstwa i gospodarcze, które byłyby nadal
poddane pal1stwu oraz sprawy narodowo-kulturalne, które wchodziłyby w zakres kompetencji
zorganizowanych grup narodowościowych, przy czym zorganizowane grupy narodowościowe
z poszczególnych pal1stw tworzyłyby jedną ponadpa6stwową wspólnotę narodową (Stavenhagen).
W rezultacie Bier.llll1ek - sympatyk kierunku unarodowienia prawa \v Polsce - tak podsumował
ten wątek: "Z punktu widzenia prawnego naród występuje zatem w tych koncepcjach nie
poza prawem, ja,k dotychczas, ale stanowi jedność prawną na równi z pal1stwem. a nawet
ponad nim" (R. B i e r z a n e k, Narodowość w prawie, w: WMP Nr 10/1937, s. 9); zob. też,
M. D ( z i e w a n o w s ki?) Narodowy socjalizm a prawo międzynarodowe, w: WMP
Nr 6-7/1937, s. 30-31 (przedstawia poglądy Schmitta na prawo narodów).
24 G. A. Wal z, Das Verhiiltnis von V61kerrecht ulld staatlichen Recht /lach natiollalsozialistischer AIIJJassullg, w: Zeitschrift fiir Volkerrecht, XVIII, z. 2/1934. Udaną polemikę
z G. Walzem Rundstein prowadzil przy innej okazji; zob. Sz. R u n d s t e i n, Prawa nabyte
wobec wygaśnięcia konwencji górnośląskiej, w: RPEiS, z. 3/1936, s. 354-366.
l2
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Wypm\'iedź

Rundsteina staje się łatwiej przyswajalna na tle jego poglądów na hitlerowskie
prawo w ogóle, czy szerzej - o czym w kolejnym rozdziale rozpra",y - na prawo państw
totalnych.

2.

Zagadnienia prawa

międzynarodowego

j

stosunków

międ:::ynarodowych

Wspomniano już na wstępie przypuszczalne przyczyny skąpej liczby opracowań
pra'wniczych w tym zakresie. Temat polityki zagranicznej Hitlera wobec zalewu komentarzy
politycznych w prasie i w czasopismach mógł się zresztą nydawać wszechstronnie
naświetlony. Specjalistyczne podejście do niektórych problemów z punktu widzenia
prawa narodów - znajdujemy przede wszystkim w publikacjach dra H. D e m b i ń s k i e g o,
prof na KUL i doc. na UJ, który, jak przypominamy, znany namjest z rozważań o samorządzie.
Ten miody, wszechstronny prawnik, w ",ydanej przez Towarzystwo Naukowe KUL
rozprawie Odmowa uznania faktów dokonanych w najnowszym rozwoju prawa narodów 25
zajął się tą specyficzną formą nyrażania przez państwa związane traktatem
międzynarodonym sprzeciwu względem niezgodnego z zobowiązaniami postępowania
jednego z uczestników tegoż traktatu. Odmowa taka zastąpić miała czynną reakcję, jaką
przewidywały przynajmniej niektóre z traktatów. Ten środek, nyjątkowo przychylnie
oceniany w ówczesnej nauce prawa narodów, zdawał się otwierać nowe drogi w rozwoju
tegoż prawa, zwłaszcza począwszy od uchwaly Zgromadzenia Ligi Narodów zalecającej
cz1onkom odmowę uznania utworzonego w 1932 r. z prowincji odenvanych od Chin przy
pomocy armii japońskiej cesarstwa Mandzukuo. Związane z tym nadzieje zdaniem autora
pracy jednak zawiodły, wobec podboju Abisynii przez Włochy w 1936 f., przyłączenia

15 H. D e m b i ń s k i, Odmowa uznania filktów dokonanych w najllowszym rozwoju
prawa narodów (Jovfandżukuo -Abisynia -Austria - Czechoslowat-ja), Lublin 1939. Spis rzeczy: rVstęp (s. 1-2), Część ogólna - RozdzialI, Instytucja uznania w ramach pospolitego prawa
narodów. I. Jej doniosłość (s. 5-6), II. Spór o znaczenie aktu uznallia (s. 6-8), III. Kryteria
dopuszczaiIIości uznania (s. 8-10), Rozdział II. Uznanie sytuacji nie naruszających prawa narodów.
I. Uznallie I/Owego pmislwa (s. 11-16), II. Uznanie nowego rządu (s. 16-29), III. Fornw aktu
IIz//allia (s. 29-31), Rozdział III. Uznallie sytuacji sprzecznych z prawem narodów. l. Prawo narodów
a prawo wewllę/rzne (s. 32-33), II. Uznanie bezprawia według prawa narodów pospolitego (s. 34),
IH. Uznanie bezprawia według Paktu Ligi Narodów (s 34-35), część szczegółowa - Rozdział IV.
Mandżukllo. l. f<akty (s. 39-47), II. Prawna ocena (s. 47-61), Rozdział V. Abisynia. I. Podbój (s.
62-72), II. Prawna ocena (s. 72-76), III. Stanowisko członków i organów Ligi.wobec dokonanego
podboju (s. 76-901, Rozdział VI. Przyłączenie Austrii, I. Fakty (s. 91-93), II. Ocena prawna (s. 9394), IU. Stallowisko mocarstw (s. 94-96), Rozdział VI!. Zabór Czech i Moraw, I. Sprawa Niemców
sudeckich (s. 97-99), II. Układ monachijski (s. 99-102), III. Wewnę/rzna ewolucja CzechosJowacji
(s. 102-104), IV. Zabór Czech i Moraw (s. 104-108), V. Stanowisko mocarstw (s. 109-114), VI.
Prawi/a ocena (s. 114-1l7), Zakończenie (s. 118-123).
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Austrii do Rzeszy w 1938 r. oraz zaboru Czech i Moraw przez Trzecią Rzeszę w r. 1939.
Starał się on właśnie wykazać, "dlaczego normom prawa narodów nie można tak małym
kosztem zapewnić pełnej skuteczności" 26.
Anschluss Austrii, przypieczętowany 13 marCa 1938 r. odpowiednimi ustawami 27
przebiegał - jak twierdził Dembiński - przy zachowaniu pozorów dobrowolnej a nawet
spontanicznej zgody. Dla oceny prawnej zagadnienia nie było to jednak istotne. Gdyby
brać pod uwagę tylko art. 10 Paktu LN, zgoda Austrii, wykluczająca zewnętrzną napaść
Z\valniałaby czlonków Ligi od reakcji. Ale niezależności Austrii, nawet \~rew jej dobrowolnej
rezygnacji bronił art. 88 traktatu z Saint Germain i art. 80 traktatu wersalskiego z 1919 r. Na
gruncie tych przepisów połączenie obu państw stanowiło czyn bezprawny. Reakcja
zainteresowanych mocarstw jednak nie nastąpiła, co w pełni uwidoczniło upadek Ligi
Narodów 28. Żadne z państw nie opowiedziało się za dalszym istnieniem Austrii de iure.
Obce poselstwa w Wiedniu po kolei zostały zlikwidowane, bez dbałości o to, czy akt ten
oznaczał uznanie zaszłości de iure czy tylko de focto. Anschlussu Austrii - na płaszczyźnie
zjawisk mających znaczenie dla prawa - nikt więc nie kwestionował. Wpłynęły na to
w opinii Dembińskiego trzy czynniki. Po pierwsze to, ze zajęcie Austrii nie naruszało Paktu
LN, po drugie, że Hitler po przyłączeniu Austrii nie zmienił ani swego tytułu ani nazwy
pallshva; gdyby ogłosił się cesarzem Austrii i Niemiec trudności mogłyby być podobne
jak przy uznaniu podboju Abisynii, po trzecie wreszcie - i najważniejsze - że bez
względu na wątpliwości jakie budziły środki przedsię\'\'Zięte w celu wymuszenia doraźnej
zgody, przyłączenie Austrii odpowiadało zasadzie narodowości, którą w myśl postulatów
Wilsona, starały się wcielać w życie traktaty pokojowe 29.
Zabór Czech i Moraw, poprzedzony Ządaniami wodza Niemców sudeckich Henleina
z 24 IV 1938 r., 30 kategoryc-mym \\ezwaruem l7.adów Francji i Wielkiej Brytanii pod adresem
Czechosłowacji z 1909 1938 r. do odstąpienia Rzeszy, zgodnie z zaleceniem raportu lorda
Runcimana, obszarów sudeckich i to nawet bez plebiscytu 31, układem monachijskim

26

Tamże,

27

Tłumaczenia

s. 1-2.
obu ustaw, austriackiej i niemieckiej w zbiorze umów międzynarodowych:
Wł. K li I s k i i M. P o t u l i c k i, Współczesna Europa Polityczna, Warszawa-Kraków 1939.
28 H. D e m b i ń s k i,j.w., s. 91-93, i 93-94.
29 Tamże, s. 95-96
30 Tamże, s. 97-98. Po przytoczeniu żądań cieka\vy komentarz Dembillskicgo: "Prawda,
że tego rodzaju jednostronne i ustane deklaracje trudno uważać za akty prawne, wiążące na równi z
traktatami. Zwracamy jednak uwagę, że odpowiedzialni mężowie stanu, zwłaszcza w tzw. ustrojach
totalnych, ze szczególnym upodobaniem w tej właśnie formie określają wytyczne swej polityki
międzynarodowej. Jest to \vygodne także dlatego, że pewne ustępy mowy, które dyktatorowi
podszepnął może nastrój otoczenia, można, jako zbyt kompromitujące, opuścić lub zmienić w
urzędowej wersji. Mikrofon i trybuna są, jak. stąd wynika, o wiele bardziej giętkimi i dlatego
wygodniejszymi narzędziami dyplomacji niż noty i traktaty. Metody tej dyplomacji wiecowej
zasługiwałyby na osobne studium" (s. 98).
Jl Tamże, s. 99.
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z 29 III 1938 r. 32 i przemianami terytorialnymi i ustrojowymi Czechosłowacji 33, wreszcie
ostatecznie zamknięty dekretem Hitlera z 16 III 1939 r o protektoracie Czech i Moraw 34
'''yw0131 już poważniejsze reperkusje na arenie międzynarodowej. Tuż po ogłoszeniu dekretu
Fran~ia, ZSRR, Wielka Brytania, oraz Stany Zjednoczone wystapily z notami protestacyjnymi wobec rządu Niemiec, podjęły też inne kroki. P07Alstałe państwa, jak informował
Dembi1'lski, powstrzymały się od formalnych protestów. Żadne jednak z nich, włącznie
z faszystowskimi WIochami nie uznało zaboru Czechosłowacji w sposób formałny 35.
Powołany na podstawie dekretu Hitlera protektorat Rzeszy nad Czechami i Morawami wykazywał w oczach badacza zasadniczą odmienność od instytucji określanej tym
mianem w nauce i w praktyce. Za protektorat uważa się bowiem zazwyczaj stosunek między
dwoma suweremlymi państwami, oparty na traktacie międzynarodowym, na mocy którego
jedna ze stron powierza drugiej obronę swego tery10rium i pieczę nad sprawami
zagranicznymi, często też przyZnaje i wgląd w sytuację wewnętrzną państwa. Tymczasem,
jak podkreślał on, Czechy i Morawy włączono do Wielkiej Rzeszy i to jednostronnym
postanO\\ieni(ml dekretu wodza i kanclerza. Wcześniejsze ustalenia między Hachą a Hitlerem,
dekret nie bez racji pominął milczeniem, gdyż Hacha nie miał prawa zrezygnować
z niepodległości państwa, jako że konstytucja czechosłowacka z 1920 r. takiej możliwości
nie przewidywała. Z tych samych przyczyn nie zachowano formy dwóch równoległych
ustaw, które wydano przy włączeniu Austrii. Choć konstytucyjność ustawy austriackiej
. nasuwała te same wątpliwości, brak ten uzupełniał w jakiś sposób plebiscyt. Nie mógł on
mieć miejsca w powyższym wypadku i to nie tylko dlatego, że nie znała go konstytucja
Cz,cchoslowacji. Ani jedno postanowienie dekretu o protektoracie Czech i Moraw nie
wskazywało, by twór ten utrzymywał chociaż w części suwerennoŚĆ 36.
W postępowaniu rządu Trzeciej Rzeszy widział Dembiński pe\\l1e analogie z punktu
widzenia prawa narodów z pogwałceniem neutralności belgijskiej w 1914 r. I wówczas
i odnośnie do Czechosłowacji Niemcy najpierw same współdziałały w ustalaniu granic,
następnie \\ystąpiły w charakterze ich gwaranta, pogwałcając je wreszcie silą zbrojną. Nie
dawał się utrzymać -- zważywszy na okoliczności poprzew.ające okupację - argument, iż
rząd czeski sam ową silę wezwał, a tym bardziej już tlunlaczenie, że gwarancja monachijska
nie weszła jeszcze w życie. "Postanowienia układu monachijskiego w tym względzie głosił autor - można w każdym razie określić jako paclum de conh·ahendo. Otóż sprzeczne
z zasadami dobrej wiary, na których przecież prawo narodów jak i wszelkie inne prawo się
opiera, jest działanie, przekreślające umowę, którą zobowiązano się zawrzeć" 37. Inaczej niż
w: WI. K u l s k i i M. P o t u I i c k i, O.C., s. 332 i n.; patrz też,
s k i, ;. w., s. 100 i n.
33 Przeobrażenia ustrojowe Czechosłowacji, które usankcjonowała konst)tucja z listopada
1938 r. były zdaniem badacza dowodem siły tendencji odśrodkowych w lonie państwa;
H. D e 111 b i 11 s ki,j. w. s. 102-103 in.
H Tłumaczenie dekretu w: WI. K u I s k i i
M. Po t u ł i c ki, O.C., s. 342-345; patrz
również H. D e 111 b i ń s k i, j.w., s. 105-107 i n.
l5 H. D e 111 b i ń s k i,j.w., s. 110-114.
36 Tamże, s. 107-108.
37 Tamże, s. 109.
l2
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w roku 1914 - dodawał on ~ żaden z uczestników układu monachijskiego nie wystąpił
zbrojnie w celu przywrócenia niepodległości Czech, o czym zadecydowało to, że interesy
tychże mocarstw nie były bezpośrednio zagrożone, jak ró",nież uległość samych Czechów38 •
Dembiński nie pominął faktu, że zabór Czech i Moraw stał w rażącej sprzeczności z
prawem narodów do samostanowienia, które tak krzykliwie przywoływała strona niemiecka.
To wlasnie czynić mialo opór państw silniejszym niż po aneksji Austrii. Stosunki
międzynarodowe przybrały tak napięty charakter, że ostatnie podboje niemieckie nie
odznaczały się takim stopniem pewności i ostateczności jak zdobycze Japonii w Mandżurii,
Włoch w Abisynii, czy samych Niemiec w Austrii. Tym niemniej mechanizm Paktu LN
został z przebiegu "'YPadków czeskich zupełnie wyłączony, aczkolwiek pozbawiły one
niepodległości jednego z członków LN. Poza tym rządy poszczególnych państw, jak
i instytucje musiały się liczyć z rzeczywistą sytuacją, choćby ją uważały za bezprawną
i jedynie chwilową 39.
W zakończeniu rozprawy prawnik nasz \vyciągał paradoksalny poniekąd ",niosek, że
system zbiorowego bezpieczeństwa, nakładający pewne ograniczenia na państwa, które
chciały prawa przestrzegać, ułatwiał zadanie tym, którzy nie czuli się nimi związani. Odmowa
uznania dokonanych wbrew prawu faktów nie mogła więc trafić do przekonania paIlstwom
respektującym \V)'łącznie siłę, a nie prawo. Co więcej, nie mogla także ziścić się współpraca
pm'i.stw, przemawiających do siebie "zgoła rómymjęzykiem" 40.
Poglądy Dembińskiego przeszły znamienną ewolucję. Początkowo sądził on, iż pod
pe\vnymi warunkami dobra wola i wiara narodów zdołają l,'Yrównać sprzeczności powstale
przed wiekami i pogłębione tak mocno przez wojnę 41. Nawet obserwując zbrojenia
niemieckie, akt oczywiście bezprawny, z którym się przecież Trzecia Rzesza nie kryla,
pozostawał optymistą. Wiedział, że jednostronne jęj za17.ądzenia będą w rezultacie w całości
bądź w części przez prawo uświęcone, albo ''Yraźnie, poprzez no\'Y układ, albo tylko
milcząco i że rzucało to głęboki cień na autorytet prawa. Ufał jednak, że spowodowaną
przez Niemcy w porządku pra\vnym lukę wypełni zgodny \V)'silek mocarstw 42. Czas
zweryfikował te nadzieje, a ponure piętno epoki dosięgnęło w kOtku i samego autora.
Wspomnianą \V)'żej problematykę aneksji Austrii i zaboru Czechoslov"acji podejmowali
ró,vnież inni pra-wnicy. Nad Anschlussem Austrii a międzynarodo'wymi gwarancjami jej
niepodległości 7..astanawiał się Hem)'k R a c z k o w s k i 43. W jego przekonaniu "sztuczne"
pal1stewko austriackie było jednym z najpoważniejszych błędów twórców nowej

38

Tamże,

39

Tamże,

s. 109-110.
s. 114-117. O konieczności liczenia się z istniejącym stanem rzeczy ze względów
politycznych, gospodarczych i finansO\\<ych tamże, ss. 116-117.
40 Tamże, s. 122 (infine)-123 i wcześniej s. 119 i n.
H H. D e m b i ń s k i,
Nowa faza w stosunkach polsko-niemieckich w: Prz. Powsz.
T. 201/1934 (oraz osobna odb), s. 395-407, zwł. s. 404 i 407.
11
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ń

s k i, Dozbrojenie Niemiec w

świetie

Prawa Narodów w: Prz. Powsz.

T. 207 Nr 7-8/1935 (oraz osobna odb.), ss. 38-50.
Il H. R a c z k d w s k i, «AlIschluss» a międzynarodowe gwarancje niepodległości
Auslrii, w: Prawo Nr 5-6/1938, s. 113-120.
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rzeczywistości po "wielkiej wojnie". Stąd uważał, iż dobrze się stało, że kwestia austriacka
zostala rozwiązana i to pokqjowo, zgodnie z życzeniami Niemiec, jak i dawniej Austrii.
Zgoda mocarstw zachodnich świadczyła rzekomo, że zrozumiały one - aczkohviek po
nie'wczasie - swój błąd 44.
Raczkowski rozpatrywał temat na trzech płaszczyznach: 1) na płaszczyźnie traktatów
międzynarodovrych, 2) na płaszczyźnie Paktu Ligi Narodów i 3) na płaszczyźnie gwarancji
międzynarodowych. O możliwości podjęcia kwestii na tle ogólnych zasad prawa narodów
jedynie wspominał 4l • Szybko odrzucił płaszczyznę pierwszą jako nieistotną, wypowiedział
się też przeciw międzynarodowym gwarancjom, które obowiazywaly dopóty, dopóki istniała
wspólnota interesów - załatwiając tym samym płaszczyznę trzecią 4". Ale i art. 10 Paktu
Ligi Narodów dotyczył w jego ujęciu zmian terytorialnych czy politycznych spowodo'wanych silą obcą, a nie procesami wewnętrznyllli. Tak Vtlęc Anschluss Austrii ze wszystkich
punktów widzenia był ponoć jak najbardziej legalny 47.
Ważną publikację o zagadnieniu czechosłowackim, zachowującą podobnie jak
rozprawa Dembińskiego wszelkie rygory naukowości pozostawił K.W. K u m a n i e c k i 48 •
Początkowe ,,,}'wody pomijamy 49, by przypomnieć, co pisalon o Protektoracie Czech i
Moraw oraz o państwie Słowackim 50. W porównaniu z Protektoratem paJlstwo Slowackie
formalnie i merytorycznie posiadać miało ciaśniejszą ochronę. Pod względem formy,
ograniczenia suwerenności potraktowano tam - jak się dowiadujemy - łagodniej, bo nie
. wymieniano expressis verbis zaufania kanclerza Rzeszy jako warunku pelnienia urzędu
przez szefa państwa, nie było też Protektora Rzeszy. Merytorycznie zaś brakowało
analogicznych jak w Czechach i na Morawach przepisów co do wspólnego obszaru celnego,
nadzoru w zakresie komunikacyjnym, możliwości tworzenia niemieckich władz
administracyjnych i zmiany obszaru; w zakresie obywatelstwa i w dziedzinie spraw
zagranicznych również zachowane zostaly pewne pozory. Natomiast - co uderzało autora
- istniała eksterytorialność pewnych obywateli, "coś jakby jakies półkapitulacje" , dalej
wolność od cła w sferze urządzeń wojskowych, okupacja wojskowa i z tym związane a
bliżej nieokreślone prawo niemieckich władz wojskowych do ''rkonywania zwierzchnictwa
44

Tamże,

;;

Tamże,

46

Tamże,s.119.

s. 113.
s. 114 i n.

Tamże, s. 117-118.
K.W. K u ITI a n i e c k i, Od republiki do protektoratu (praga-Bratislawa-Użlwrod),
w: CP,ENr 1-6/1939,8.131-144.
19 Tamże, s. 131-139. Tutaj o konstytucji Czechosłowacji z 1920 r. oraz o ustawie
konstytucyjnej z listopada 1938 r. Gdy chodżi o stan usankcjonowany przez ostatnią ustawę
Kumaniecki zauważał wiele podobieństw z dawną monarchią Austro-Węgierską (s. 135-138
17

48

i 138-139). Tam równie;/: o Rusi Podkarpackiej (s. 138).
50 Tamże, s. 139-144. W dekrecie Hitlera o utworzeniu Protektoratu Czech i Moraw
go pr.lCde wszystkim powrót do dawnej nazwy -- "Bohmen" używanej w języku niemieckim
na oznaczenie Czech (s. 139). Zasadnicze postanowienia dekretu omawiał dalej (s. 140-142). Gdy
chodzi zaś o Słowację przytaczał zasadnicze tezy układu "ochronnego", który podpisali Ribbentrop,
a z drugiej strony premier Tiso, wicep. Duka i min. Durcz.ański (s. 143-144).
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wojskowego w okupowanej strefie. Słowackie siły wojskowe nie były wprawdzie
ograniczone do utrzymania bezpieczeństwa i porządku, jednak o ich organizacji decydować
miały niemieckie siły zbrojne. Przypominało to Kumanieckiemu ustęp o wojsku polskim z
proklamacji cesarzy Austro-Węgier i Niemiec z 5 listopada 1916 r . Baczniej pl'ZY.irzał się on
ponadto artykułowi 5 układu niemiecko-słowackiego, który ustalał ważność tegoż układu
na 25 lat, zastrzegał jednocześnie konieczność porozumienia rzadów w tejże sprawie pr7.ed
upływem okresu obowiązywania układu. Umowę charakteryzowała więc ustrojowa
tymc01s0wOŚĆ 51. Kumaniecki - warto dodać - poprzestał na opisie zdarzeń i aktów
prawnych nie przedstawiając własnej oceny zjawiska.
Inne zadanie wyznaczał sobie równie dobrze nam znany J . S a s-W i s ł o c k i 52.
Mniej go interesowała Słowacja, bo tam, jak wnioskował z odpowiednich aktów prawnych
i enuncjacji mieliśmy do czynienia jedynie z niemiecką strefą wpływów 53. Zasadnicze
natomiast pytanie brzmiało: c?J czesko-niemiecki traktat protekcji stanowił akt prawny C?J
tez bezprawie? Z moralnego punktu widzenia bezprawność protektoratu, tak jak i wszystkich
innych traktatów protekcji nie budziła wątpliwości 54. Ale i od strony prawnej traktat
,z trzech względów pozostawał nielegalny. Po pierwsze - nie była to umowa dobrowolna
a ,\ymuszenie, przedstawiciele strony czeskiej działali bo"iem pod przymusem psychicznym,
przekraczajac przysługujące im uprawnienia. Re?Jgnacja z suwerernności mogłaby się
dokonać wyłącznie za uprzednią zgodą parlamentu wyrażoną w sposób przewidziany dla
znliany konstytucji. Po drugie - tenże traktat nie mógł również otrzymać legalizacji ex
post ze strony parlamentu, gdyż pomijając jego kadłubowy charakter i to, że został
rozwiązany, Czechy i Morawy znajdowały się pod okupacją niemiecką, co uniemożliwiało
narodowi swobodne decydowanie o swoim losie. I po trzecie - mniej już ważny argument
stanowił fał<t, że wiele państw nie pr?Jjęło traktatu protekcji do \\iadomości, a w prawie
narodów istniał wymóg communis opinio jako jeden z warunków uznania nowego stanu
rzeczy. Słabą stronę swojej argumentacji Wisłocki dostrzegł w tym, że naród Czeski nie
stawiał oporu 55.
Wczesniejszym chronologicznie wydarzeniem, które przyciągnęło uwagę obserwatorów był zawarty 20 lipca 1933 r. konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeszą
Niemiecką 56. Odnotujemy w tym miejscu tylko publikację bliżej nam znanych autorów-

H

Tamże,

s. 144.

J. S a s-W i s ł o c k i, Czesko-morawski protektorat i słowacka sfera wprywów Rzeszy
Niemieckiej, w: WMP Nr 4/1939, s. 3-11.
H Tamże, s. 8-11. Tutaj tłumaczenie pierwszej ustawy nowej republiki (s. 8-9), jak też
niemiecko-słowackiego traktatu kapitulacji z 22 m 1939 r. (s.lO).
54 Tamże, s . 7 (infine)-8.
;5 Tamże, s. 8. Również Wislocki zamieszczał .tłumaczenie .dekretu o protektoracie Czech
i Moraw (s. 5-6).
56 Tłumaczenia konkordatu: Konkordat między Watykanem a Rzeszą Niemiecką, w:
Polityka Narodów, załącznik do zesz. l T. XIX/1933, s. 6-16; Konkordat między Stolicą Apostolską
i Rzeszą, Niemiecką zawarty w dniu 20 VII 1933, Warszawa 1933; zob. także RGBl II, s. 697 i n.
Nadal obowiązywały konkordaty z Bawarią (1924), Prusami (1929) i Badenią (1932).
;z
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M. I l U t O w i C z a i H. K a l n o w i c z a 57 , by przypomieć krótko co o konkordacie pisali
. L. H:'llban i AVetulani.
L. H a l b a n 58 stwierdzał pragnienie porozumia po opu stronach, przy czym
szczególnie gorąco "Ż:jczyć go sobie miał Hitler. Kościołowi porozumienie potrzebne było
dla zapewnienia sobie miniumum praw i normalnej egzystencji w Trzeciej Rzeszy, gdyż nie
mógł on walczyć fizycznie z narodowym socjalizmem 59.
Postanowienia konkordatu Halban analizował dosyć szeroko na tle poró\\,nawczym 6().
Niepokoiła go względność udzielonych Kościołowi praw, ich częste uzależnienie od
arbitralnej decyzji państwa. "Praktycznie też rzecz biorąc - ubolewał on - niczego
właściwi.e jasno nie zapevvniono Kościołowi" 61.
Brak w pracy prawnika ze Lwowa ogólnej charakterystyki konkordatu, sa natomiast
chętnie przytaczane głosy opinii śvviatowej. Rzucał się w oczy w tym oświetleniu najpierw
fakt, że Hitler już w pierwszym półroczu rzadów osiagnąl to, co Mussolini po wielu latach
usiłowań, politycznie zaś zyskiwał nawet wiecej niż ten ostatni. Uznanie przez Stolicę
Apostolską nowych rzadów , zrezygnowanie zjej strony usług centrum i bawarskiej partii
ludowej tępiło znacznie ostrze opozycji w kołach katolickich. Niemożliwe odtąd stało się
zabranianie katolikom należenia do NSDAP. Szerokie kręgi katolików szczerze zresztą liczyły
na wspólpracę z Hitlerem w dziele odrodzenia narodowego. Objawy nastrajające bardziej
peS)lnistycznie tłumaczono zaś ""prawdzie jako przykre, ale przejściowe. Wypowiedzi, które
Halban dalej cytował ukazywały bogatą garnę różnorodnych podejść, prognoz i ocen 62 •
Znany historyk prawa Adam Vet u l a n i, zajmujący się m.in. polityką konkordatową
Watykanu osobną publikację poświęcił konkordatowi z Reszą Niemiedką 63 Nie zamierzał
on tym niemiej wyczerpywać tematu, ani też dawać jego politycznej i społecznej oceny.
Zadanie swoje ograniczył do nakreślenia niektórych zagadnień polityki konkordatowej
Watykanu oraz uwypuklenia tak punktów spornych między Państwem a Kościołem
w Niemczech, jak i zgodnej linii rozwiązywania konfliktów dla pożytku obu instytucji 64.
Vetulani przekonywał, że tych, którzy śledzili politykę konkordatową papieża Piusa XI
konkordat z Rzeszą nie wprawił w zaskoczenie. Inicjatywa rokowań wyszła od Hitlera.
Przebudowa państwa wymagała bowiem szybkiej likwidacji partii politycznych, w tym
katolickiego centrum, które uniemożliwialo mu realizację Z:1mierzeń. Ponieważ zaś losy centrum, które uniemożliwiało mu realizację zamierzeń. Ponieważ zaś losy centrum zależały
w ostatniej instancji od papieża, Hitler nie gdzie indziej jak w Watykanie zabiegał o zgodę
na likwidację partii i zgodę taką uzyskał. W konkordacie nie wspominano wyraźnie
57

Niemiecką,
;8
59
60

M. I l u t o w i c z, H. K a I n o w i c z, Konkordat Stolicy Apostolskiej z Rzeszą
Wilno 1934.
L. H a I b a n., Religia ... , s. 313 i 11.
Tamże, s. 315 i 316-317.
Tamże,

s. 320 i o.

Tamże,

s. 346 i s. 323-324,326-327,330,331, 332,338-339.
62 Tamże, s. 348-349 i n.
6l A. Vet II I a n i, Konkordat Stolicy Apostolskiej z Rzeszą
Narodów T. ID z. 1-2/1934, s. 3-]8.
6!

64

Tamże,

s. 18.

Niemiecką.
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o likwidacji partii, aczkolwiek odpowiednie przepisy przesądzały jej byt. Krok ów ze strony
podobno chęć ukierunkowania Kościoła 'wyłącznie na sprawy
duchowe. Nie należało go więc tłumaczyć oportunizmem politycznym. Cena jaką zapłaciła
Stolica Apolstolska za konkordat z Rzeszą Niemiecką nie wydała się naszemu prawnikowi
zbyt "'ysoka 65.
W podsumowaniu analizy wybranych przepisów Veltulani pisał: "Wszystkie te
postanowienia mają kapitalne znaczenie dla katolicyzmu w Niemczech. Wskutek układu
zawartego z Hitlerem uzyskała Stolica Apostolska to, o co zabiegała dyplomacja papieska,
czego domagali się wszyscy katolicy niemiecy. Mimo litery konstytucji weimarskiej konkordat z Rzeszą rozpoczyna okres koordynacji, okres współdziałania Kościoła z Państwem" 66 •
Ale wielkie Z\\ycięstwo papieża wiązało się i z podstawową niewiadomą - czy prawa
Kościoła respektowane będą w życiu. Hitler dążył co prawda do uczynienia z kleru pod!Xlry
ustroju, lecz agresywny światopogląd hitleryzmu odbiegał wyraźnie od nauki katolickiej. Istniały zaś zasady, od których Kościół pod żadnym pozorem nie mógł odstąpić 67.
papieża dyktować miała

* * *
Czy hitlerowskie prawo międzynarodowe publiczne można w ogóle naZ\vać prawem?
To pytanie, które nasunęło się już Rundsteinowi kieruje nasze myśli ku losom prawa
w Trzeciej Rzeszy. Stanowiło ono tam jak pamiętamy tylko jedną z form wyrażania
politycznych decyzji i to wcale nie najważniejszą. Nauka prawa miała z kolei te decyzje
artykułować i uzasadniać. Przejrzystość celów politycznych w hitlerowskiej doktrynie prawa
była t.1k oczywista, że trudno na naszym odcinku nie przyznać racji wybitnemu prawnikowi,
iż należałoby raczej tu mówić nie o prawie narodów, a o polityce międzypaństwowej. Ta
politycyzacja prawa niosła ze sobą nie tylko postulat jego ukonkretnienia, ale i \vydatnie
zawężala tradycyjnie przypisywane prawu cele i funkcje.
Nie ma potrzeby snuć w tym miejscu rozważań nad hitlerowską doktryną prawa
narodów. To, co istotne wyłowili już bardziej kompetentni badacze 68. Warto wszak sięgać
do ogólnych zupełnie kwestii. Trzy zwłaszcza tendencje wydają nam się istotne: po pierwsze
- do stworzenia nowych podstaw prawa narodów; po drugie - do rezygnacji z
indywidualistyczno-liberalnej konstrukcji ochrony mniejszości; i po trzecie - do
legitymowania planów agresji i podboju. Nowe podstawy prawa narodów konieczne były
dla zapewnienia Rzeszy należnej jej wielkomocarstwowej pozycji. Upośledzenie Niemiec,
caly system Ligi Narodów chciano odsunąć w niepamięć. Nieprzypadkowo Schmitt
65

Tamże,

66

Tamże,

s. 3,9, 10-11.
s. 16.
67 Tamże, s. 16-17.
68 F. R Y s z k a, PallStwo... , s. 274-279; K. J o n c a, Polityka narodowościowa .... zwl.
s. 114 i n; tenże, Doktryna «uporządkowania wielkiego obszaru» w Trzeciej Rzeszy (1933-/943),
w: Acta Universitatis Bnmensis - Juridica No 18, Brno 1975, s. 15-29; a zwł. s. 20 i n; tenże,
PrawI10międzynarodowe koncepcje Carla Schmitta (z badali nad doktry//ąprawną Trzeciej Rzeszy),
w: Przegl. Stos. Międzyn. Nr. 3/1977, s. 7-17.
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postulował, by podnieść pojęcie Rzeszy do rangi kardynalnej zasady w prawie międzyna
rodowym. Oprócz tego pojęcia wprowadził on nieznane dotąd nauce prawa narodów
tenniny "obszaru" (R..1um), "konkretnego wiełkiego obszaru" (konkreter Grossraum), czy
"zasady wielkiego obszaru" (Grossraumprinzip) 69. Zgodzić się znów pfZY.idzie z Rundsteinem,
że hitlel)'Zffi zdecydowanie odrzucał doktryny negujące samoistność prawa narodów,
widzące w nim jedynie zewnętrzne prawo paIlstwowe 70. O wzniosłości prawa narodów,
rządach prawa, o sprawiedliwości pisano niezmiernie dużo. Rzecz jednak szla o coś więcej
niż o odwrócenie uwagi obserwatorów od wojowniczych zamierzeń Niemiec, jak sądził
Rundstein. Chęć uświęcenia prawa narodów staje się bardziej jasna, gdy uwzględniamy, że
to Rzesz.a miała w nim dominować. Prawo to było święte - bo niemieckie. "Bez nas lub
przeciwko nam nie ma prawa narodów", głosił znamiennie Schmitt 71. Wyłączność myśli
niemieckiej brała się jak już wiemy z przynależnego Rzeszy powolania do pacyfikacji
niespokojnej Europy.
D\\ie kolejne tendencje równie dobrze charakteryzują tę nową naukę prawa narodów.
Zamiast indy".idualistyczno-liberalnej konstrukcji ochrony mniejszości (Minderheitensclmtzrecht) kreowanej przez system wersalski wprowadzała ona "prawo grup narodowych" (Volksgruppenrecht). Podkreślano nierozerwalną więź z Rzeszą niemieckich grup
narodowych rozproszonych po Europie, v.ylączono możliwość ich asymilacji z dominującymi narodami. Niemcy odtąd dzielili się na Reichsdeutschów i Volksdeutschów.
Agresywnym planom Trzeci~i Rzeszy teoretyczne ramy nadawała doktryna "uporządko
wania "iełkiego obs7.aru", tj. środkowej, wschodniej i południowo-wschodniej Europy.
Tylko Niemcy mogly zaprowadzić tam ład. Dla państw zachodnich, "obcych na obszarze"
Schmitt sformułował "zakaz interwencji" (Interventionsverbot) 72.
Nie o naukę prawa jednak chodzi. Prawnicy uniwersyteccy naginali swoje koncepcje
do wskazań czy krytyki ze strony propagandystów i urzędników reżimu. Problem le7..ał
bowiem, jak już wspomnieliśmy, w takim a nie innym określeniu rangi i miejsca prawa
w pmlstwie. Słynna maksyma Hitlera: "W sile leży prawo" 73 w pełni oddaje owo
napięcie i pochodną naturę prawa. Na gruncie międzynarodowym prawo stanowiło dla
hitlerowców tylko ozdobę dla polityki faktów dokonanych. Ta obca naszym obserwatorom
praktyka oraz ideologia rychło została zdemaskowana i potępiona.

69 K. J o n c a, Doktryna .. l/porządkowania ..... , s. 21; tenże, PrawIlomiędzynarodowe
koncepcje... , s. 9 i 13.
70 Inaczej jak pJZYpominamy L. Krajewski; por. I rozdział niniejszej rozprawy s. 18.
71 C. Schmitt,;.w.,s.17
72 K. J o n c a, Doktryna" uporządkowania ... ", s. 20 i n.; tenże, Prawnomiędz)'llarodowe
koncepcje... , s. 9-10 i passim.
7l A. H i t ł e r, Meill Kampf, Berlin-Miinchen 1933, s. 740.

Totalizm na tle krytyki ...

219

Rozdziałvm

TOTALIZM NA TIE KRYTYKI HITLEROWSKIEJ KONCEPCn USTROJU I PRAWA

1. Usytuowanie problemu
Okres międzywojenny w Europie był widownią gwałtownych przeobrażeń
politycznych, przechodzenia wielu państw od demokracji do dyktatury. Stworzona wówczas
teoria totalizmu stanowiła jedną z prób wyjaśnienia istoty zachodzących przemian
o charakterze ustrojówo-prawnym. Przyjmuje się, że rozwinęli ją w latach dwudziestych
obserwatorzy włoscy eksponujący cechy wspólne faszyzmu i systemu państwa
radzieckiegol. Dyskusja nad tzw. autorytatywizmem i totalizmem objęła kilkanaście krajów
ówczesnej Europy, również i Polskę 2. Zwolennicy i propagatorzy tezy o totalizmie wywodzili

1 Francesco Nitti, Luigi Sturzo i Erich von Beckerath; pOL H. O I s z e w s k i, Nauka historii
w upadku. Studium o historiografii i ideologii historycznej w imperialistycznych Niemczech, Warszawa,
Pozna!l 1982,8.175 i tam podana literatura.
2 Zob. m.in., J. B a r t h tS I e rn y, La crise la democratie conlemporaille, Paris 1931; B.
M i r k i n e-G u e t z e v i t c h, Les nouvelles tendances dll droit constitutionell. Le renforcement de
l'Execlltif et le regime parlamentaire, w: Revue du Droit PuMic 1930; tenże, Les COllstitlltiollS de
l 'Europe lIollvelle, Paris 1930; tegoż, Recelll Developmellts in Laws, COllstillltioll and Administration.
Tlle Dictatorial Stale, w: The Political Qllarterly, IV/1933; H. M a r c li s e, Der Kart/p! gegen den
Liberalismus ill der totalitaren Staatsaufassung, w: Zeitschriftfiir Sozialforschung, Paris, ill/1934;
L'Etat Moderne. Amellagemel1t - crise - tralliformations, w: Ellcyclopedie Frall!(aise, T. X, Pans
1935, s. 1082; E. V o e g e l i n, Der autoritare Stall. Eill Versllch uber die osterraichische
Slaatsprobleme, Wien 1936; zob. też konstrukcje doktryny niemieckiej: C. S c h m i t t, Der
Hii/er der Verfassullg, Ttibingen 1931; tenże, [,egaitiit und Legitimitiit, Miinchen 1932,
O. K o e i I r e u t er, Volk IInd Slaa! ill der VerjasS""<4flgskrise. Zugleich eine Auseil1anderstezulIg mit
der Verfassllllgs1ehre Carl Schmitts (Zum Neubau der Verfassu/lg), w: Jahrbuch .fiir polititische
ForscIwIlg, B. L Berlin 1933; J. B i n d e r, Der alltoritiire Staa!, w: Logos. IlItematiollale Zeitschrift
fUr Philosophieder Kultur, B. XXll,H.2, Tiibingen 1933; E. R. Hu be r, Die Totalitiil des volkischcflll
Slaates, w: Die Tat, J. 26, H. 1/1934; E. F o r s t h o f f, Der totOIle Staat, Hamburg 1933; H. O. Z i eg l e r, Autoritiiren oder totaler Slaat, Tiibingen 1932; G. Wal z, Autoritiiren Staat, /la/jonaler
Rechtsstaat oder volkischer Filhrerstaat w: D J-Z, 1934; w Polsce dyskusja nasiliła się w latach 19281929, pewien zaś stopień krystalizacji osiągnęła w latach 30-tych; kilkanaście pozycji, które
dotyczyły zwłaszcza zmian konstytucyjnych w Polsce, zestawil W. K o m a r n i c k i, Ustrój
patlstwmry ... , s. 139-140 (w przypisie).
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się spośród wyznawców indywidualistycznego światopoglądu, niekoniecznie związanego
z libcralizmeul
Celem rozdziału jest przedstawi.enie zarysu problematyki totalizmu w polskiej nauce
prawa i publicystyce prawniczej w latach 1933-1939. Uzupełnia on niejako i podsumowuje
-- w szerszej perspektywie - to, co powiedziano o hitleryzmie w poprzednich rozdziałach.
Hitleryzm, który pr.L)'lliósł zasadnicze przekształcenia ustrojowo-pra\\-ne w Niemczech, uznać
można niewątpliwie za katalizator idei totalizmu. To przez jego pryzmat - mając przed
oczyma zmiany zachodzące także w Polsce _. zbudowano "ostateczny" obraz zjawiska.
Nie 7.amierzamy przy tym prezentować całej dyskusji nad autorytatywizmem i totalizmem,
. a tylko niektóre glosy zwolenników koncepcji totalizmu.
Koncepcja ta, do końca II Rzeczypospolitej, pozostawała na etapie in stalu nascendi.
Świadczy o tym brak ścisłej definicji totalizmu i skupienie się na opisie odpowiadąjącej mu
doktryny państwa i prawa. Państwo to przeciwstawiano pańshvu prawnemu (Rechtsstaat),
ery też - jak się wtedy prZ)jmowalo - państ'-",u liberalnemu. Konkretne propozycje cech
kwalifikujących system moina zaZ\-ryczaj jedynie dedukować z poszczególnych tekstów.
Definicje totalizmu zawierały cz.asami opracovmnia o charakterze popularnym. Ujmowano
go wówczas jako kierunek w teorii państwa " czy termin polityczny slu7_.ący do określenia
ustroju 4, bądź też jako prąd ideo\\-y l, Najbardziej znamienną cechą owego fenomenu
mialo być założenie omnipotencji państwa, a w niektórych wersjach także i nadanie mu
formy autorytatywnej, przeciwsta,-"nej zasadzie legalizmu 6. "Totalistyczny system _.
czytamy w zbiorze Świat i Życie - łączy się zazwyczaj z autorytatywnym, według którego
ośrodek dyspozycji poczynań państwa we wszystkich dziedzinach życia znajduje się
w rQkach wodza i Z\v.iązanej z nim naj ściślej partii (n.lonopartii), CI zwłaszcza ,vyłonionej
przez nią elity" i.
Podstawowe założenia polskiej odmiany teorii totalizn1u wspólne większości obserwatorów ująć można następująco: 1) totalizm ówczesny to wyraz tendencji roZ\vojowych
epoki ("ducha epoki"), 2) toteż wyrasta on organicznie z panującego układu stosunków

J T o t a I i z m, w: Świal j Życie. Zarys encyklopedyczny współczesnej wiedzy i kllltllry,
T. V,Lwów- Warszawa 1939, s. 2179.
j
T o t a I i z m, w: !l1lstrowana Ellcyklopedia Trzaski, El'erla i Alichalskiego, pod red. Dra
St. Lama, T. VI, Warsz.awa b.r.w., s. 1965. To samo w: Trzaski, Everla, ABchalskiego Encyklopedia
X){ wieKu, Warszawa (1938), s.1965.
5 Dr Andrzej N i e s i o lo w s k i, Katolicyzm a totalizm, Poznań 1938,8.25.
6 Cechy autorytatywności pal1stwa nie ekspoIwje definicja wskazana w przypISIe
4, na10miast w definicji A. Niesiołowskiego (przypis 5) dodano jeszcze element monopartyjności,
przymusu i realizacji postulatów ideologicznych (wychowania nowego człowieka). Jako przykład
unikania definicji w publikacjach o . charakterze popularnym może nam posłużyć wypowiedź
znakomitego historyka prawa, prof. Stanisława Estreichera. Totalizm był w oczach badacza "wybitnie
antyliberalnym i antyindywidualistycznym" prądem i te dwie cechy zjawiska poddał on krytyce.
Pal1stwo totalne również nie zostało bliżej zdefiniowane, mamy natomiast opis jego "ideału" jako
solidarnej duchowej całości o wspólnej ideologii i systemie wodzowskim; zob_ Sto E s t r e i c h e T,
Patlslwo, w: Świat i Życie... , T. fi, Lwów -- Warszawa 1935, s. 1230- 1231 i 1233.
, POf. przypis 5.
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jako reakcja na kryzys liberalnej koncepcji państwa i prawa, 3) odzwierciedla
skrajny kierunek przeobrażeń, 4) ale realizuje przy tym po części przemiany, które z czasem
objąć mogą i inne państwa.
Totalizm nie cieszył się na gruncie polskim powodzeniem 8. W tej atmosferze także
twórcy i rzecznicy konstytucji kwietniowej w oficjalnych wystąpieniach przyznawali, iż
ustroje totalne nie są W.lOrem do naśladowania w Polsce, czy gdziekolwiek indziej 9.
Jednocześnie konstatacja, że przemiany ustrojowo -prawne w państwach totalnych są w
pewnej mierze wyrazem ogólniejszych procesów, rodziła postulaty eksploracji tych ~awisk
w imię wyciągnięcia użytecznych wniosków.
Trudno przeceniać doniosłość problematyki totalizmu w rozważaniach naukowych,
zwłaszc:m z zakresu prawa, politologii, ekonomii, pedagogiki, czy socjologii. Dotychczas
ów kontekst nie został w powojennej literaturze polskiej Wyeksponowany, nadto wyraźny
był brak zainteresowania stanowiskiem międzywojennej nauki polskiej wobec faszyzmu
i hitleryzmu 10. Brano pod uwagę stosunek głóWnych stronnictw i ugrupowań politycznych
II Rzeczypospolitej do wskazanego fenomenu, a więc ich poglądy oficjalne, oraz
zapatrywania poszczególnych członków II. Niniejszy rozdział pragnie zwrócić uwagę na
I

O

wyodrębnionych

organizacyjnie zwolennikach totalizmu w

łonie

sanacji zob.

J. M aj ch r o w s k i, Silni - Zwarci - Gotowi. Myśl polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego,
Warszawa 1985, s.164-193, oraz Sz. R u d n ic k i, Obóz Narodowo-Radykalny. Geneza i działalność,
Warszawa 1985, s.299- 300, 319·j tam podana literatura; w lonie obozu narodowego sensu largo zob.
Sz. R u d n i c ki, o.C., 51.13,191- 193,320,321,322,323-325; warto tu wskazać, że wiele grup, nawet
jawnie faszystowskich, odrzucało istniejący totalizm "czarny" i "czerwony", tworząc własne
odmiany totalizmu; zob. L. Gór n i c k i, Polskie narodowosocjalistyczne ugrupowania w województwie
śląskim wobec hitleryzmu, w: AUW Nr 1277, Prawo CXCVll, Wrocław 1992, s. 190; o koncepcjach
"katolickiego totalizmu" patrz: A. N i e s i o ł o w li k i, O.c., s. 11, J. M. M a j c h r o w s k i, o.C., 8.148
i 149, Sz. R u d n i c k i, O.c., s. 225, 321; do dziś nie zbadany jest problem wpływu totalistycznych
idei na przedstawicieli kierunku tzw. polskiego prawa narodowego, skupionych głównie wokół
czasopism Prawo i Współczesna Alyśl Prawnicza.
9 Zob. W. K o m a r n i c k i, Ustrój... , s.187 (infine) -188; W.T. K u I e s z a, Koncepcje
ideowo- polityczne obozu rządzącego w Polsce w latach 1926-1935, WrocłaW' - Warszawa Kraków - Gdańsk - Łódź 1985, s. 174 (tu trafne uwagi n.t. politycznej dyskusji nad totalizmem w
latach 1930 -1935).
10 Znany nam wyjątek stanowi artykuł J. Janiaka omawiający zagadnienie genezy nazizmu
w oczach trzech polskich socjologów: A. Hertza, Sto Czamowskiego i WI. Wolerla; zob. J. J a n i ak,

W

kręgu

polskich socjologicznych interpretacji genezy narodowego socjalizmu z lal 1932-1939,

w: SI.n. Fasz. i Zbr. Hitf., T. XII, Wrocław 1987, s. 131-152.
II Z opracowań syntetycznych zob. zwl.: H. O I s z e w s k i, Der Nationalsozialismus im
Urteil der politischen Kriifte Polens, w: Das Unrechtsregime. Intemationale Forschung uben
den Nationalsozialismus. B. I. Ideologie - Herrschaftssystem - Wirkung in El/ropa. Hrsg. von
Ursula BOttner unter Mitwirkung von Werner Johe und Angelika Voss, Hamburg 1986, s. 527 - 555;
por też M. M u s i e I a k, Kilka uwag w sprawie oceny faszyzml/ przez polską myśl polityczną
dwudziestolecia międzywojenllego, w: Faszyzm niemiecki z perspektywy półwiecza, Poznań 1985,
s. 325- 330; w obu pracach podana jest szczegółowa literatura; szersze zadanie postawił sobie
R. Wapiński, choć jego artykuł dotyczy w zasadzie tylko publicystyki politycznej - zob.
R. W a p i ń s k i, Kształtowanie się w Polsce w latach 1922-1939 poglądów na mchy faszyslowsJcie
w Europie, w: St. 1l. Fasz. i Zbr. Hitl., T. IX, Wrocław 1985, s. 89-125.
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. wspólne ,,,ielu autorom podsta"'}' myślenia,
ideologicznej.

niezależnie

od różnic natury politycznej oraz

2. Typologie totalizmu
Analizę vvybranych opracowań poprzedzimy informacjami na temat typologizacji
zjawiska totalizmu. Problem ten nie 71lWSZe był explicite formułowany, znajdował jednak
odzwierciedlenie w podejściu do tematu. Kilka pytań posiadało znaczenie pierwszorzędne:
jakie doktryny społeczno-polityczne nazwać mianem totalnych, i czy propagowany przez
nie ustrój jest :tjawiskiem nowym?; czy treść ideowa różnych totalizmów jest identyczna
i jaki ma \vpływ na ustrój; wreszcie , jak totalne państwo traktuje swe cele i zadania oraz
związane z nimi kierunki swojej dzialalności.
Poszukiwanie wzorca ustrojowego państw totalnych doprowadziło do podziału
totalizmów na antyczne (starożytny Wschód i Bizancjum) oraz współczesne (komunizm,
faszyzm, hitleryzm) 12.
Różnie jednak badacze wyobrażali sobie zasięg przestrzenny antycznego totalizmu,
a także siłę oddziaływania i znaczenie wzorca. W najbardziej rozszerzającej "'}'kładni
wskazy\vano nie tylko na państwa starożytnego Wschodu, ale w pewnym zakresie i na
państewka greckie, w minimalnym stopniu na Rzym i w poważnym na Bizancjum.
Odrodzenie tej koncepcji państwa nastąpić miało w renesansowym państwie włoskim,
nowożytnym absolutyzmie i państwie policyjnym, a w końcu i we współczesnym
totalizmie 13. Zawężone sIX>jrzenie ograniczało się niekiedy do wyszuki"vania podobieństw
pomiędzy ustrojem Bizancjum okresu poklasycznego, a ustrojami nowoczesnych
totalizmów 14. W·innej jeszcze wersji widziano ustrój polityczny totalizmu jako syntezę
antycznej koncepcji państwa i stepowej, wielkomongolskiej idei wod7.a 15. Bywało czasami,
że autorzy nie powoływali się bezpośrednio na antyczny wzorzec, wskazując wówczas
cechy wspólne totalizmu i monarchii absolutnej 16.
Stwierdzenie ideowej różnorodności totalizmów najnowszej doby prowadziło do ich
podziału na prawicowe i lewicowe 17. Wykaz państw totalnych wyglądał przy tym u badaczy
niejednakowo. Mimo to bez większych obaw można powiedzieć, że najczęściej operowano

12 Por. W. K o m a r n i c k i, Państwo, s. 202; niekiedy zajmowano się i wzorcem
dok.1lynalnym totalizmu, wskazując wówczas na Platona; por. T o t a I i z m, w: Świat i Życie... ,

s.2179,
Zob. bliżej A. We r e s z c z Y ń s k i, Państwo antyczne i jego relleSallsy, 8.14 i n.
Zob, bliżej B. L a p i c k i, Jednostka i par/sIwo w Rzymie starożytnym ... , s.257 i 11.
I; F. M ł Y n a r s k i, Toializm c:ry demokracja w Polsce. Warszawa 1938, s.23.
16 Por. np. M. S t a r z e w s k i, Demokracja a totalizm, Kraków 1937, 8.34-35;
L. E h r I i c h, Stosunek sędziego do prawa. Uwagi na tle porównawczym, w: C. S., R. XIn,
Nr 3/1939, s. 123 i 125; T. O r I e w i c z, Pmlstwo w teorii i praktyce Trzeciej Rzeszy, s. 22.
11 Zob. m.in. Sz. R u n d s t e i 11, W poszllJ.iwallill prawa cywilnego, passim; Używano też
innych określeń, jak totalizm europejski i totalizm wschodni itp. Por. np. W. K o m a r n i c k i, NOlły
lIsIrój pmistwowy Związku Sowietów, w: RPW, R. IX/1938, s.185 i n.
13

14
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przykładami

trzech państw: Związku Radzieckiego, Włoch i Trzeciej Rzeszy. Mówiąc ściślej,
interpretacja była najpienv rozszerzająca, różne reżimy urastały do rangi totalizmu, później
coraz bardziej ścieśniająca, aż do uznania wskazanych tutaj państw za modelowe postaci
2jawiska. Nigdy jednak nie osiągnięto w tej kwestii zgody 18. Różnice pomiędzy totalizmem
prawicowym a lewicowym znajdowały zdaniem autorów odzwierciedlenie raczej w ustroju
społeczno-ekonomicznym nie zaś w politycznym. Nadto ich specyfikacja - przy istnieniu
wielu formałnych podobieństw i w tej materii - powodowała, że schodziły one na dalszy
plan. W dyskusjach o charakterze ogólnym wykorzystywano je zwłaszcza dla
wartościowania obu typów totalizmu, podziału na bardziej lub mniej skrajne, lepsze lub
gorsze itp. Dla nas ma to znaczenie drugorzędne.
Biorąc za kryterium cele i zadania państwa zaliczono totalizm do skrajnej wersji koncepgi
uniwersalistycznych (dobro wspólne przed interesem indywidualnym). Panowało przekonanie, że cele wynikają z założeń podstawowych, a nie z klasowego charakteru państwa.
Za:m'yczaj też określano wówczas i skutki jakie powoduje realizacja owych celów 19. Wielu
autorów wiązało z celami zasadnicze kierunki działania totalnego państwa, mówiąc
o totalizmie ustrojowym, tj. politycznym, gospodarczym i duchowym 20. Niekoniecznie
wszystkie one musiały występować w podobnym natężeniu.

3.

Ważniejsze

opracowania

Liczba publikacji poświęconych podjętej tutaj tematyce nie pozwała na ich całościowe
i dokładne omówienie. Poddamy więc analizie kilkanaście prac, które zawierają naszym
zdaniem ciekawsze, a jednocześnie charakterystyczne dla pewnej grupy prawników
interpretacje. Doboru dokonaliśmy przy tym w ten sposób, że znalazly się w owym gronie
glosy przedstawicieli różnych specjalności, a także różnych szkół i kierunków badawczych
oraz orientacji ideowych. Przyświecał nam także wzgląd na wypowiedzi prawników o
uznanym autorytecie w środowisku naukowym. Wybór nasz padł przede wszystkim na
opracowania A. Wereszczyńskiego, M. Starzewskiego, A. Peretiatkowicza, St. Kutrzeby,
B. Łapickiego, W. Komarnickiego, Sz. Rundsteina, St. Stommy i S. Frydmana. Cechują je
na ogół wysokie walory naukowe.
W oryginalnej rozprawie Państwo antyczne i jego renesansy wyłożył swe poglądy
na przeobrażenia ustrojowo-prawne Antoni W e r e s z c z y ń s k i, prof. katedry nauk
prawniczych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Lwowskiej 21. Propagująca naturalizm

Oprócz Związku Radzieckiego, Włoch i Trzeciej Rzes:z:y najczęściej wymieniana była
uwagi o tym przy poszczególnych autorach.
19 Por. W. K o m a r n i c k i, Państwo, s. 201-202.
20 Np. A. We r e s z c z Y ń s k i, Q,C., s. 178 i n.
21 Ze względu na tmdności w dotarciu do infonnacji o A. Wereszc:z:yńskim podajemy
ws:z:ystko co udało nam się ustalić. A. Wereszc:z:yński urodził się 2609 1878 r. w Stasiowej Woli
(powiat Rohalyn) w rodzinie ziemiańskiej, zmarł nagle l 07 1948 r. w Krakowie. Studia prawnicze
18

Austria;

bliższe
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prawniczy i konsekwentnie broniąca indywidualizmu książka Wereszczyńskiego 22 stanowiła
istny "podręcznik totalizmu", gdyż odnajdujemy w niej niemal wszystkie cechy przypisywane
wówczas totalizmowi przez obserwatorów polskich. Wereszczyński, sądził że podobieństwo
wielorakich odmian :zjawiska warunkowały: wspólne podłoże ideowe (marksizm, solidaryzm,
syndykaliZ11,1), oraz analogiczne przyczyny w aspekcie genetycznym. Zasadnicze różnice
natomiast. - specyflka psychiki zbiorowej, stan kultury i historyczny rozwój społeczeństw 23 •
Powstanie totalizmu to dla autora wynik równoczesnego występowania czynników
składających się na "powszechne nastroje" i "obiektywne warunki życia" . Wśród warunków
obiektywnych dominowały elementy polityczne, ideowe i społeczno-ekonomiczne,
stanowiące konglomerat interesująco zestawionych grup czynników o nie niewyjaśnionym
jednak przebiegu więzi przyczynowo-skutkowej pomiędzy grupami. Nadrzędne znaczenie
przyznane natomiast zostało czynnikowi psychologicznemu. To jednostka, zdegradowana
i znużona wielostronnym kryzysem, przyjmująca nowy, wojenny katalog wartości, pragnie

we Lwowie, a w roku 1901 uzyskał tytuł dra praw Uniwersytetu Lwowskiego.
Dziekana Wydz. Inż. Ląd. Polit. Lw., zaś w roku 1939 wybrany został Rektorem
Politechniki. Stanowisko to piastował przez kilka tygodni, do czasu objęcia administracji przez
władze radzieckie. Był wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Prawniczego we Lwowie (od 1926 T.)
członkiem Polskiego Instytutu Prawa Publicznego. Zasłynął jako wybitny działacz samorządowy.
II 11937 f. otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Jeszcze przed I wojną
światową Wereszczyński przystąpił do Narodowej Demokracji, w c711sie wojny był cz!. NKN.
Ostatecznie zerwał jednak z ND, nie mogąc pogodzić się z jej "moskalofilstwem". Założył we Lwowie
własną elitarną grupę polityczną p.n. Związek Społeczno-Narodowy (ZSN). Miała ona swoich
przedstawicieli w Radzie Miejskiej Lwowa. Po II wojnie światowej A. Wereszczyński został
mianowany prof Politechniki Śląskiej w Gliwicach, i wykładowcą na tzw. Wydziałach Politechnicznych
A.G.H. w Krakowie. D/me biograficzne o prof. Wereszczyńskim przekazał mi jego syn dr
Henryk W e r e s z c z Y ń s k i, w korespondencji wysłanej do mnie z Krakowa l III 1988 f.
Pragnę mu za to oficjalnie złożyć w tym miejscu serdeczne podziękowania. Kilka
informacji o A. Wereszczyńskim patrz też w: Album prawników polskich, w: RPEiS,
R. 18, z. 3/1938.
l2 Patistwo anO'cz/le... napisane zostało z myślą o przebudowie ustroju Polski. Autor
wyrażał nadzieję, "Ze jego uwagi pomogą reformatorom Rzeczypospolitej, a być mo"Ze i przyczynią
się do wzrostu zainteresowania problematyką państwową w szerokich kręgach spoleczellstwa.
Wyłożone tu koncepcje naturalizmu prawniczego, wwersji wyraźnie przypominającej naturalistycznobiologiczne wywody Rudolfa Iheringa, posiadają w swej istocie podstawę psychologiczną.
Wereszczyński pozostawał jak się zdaje - pod silnym wpływem freudyzmu. Od Freuda
zaczerpnął on zwłaszcza irracjonalne przekonanie o fundamentalnym znaczeniu popędów (instynktów)
. w życiu człowieka. Freudowskim "kompleksem mniejszości", o czym dalej, tłumaczył też mechanizmy
sprawowania władzy w państwach totalnych. Stanowisko autora - na wskroś indywidualistyczne
- było subiektywnym idealizmem na gruncie doktryny państwa i prawa, bo element obiektywny
sprowadzony zostal do roli stymulatora subiektywnie odczuwanych popędów, jako causa efficie/ls
wszelkich zjawisk i zdarzeń; bli"Zej zob. A. W e r e s z c z y ń s ki, O.C., s.8-13; por. R. I h e r i n g,
Der Zweck im Recht, T. 1(1877).
2l A. W e r e s z c z Y ń s k i, o.c., s.225 i n.

i filozoficzne

odbył

Sprawował funkcję
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silnego, opiekuńczego państwa, godząc się w rezultacie w sposób wyraźny bądź
dorozumiany na totalizm 24. System totalnego państwa pojmował Wereszczyński jako
zjawisko ze sfery faktycznej i prawnej, przy czym nie oddzielał on tych sfer od siebie,
częstokroć przeplatając je w opisie. Gdy pominąć dyskuS)jny wątek przedstawienia totalizmu
w perspektywie nawrotu do państwowości antycznej, spostrzeżenia lwowskiego prawnika
zachowują do dziś swą wartość. I tak, państwo totalne określił onjak twór z samej istoty
wyjątkowy, przystosowany do potrzeb wojny. Zbudowali je ludzie, którzy wyszli wprost
z okopów wojennych, często młodzi i nie zdający sobie sprawy ze skomplikowanych
stosunków codziennego życia w państwie. Przymyczajeni do brutalności i wykonywania
rozkazów, wierzący we wszechmoc wodza i organizacji, chcieli podporządkować to życie
dyrektywom wynikającym ze światopoglądu, choćby był zrodzony z nieżyciowej doktryny.
"To mistyczne prawie pojmowanie państwa (zbliżone bardzo do pojęć starożytnego
Wschodu) zaznaczy się -- czytamy dalej - zarówno w uznaniu, że państwo jest celem
samo dla siebie, celem najwyższym, absolutnym, a ogół ludności jest tylko środkiem do
zaspokojenia celów tej instytucji, jak też w przyznaniu temu państwu w teorii i w praktyce
tak daleko idącej wszechwładzy, iż przewyżs:za ona nawet wszechwładzę przeważnej ilości
pa6.stw antycznych (może tylko z ,;vyjątkiem Egiptu i Sparty). Zjawia się zatem państwo
totalne, które dla swoich interesów wkracza w najwyższej mierze we wszelkie sfery,
obejmujące całość życia, rozstrzyga autorytatywnie o wszystkim za wszystkich" 25.
Jakże prawdziwe okazały się stwierdzenia o \\')jąt.ko\\)'ID, militarystycznym charakterze
totalnego państwa. Jakże trafnie podkreślał Wereszczyński, że państwo to, dążące do
zorganizowania całej działalności obywateli (korporacje, syndykaty, rady, miązki), chce
przekształcić ludność w "zastępy zorganizowanych wojowników" 26. II wojna ś". . iatowa
generalnie potwierdziła te przypuszczenia. Godne uwagi - co możemy jedynie
zasygnalizować są również cechy omnipotencji totalnego państwa w aspekcie
politycznym, duchowym i gospodarczym, aczkolwiek budzą one niekiedy kontrowersje.
Tak więc omnipotencja polityczna miała się opierać na rezygnacji z zasad legaliznlu,
na rzecz autorytatywności władzy, gdzie wolę charyzmatycznego wodza utożsamiano z wolą
narodu. Teoretycznie, otoczona pseudoreligijnym nimbem władza wodza ufundowana
podobno była na wyraźnej bądź domniemanej woli społeczeństwa. Dlatego autor określał
jąjako cezaryzm ("dyktaturę demokratyczną"), czyli system pośredni między monarchią
a republiką 27. W rezultacie powstawały rządy zasadzające się na sile, terrorze i strachu. Ich
24

Tamże,
Tamże,

s.160 i n.

s.177-178. Za oryginalne, główne typy pailstw totalnych uznawał on Związek
Radziecki, Wiochy i Trzecią Rzeszę. Inne pailstwa, jak Turcja, Austria, Japonia, miały być ich
naśladownictwem, zazwyczaj nieudolnym. Wreszcie niektóre pallstwa zdaniem Wereszc7)jń
skiego - wzorowały się na totaliźmie w aspekcie ograniczenia lub zniesienia wlad7)j ustawodawczej,
np. Litwa, Jugosławia, Łotwa, Hiszpania Primo de Rivery. Autor podkreślał, że te ostatnie dyktatury
doszły do skutku poprzez zamach stanu, a więc z góry (tamże, 8.234-238). Sądził też, że i Polska
zbliżała się do wwrów państwa totalnego (tamże, 8.254-255). Ów nawrót do uniwersalizmu - jakjuż
wiemy - stanowić miał odrodzenie idei państwa antycznego.
16 A. W e r e s z c z y 11 s k i, O.C., 8.195 i 193. To zorganizowanie spoleczellstwa wedle
zawodów kojarzyło się autorowi z nową odmianą średniowiecznego państwa stanowego (s.194).
21 Tamże, s.180 i 260.
25
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. egzystencja nic byłaby możliwa bez wszechobecnej policji politycznej (Czerezwyczajka,
później G.P.U., Ovra, Gestapo), a pewność siebie bez poniżających form rozkazywania
obywatelom. dodawał Wereszczyński 28. Wynikająca z monopartyjności oligarchia, elitarna
stratyfikacja spoleczeiistwa, dualizm partii i paIlstwa, tj. powstanie partii ponad, a często
i poza organami administracji, \\'reszcie naj da lej posunięty centralizm, to kolejne cechy
systemu 29. Najbardziej oburzył autora fakt odrzucenia koncepcji obywatela i zastąpienia
j~i poj~ciem poddanego. Państwa totalne ,,,idzialy bowiem w ludności tylko "bezmyślną,
sZ:'lfą masę, motłoch, pędzony batem w kierunku, wskazanym przez wszechmocną władzę" 30.
Dążyly one do unifikacji i standaryzacji jednostek, wkraczając pra\\11ie nawet w intymne
sfery życia c7Jm\ieka.
To nastawienie państwa - twierdził Wereszczyński - jeszcze ,,,yraźniej widać w sferze
duchowej. Niespotykane dotąd oddziaływanie na poglądy, nastroje, wierzenia i przekonania
1;ipoleczellstwa, za pomocą nowoczesnej techniki, miało prowadzić do wytworzenia nowego
typu czlowieka. ten ,,,ierL)'lby tylko w to, co mu oficjalnie podano, gdyż poprzez monopolizacj~ środków informacji i komunikacji dostęp do prawdy i "iedzy posiadaliby - jak
w zamierzchłej przeszlości - jedynie wybrani 31.
Omnipotencja gospodarcza wyrażała się, zdaniem Wereszczyńskiego, w dążeniu do
radykalncj likwidacji walki między kapitałem a pracą, wc ,"prowadzeniu z.asady planowości,
oraz posunięciach etatystycznych i protekcjonistycznych. Zauważył on - nie tylko
w 19talizmie - dążenie do autarkii, podyktowane względami ekonomicznymi (ochrona
własnego pieniądz.a przed wywozem poza granicę) i strategicznymi (niepewność sy1uacji
politycznej) 31.
N ie mniej krytycznie jak ustrój społeczno-polityczny oceni I lwowski prawnik i totalne
prawo, pokrcślając niepewność pra\\11ą i przekreślcnie wS7~lkiej praworz.ądności. "Przepisy
prawne - czytamy w PG/1stwie antycznym ... - mają na celu przekreślenie jcdnostki,
umożliwienie wladzy rządz.ącej dysponowania w najdalszych granicach życiem i mieniem
s.223-224. Pogardliwy stosunek totalistycznej władzy do rządzonych
"Wynika zaś ta forma stosunku władzy do rządzonych
nąjprawdopodobniej z dwu źródeł: z przeniesienia stosunków wojennych (opartych na rozkazie
komcndy) na skomplikowane stosunki normalnego, pokojowego współżycia ludzi, oraz z poczucia
rządzących, że z powodu nadzwyczajnych form dojścia do władzy - mają pcwne luki
w przygotowaniu zawodowym do rządzenia, II więc z poczuciem freudowskiego komplcksu
«Inniejwartościowości» W następstwie tego - prawem psychologicznej reakcji - starają się oni to
poczucie przygnieść «hyperkompensatą», tj. okazywaniem rządzonym swej wyższości przez
poniżającc ich formy rozkazywania, czym utrwalają w sobie poczucie przewagi nad f7Ądzoną masą"
(tamże, s.199).
29 Tamże, 3.181-188 i 218-222. Wereszczyl1ski zwrócił uwagę na istnienie obok elity ciasnej
"nadclity" i na hierarchizację spolcczel1stwa oznaczającą wyrzucenie poza nawias życia określonych
grup (5.187-188). Ustrój pallstwa totalnego chciał w mniemaniu autora stworzyć swoistą oligarchię
(so l S8).
30 Tamże, 8.198 i 189-190. W)jątkicm mial tu być faszyzm włoski (s.198).
II Tamże, 5.190-193.
12 Tamże, 3.203-2140
28
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poddanych, utnvalenia w drodze represji prawnych nO\\'ego ustroju politycznego
i gospodarczo-społecznego, a przede wszystkim zmierzają do zagwarantowania rządów
panującej elity i jej wodz.a, do pognębienia przeciwników" 33.
Perspektywy totalizmu Wereszczyl1ski widział jednoznacznie. Czekało go zwyrodnienie, wyizolmvanie ze spoleczeńsnva, walka z podziemną agitacją, a ostatecznie i upadek.
Dochodził też badacz do wniosku, że następujące czynniki stanowiły niebezpieczellslwo
dla trwałości paIlstw totalnych: 1) konieczność przezwyciężenia groźnego kryzysu
ekonomicznego, 2) nałożenie na siebie obowiązków przekraczających - wobec 71lhamowa"nia inicjatywy społecznej - możliw'ości paIlstwa, 3) konieczność walki z 'wewnętrznymi
i ze\\l1ętrznymi trudnościami natury politycznej, i co najważniejsze 4) osamotnienie, wobec
istnienia szeregu państwo ustroju konstytuc)jnym 34.
Wereszczytlski sądził, iż ów stan faktyczny spowodowany był w istocie brakiem
dopasowania ustroju do instynktów aktualnie przeważąjących li ka7.dej z jednostek.
Ta apriorycznie przyjęta zasada zbliżała go do równie apriorycznych ustakil
normatywistów. Totalny system albo ulegnie zagładzie, albo powTóci do odrzuconych
niegdyś urządzell prawno-politycznych. Tyle, że "'la normatywisty tę zasadę stanmvila
norma podstawowa, czy idea prawa, dla Wereszczyńskiego zaś psychika jednostki. Przyjął
on zresztą dynamiczny wariant przemian, sformułowany w postaci tezy o przenikaniu
idei państw totalnych do pail.stw demokratycznych j odwrotnie, prowadzącym
najprawdopodobniej do wytworzenia w przyszłości jednolitego wzorca ustroju, który
przypominałby klasyczny rzymski pienvowzór. Pozwalało to autorowi dostrzec szereg
objawów rezygnowania przez państwo totalne ze skrajności 35.
Odrnierule zasady stosował w swoich pracach prof. Maciej S t.a r z e w s k i, kierownik
katedry prawa narodów i prawa politycznego w Uniwersytecie Jagiellońskim 36.
W .~ystematyce ustrojów politycznych przyjął on za jedyną podstawę klasyfikacji prawó
pozytywne, a więc stmkturę organów państwowych. Odrzucił tym samym obcy mu podział
na autokrację i demokrację 37. Nie przeszkadzało to jednak badaczowi posługiwać się przy
innej oka7ji określeniami "państwo totalne" i "ustrój totalistyczny". W pracy Demokracja
H

Tamże,

l4

Tamże,

8.200 i n.
s.240 - 243 i 197.
H Tamże, s.244 - 249.
16 M. Starzewski (1891-1944): były legionista, referent w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych (1918-1921), katedrę prawa narodów i prawa politycznego objął po Michale
Rostworowskim. Od dzialahlOści politycznej stronił, przyjął jednak mandat poselski do ostainiego
Scjmu Rzeczypospolitej (1938). Uniknąwszy w listopadzie 1939 f. aresztowania zaangażowal się aż do chwili przedwczesnej śmierci -- w tajne nauczanie UJ. Publikacje autora -- jak już zaznaczył
K. Grzybowski -- to jedyny, przynajmniej w nauce polskiej, przykład zastosowania normatywnej
teorii prawa nie tylko w rozwa7..aniach ogólnych o państwie, ale również prLy interprciacji konkrctn: \.:h
norm konstytucyjnych. Metoda Ilormat)wna nic była tu nigdy wartością samą w sobie, slu/1\.\.: obronie
demokracji i praworządności; zob. St. Ł o z a, Czy wiesz klo lo jest, Warszawa 1938: K. G r z y b o wg k i, Siedemdziesiąt lat na liki prawa pal/slwowego, w: Studia z dzit;jówWvdzialu Prawa Uniwersytetu
JagiellO/isldego, pod red. M. Patkaniowskiego, Kraków 1964.
J"! M. S t a r z e w s k i, Systematyka /I.s/rojów politycznych, P07Jlall 1936.
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a totalizm przepro\vadził on wnikliwą, dogmatyczną analizę zasad i mechanizmów
funkcjonowania totalnego państwa, ściślej zaś ustroju 38. Już na początku roZ\vażań, co
należalo do rzadkości, ustalone tutaj zostały części składowe pojęcia "państwo totalne":
l) monopartyjność i konsekwentne wprowadzenie zasady wodzostwa, 2) elitaryzm systemu,
oznaczający, iż rząw.ąca monopartia skupia mniejszość społeczeństwa, jest jednakże odgórnie
predysponowana do rządzenia i panowania, 3) ")'korzystywanie przez tę partię ideologii,
która stanowi nie tylko jej rację istnienia, ale i fundament kształtowania całego życia
w pal1stwie. Starzewski podzielał przy tym opinie innych autorów twierdząc, że totalizm
"rozsiada się na dwóch odległych biegunach: komunizmu i nacjonalizmu. Sam przez się nie
posiada, na równi z demokracją, określonej treści wewnętrznej" 39.
Geneza totalizmów kojarzyła się krakowskiemu prawnikowi z reakcją na rozkład i upadek
demokracji. Rozkład ów, świadczący o braku kultury i tradycji życia politycznego oraz
wadliwości struktury społecznej, mógł się przejawiać w różnych formach. Przede wszystkim
- zdaniem autora - chodziło o istnienie wyłączności bądź przewagi ugrupowań
"yzmuących skrajne hasła i doktryny. W ich programowej nienawiści, radykalizmie i niechęci
do kompromisów z innymi stronnictwami widział on jedną z przyczyn nieprawidłowości
funkcjonowania demokratycznego systemu. Wyrazem degeneracji miała być też zdrada
demokratycznych zasad przez ugrupowania w klimacie wolności \\)'rosle. Walkę idei,
poglądów, zmieniły one w walkę fizyczną. Wreszcie - stwierdzał Starzewski - ginie
poczucie odpowiedzialności, sumienie i dobre obyczaje, dochodzi do rezygnacji z traktowania polityki jako służby publicznej i zamiany jej w "żerowisko" partyjnych interesów.
Wówczas to, pod naciskiem wielkiego niebezpieczelistwa, głównie we\\nętrznego, gdy
istnieje rozbicie polityczne i znaczna aktywność żywiołów popierających przewrót socjalny,
w atmosferze groźby wojny domowej i anarchii, dochodzi do upadku demokracji. Totalizm
- konkludował Starzewski - jest odpowiedzią na ów stan, wielkim ruchem jednoczącym
przedstawicieli wszystkich ·warstw narodu w celu ratowania zasadniczych dóbr zbiorowości 4().
Takie zawężone podejście, obracające się w rzeczywistości nie w kręgu przyczyn a skutków,
nie należało wó",czas do odosobnionych.
Starzewski porównywal ze sobą demokrację i totalizm przyjmując jako kryterium oceny
. ustrojów zdolność do kreowania ,,\\iększej siły politycznej". Od tej strony jest to zapewne
nąjlepsza z dogmatycznych interpretacji. Po pierwsze więc - zdaniem badacZc'l- ustroje
demokratyczne wykazywały znacznie \\iększą odporność na wstrząsy niż ustroje totalne.
Za rzekomą jednością społeczną i organizacyjną totalizmów krylo się bowiem masowe
stosowanie gwałtu i terroru, propagandy zawsze monotonnej i optymistycznej, upaństwo
wienie społeczeństwa i urzeczywistnienie tak ostrej jego hierarchizacji jak w żadnym innym
ustroju. Po drugie, posiadana przez demokrację zdolność do twórczej pracy, do
przedsiębrania wielkich dzieł, w totalizmie była czymś nader wątplh\ym i niepewnym.
38

M. S t a r z e w s k i, Demokracja... , o.c.

s. 11-13 (cyt. na s. 13). Jako totalne figurują tu: Związek Radziecki, Wiochy,
Niemcy Austria (s.43-46). Wcześniej (Prawo pat/slwowe porównawcze, cz. I, Kraków 1928) do
totalnych zaliczał on Zwią7~k Radziecki, Turcję i Wiechy.
10 M. S t a r z e w s k i, Demokracja... , s. 45-47.
39

Tamże,

Totalizm na tle krytyki ...

229

Szkody, zwłaszcza w sferze duchowej, zawsze prze"Yższały tu korzyści. I po trzecie, ustrój
totalny, w przeciwieństwi.e do demokracj~ nie potrafił w mniemaniu Starzewskiego skutecznie
. wpływać na powstawanie w narodzie wartości zbiorowych. Niszcząc istniejące wartości,
oraz inicjatywę jednostek, nie tworzył nO"Ych 41.
Ostatecznie, biurokratyczno-policyjnemu ustrojowi totalizmu autor wytknął liczne
wady, a to: wzorowanie się na formach przystosowanych do stanu wojny, oparcie systemu
na osobie jego twórcy, który odtąd skazany był na nieomylność i na "dożywotnie "'ykazywanie się ciągłymi sukcesami", nieuniknione skostnienie struktur organizaC)jnych, pretensję
pmlstwa do omnipotencji, przekreślenie praworządności, traktowanie jednostki i społe
czeństwa jako poddanych, a w końcu i brutalność metod sprawowania władzy. Groziła
tym samym totalizmO\"i deprawacja rządzących i demoralizacja reszty społeczeństwa, zawisło
nad nim widmo fałszu, szpiegostwa, donosicielstwa i upodlenia. Wszystko - prawie
identycznie jak w państwie absolutnym.
Tak więc, kończył swe wywody Starzewski, przyszłość totalizmu przedstawia się nader
pesymistycznie. Wielkie sukcesy przeminą, bo rewolucyjny zryw mas nie może trwać
wiecznie. Bojownicy nieuchronnie przeistoczą się w urzędników. Skorumpowany i wyizolo'wany aparat państwo"Y, lekcewClŻący stale naród, zagubi poczucie rzeczywistości, realizując
zmniast pierwotnego programu wyimaginowane cele. W rezultacie pozostanie obawa przed
utratą władzy i wizja zagłady, zmuszające do skupienia wszystkich działań na szukamu
środków zaradczych 42.
Głośną w swoim czasie tezę o "cezaryzmie demokratycznym" wylożył w pracy Państwo
współczesne i innych jeszcze publikacjach Antoni P e r e t i a t k o w i c z, profesor prawa
konstytucyjnego na Uniwersytecie Poznańskim 43. Opisując europejską odmianę k9ncepcji
H
Tamże, s. 14 (infine) - 34. Totalizm - przytoczmy nader charakterystyczną wypowiedź
autora -"traktuje człowieka i społeczeństwo mechanistycznie, dążąc do wykuwania «nowych»
ludzi, chcąc z tego materiału uczynić tylko narzędzie dla zrealizowania swoich idei. To on chce
wtłoczyć życie w ramy z góry narzuconego planu, zamknąć każdą dziedzinę w wytycznych
ustalonego dla niej programu, wierzy, ~ wszystko da się przewidzieć, obliczyć, wymierzyć. To on
właśnie rozpętuje gorączkę «twórczości» i gwałtownych refonu; wpatrzony w swoje jednostronne
cele traci związek z rzeczywistością - zabłąkany w gąszczach doktryny gubi ścieżki zdrowego
rozsądku, zahipnotyzowany hasłem całkowitej przemiany niszczy istniejące wartości. To on ustanawia
różne «wyścigi» i «rekordy» zrywa z zasadą ewolucji, przekreśla przeszłość, przeskakuje konieczne
etapy, przyspiesza lub nawet całkowicie omija procesy niezbędne, fundamentalne dla powodzenia
akcji i dla trwałości jej owoców" (tamże, s. 32-33). Interesująco wyłoży! też badacz - jak pamiętamy
- kryteria wartościowania elitaryzmów; zob. M. S t a r z e w s k i, Elita i wódz w projekcie ustroju
Trzeciej Rzeszy, s. 25 i n.
u M. S t a r z e w s k i, Demokracja ... , s.34:48.
43 A. P e r e t i a t k o w i c z, Pmistwo współczeslle (wyd.7), Lwów - Warszawa 1935;
s. 71-77; tenże, Studia prawnicze, Pomań 1938, s. 135-139; tegoż, lJfachitlvelli i pmistwo totalne, w:
RPEiS, R18, z. 4/1938, s. 361-373. Posiadający wykształcenie filozoficzne i prawnicze
prof. Peretiatkowicz (1884-1956) należał do ewlo\Nych w Polsce międzywojennej prawników. Byl
Rektorem Uniwersytetu Poznańskiego i Dyrektorem Akademii Handlowej, członkiem Trybunału
Kompetencyjnego (1937), Prezesem stworzonego przez siebie Instytutu Nauk Politycznych,
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cezaryzmu demokratycznego stwierdzał on, że to forma rządów ex definitione wyjątkowa
i nietrwała. Nie dowiadujemy się jednak od badacza, czy uznać ją za rodzaj dyktatury
legalnej, czy rewolucY.inej. Wiadomo natomiast, że stanowiła ona system pośredni między
monarchiczną zasadą jedynowładztwa a republikańską zasadą zwierzchnictwa narodu.
"Cezaryzm demokratyczny - tłumaczył on - jest połączeniem zasady jedynowładztwa
z zasadą zwierzchnictwa narodowego. Jest to faktyczna władza jednej osoby, ale
z 7..3chowaniem form, niekiedy pozorów demokracji. Faktyczna bowiem dyktatura jednej
osoby stara się tu zawsze o uzyskanie w jakiś sposób sankcji woli narodowej" 44. Tenże
władca, zauważał Peretiatkowicz, chce ponosić odpowied7Jalność wyłącznie i bezpośrednio
przed narodem. Ową sankcję uzyskuje zaś najczęściej w drodze plebiscytów, które z reguły
wypadają na jego korzyść 45.
organizatorem Polskiego Instytutu Prawa Publicznego. Instytut ten, skupiający 34, a wkrótce 39
profesorów i docentów, wybitnych znawców danej specjalności, powierzył Peretiatkowiczowi
stanowisko sekretal7,a generalnego i skarbnika (1936), zaś na kolejnym zjeździe, Prezesa organizacji
(1938). Ceniono Peretiatkowicza równiez i poza granicami kraju, o czym świadczy wybieranie go na
czlonka znanych międzynarodo\\<ych instytutów. Pewne maczenie w kontekście tego rozdziału mogą
mieć poglądy polityczne oraz teoretyczno i filozoficzno-prawne autora, tak jak i innych
przypominanych prawników. Peretiatkowicz był konserwatystą popierającym politykę sanacyjnego
rządu. Teoretyczno-prawne poglądy autora, róznie w nauce oceniane, były naszym zdaniem na
gruncie nauki o państwie ~ próbą połączenia dogmatyzmu z naturalizmem prawniczym. Zdaje się o
tym świadczyć wyeksponowanie metody "normatywno-teleologicznej". W aspekcie
filozoficznoprawnym pozostawał on jednak zwolennikiem idei prawnonaturalnych. Uczony ten był
czynny naukowo w Polsce takZe po II wojnie światowej; zob. bliżej, SI. Ł o z a, o.c. A. P e r e t i a tk o w i c z, M. S o b e s k i, Współczesna kultura polska, Pomań 1932; P o I s k i S I o w n i k
B i o g r a f i c z n y, Wrocław - Kraków - Warszawa - Gdańsk 1980; zob. tez
A. P e r e t i a t k o w i c z, Metoda normatywna w prawie publicznym (l'eoria H. Kelsena), w:
Rocznik Polskiego Instytutll Prawa Publicznego, pod red. A. Peretiatkowicza T. II, 1938-1939,
POZłUUl 1939, s. 24,25,30,31,36,37,38; o poglądach teoretyków prawa na twórczość Peretiatkowicza;
patrz m.in. 1. L a n d e, Studia zfilozofii prawa, Warszawa 1959, s. 696-698; K. O P a ł e k,1. W r ó. b I e w s k i, Pozyl)rwizm prawniczy, w: P i P, z; 1/1954, s. 34; K. O P a ł e k: Antoni Peretiatkowicz,
w: Filozofia w Polsce. Slownikpisarzy, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1971, s. 313;
tenże autor, w: K. O P a ł e k, Wł. Wo ł t e r, Haukafi/azofii prawa i prawa kamego w Polsce, Kraków
1948, s. 13-14; Sto C z e p i t a, Koncepcje teoretyczfloprawne w Polsce międzywojennej, w: CPH, T.
XXXII, z. 2/1980, s. 138-141. Zob. tez M. S zy s z k o w s k a, Teorie ... , s. 127 - 130.
44 A. P e r e t i a t k o w i c Z, Pm;stwo ... , s. 72. Termin "cezaryzm demokratycmy " na
co wskazywał W. Komarnicki - powstał w Ameryce Południowej dla oznaczenia dyktatury
"dobrotliwej", "ojcowskiej", na wzór Boliwara; W. K o m a r n i c ki, Ustrój. .. , s.196 (w przypisie).
Warto przypomnieć, Ze zachodzące wówczas przemiany prof. J. Barthelemy określił mianem
"demokracji cezarystycmej"; J. B a r t h e I e m y, Trai/e eJementaire du droi! constillltionel,
Paris 1926, s. 86.
H A. P e r e t i a t k o w i c Z, Pm;slwo... , s.72-73. Pojęcie "cezaryzm demokratycmy",
odniesione do fornly rządów w państwach totalnych, rozpowszechniło się w nauce polskiej; por. St.
S t a r z y (1 S k i, Rozważania konstytucyjlle, Lwów 1934, s. 19. Zdarzały się jednak i głosy wskazttiące
na niczupełną przydatność określcnia. Np. L. Krajewski twierdził, iz faszymI włoski w przeciwieństwie
do narodowego socjalizmu nie uznaje zasady ludowładztwa, co dowodzi braku podstaw dla
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Koncepcja ce7.aryzmu demokratycznego podbudowana została argumentami historycznymi. Władzę taką sprawować mieli już wcześniej: Cezar w starożytnym Rzymie,
MedyceUS7.e w XVI·,wiecznej Florencji, CromveU w XVII wieku w Anglii, Gustaw III w XVIII
'wieku na terenie szwedzkim, oraz Napoleon I i Napoleon III w XIX-wiecznej Francji 46.
Najsilni~i jednak cezaryzm ów rozwinął się podobno po ,;wielkiej wojnie". Zagadnienie
genezy zjawiska zawęził przy tym autor do reakcji na przerost parlamentaryzmu, grożący
anarchią 47.

Istotny problem stanowiła kwestia wzajemnych relacji między cezaryzmem demokratycznym a totalizmem. Początkowo Peretiatkowicz wszystkie cezaryzmy demokratyczne stawiał
na jednej płaszczyźnie, włączając w to i system istniejący w Polsce od 1926 roku. Z czasem
zmienił nieco swój pogląd, utożsamiając totalizm znadindywidualizmem 48. Istnieją ~
pouczał teraz badacz - dwa zasadniczo odmienne śvviatopoglądy społeczne: indywidualistyczny i nadindywidualistyczny, niezupełnie ściśle zwany uniwersalistycznym. W aspekcie
prawnopolitycznym pierwszy -wyraża się w idei liberalnej, drugi w idei państwa totalnego,
rominiętej najsilniej przez faszyzm włoski 49. Nie wszystkie więc cezaryzmy demokratyczne
stawały się totalizm.ami, a tylko te, które doprowadziły do całkowitej likwidacji wolności
i praw obywatelskich bezwzględnie podporządkowując jednostkę pruistwu. Badacz uznawał
jednak taką tendencję za charakterystyczną dla tychże cezaryzmów 50.
W ocenie systemu dokonanej przez Peretiatkowicza doszedł do głosu relatywizm
i woluntaryzm. Ustrój cezarystyczny - co w tym oświet.Ieniu uchodziło zanorma1ny objaw
llaZV\vunia go "cezaryzmem demokratycznym"; L. Kra j e w s k i, Renesans l1Io1/okracji, s. 505-506.
•
~6 A.Peretiatkowicz,Pańshl'o... ,s."71.
47 A. P e r e t i a t k o w i c z, Studia ...• s. 129-133. Cezarystyczna forma ustroju panować
miała we Włoszech, Trzeciej Rzeszy, Turcji, Portugalii, na Litwie, w Austrii i w Jugosławii (Pa/lstwo ... ,

s.72)
W poprzednich wydaniach Pa/lstwa Współczesnego nie było mowy o to1aliźmie.
we wcześniej szych pracach projekt konstytucji wysunięty przez BBWR w 1929 r.
Peretiatkowicz pisal, że staje on na stanowisku nadindywidualistycznym (uniwersalistycznym,
organicznym), które we własnym państwie upatruje "wartość wyższą od wolności indywidualnej,
głosi zasadę podporządkowania jednostki dobru państwowemu" (Cezaryzm demokratyczny a
Konstytucja Polska, Warszawa 1929, s. 15), Niektóre rozwiązania tegoż projektu nazywał autor
"retleksami dyktatury" (tamże.· s.17). Kilka lat później pormcił te oceny, stwierdzając, że konstytucja
kwietniowa nie jest cezaryzmem demokratycznym. Ukuł dla niej lennin "cezaryzm liberalny" (por.
Pmlstwo... , s. 146 i Studia... , s. 148).
19 A. P e r e t i a t k o w i c z, Polska deklaracja konstytucyjna z 1935 r. Analiza prawnofilozoficzna, w: RPEiS, z. 3/1936. s. 266,268,270; lenże, Studia ... , 8.139. Za naj skrajniejszy rodzaj
duktatury Peretiatkowicz uznawał przy tym komunizm, najdalej - jego zdaniem - posuwający
panowanie państwa nad jednostką (Studia ... , 8.133). Unikał jednocześnie określenia komunizmu jako
cezaryzmu demokratycznego i totalizmu.
50 A. P e r e t i a t k o w i c z, Państwo... , 8.74 -75, 77. Autor warto dodać - dostrzegł
wiele elementów wspólnych. między państwem totalnym a doktryną Machiavellego: l) kult dla
pallslwa, 2) uniezależnienie polityki od moralności, a nawet podporządkowanie moralności polityce,
3) światopogląd woluntarystyc.;my, wysunięcie na plan pierwszy woli, nie zaś intelektu; kult walki i
czynu. Dostrzegł też podobieństwo w dziedzinie tak1yki: rozwiązywanie sporów w stosunkach
0\8
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ustroju - wykazywał zarówno cechy dodatnie, jak i ujemne.
Dodatnie, to silna władza i możność przeprowadzenia reform niewykonalnych w ustroju
parlamentarnym. Autor wyrażał peWność, że historia będzie oceniała właśnie dokonane
przez cezaryzm demokratyczny reformy, jak w wypadku Napoleona I i Napoleona III, a nie
"przejściowe napięcie siły politycznej". Ujemne cechy, to: po pierwsze - nietrwałość i po
drugie - pęd do nadindywidualizmu. Nietrwałość powodował personalny charakter
dyktatury, która na dodatek wymagała ciągłego powodzenia politycznego, zwłaszcza
w dziedzinie gospodarczej i w polityce zagranicznej. Wielkie zdolności mogły tutaj prowadzić
do chwały narodu (Cromvell, Napoleon I, Mussolini), brak :zaś talentu, do klęski (Napoleon III). Z kolei ciążenie w kierunku państwa totalnego wiodło często do politycznej
niewoli. Przewagę jednej bądź drugiej grupy cech Peretiatkowicz uzależnił więc od
,,konkretnej wartości ludzi" spmwujących rządy 51.
Znamiona indywidualnej interpretacji noszą również, zawarte głównie w pracy
PG/lstwa totalne, wywody prof. Stanisława K u t r z e b y, kierownika Katedry Prawa
Polskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim 52. Powstanie państw totalnych, zwanych przez
Kutrzebę początkowo "dyktatorialnymi" S~, przypisywał on skutkom klęski wojennej bądź
poważnych fermentów powojennych. Jednak poza stwierdzeniem, że to "trudne warunki"
spowodowały wprowadzenie zmian w ustroju, wątek ten nie został rozwinięty w żadnej
z prac autora. Na uwagę zasługuje fakt dostrzegania przez Kutrzebę ogromnych różnic
między państwami dyktatorialnymi, przy jednoczesnym sprowadzaniu elementów wspólnych
do techniki sprawowania władzy. Sądził on, że pailstwa te stworzyły nową, oryginalną
formę ustroju poprzez ustanowienie dyktatury posiadającej podbudowę w narodzie.
W odmienny sposób - przekonywał Kutrzeba - powołuje się tutaj elitę rządzącą,
międzynarodowych metodą zaskakiwania

i metodą wojenną (Machiavelli... , s. 371-373). Jako totalne
tu Wiochy i Niemcy.
H
A. P e r e t i a t k o w i c z, Państwo... , 8.73-75.
52 St. K u t r z e b a, Państwa totalne. Światła - Cienie - Przyszłość, Kraków 1937; tenże,
Elita jako czynnik w technice rządzenia pmistwem, Kraków 1935. W 1937 r. ukazało się również
. drugie zmienione wydanie Państw totalnych (Pmistwa totalne. Odczyt. 1fydanie drugie, przerobione,
Kraków 1937) ujmujące problem historycznie, poprzez pryzmat zasad władzy (autorytetu) i wolności,
zacierające jednak kontury konstrukcji i osłabiające wymowę całości. Dalej omawiamy według
wydania pierwszego. S. Kutrzeba (1876-1946) należał do grona badaczy o wyjątkowych zasługach
dla rozwoju nauk historyczno-prawnych w Polsce. Był rektorem UJ, doktorem honoris causa
uniwersytetów Wileńskiego (1929) i JagiellOllskiego (1938), Członkiem Polskiego Instytutu Prawa
Publicznego, członkiem wielu towarzystw naukowych w kraju i za granicą, prezesem Polskiej
Akademii Umiejętności (1939). W czasie wojny znalazł się' wśród więźniów Sachsenhausen, brai
udział w tajnym nauczaniu UJ (1940-1945), znany był też z działalności politycznej tak w okresie
międzywojennym jak i po II wojnie światowej. Z przekonań społeczno-politycznych był jak
się zdaje liberalnym konserwatystą. Na gruncie nauk o państwie i prawie przyjmował
zmodyfikowany pozytywizm dopuszczający stosowanie metody historycznej (historycznoporównawczej) w prawie prywatnym, a przede wszystkim zaś w prawie politycznym
(konstytucyjnym); zob. Biogramy uczonych polskich, cz. l, z.2, 1984; S. K II t r z e b a, Metoda
historyczna w prawie politycznym, w: Rocznik... , t. II, s. 9·· 13.
53 S. K u t r z e b a, Elita ... , s. 11 i 11.
występowaly
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pozory jej dobierania ze społeczeństwa, oraz rozwijając "czynnik pomocniczy",

wzmacniający elitę. ÓW czynnik pomocniczy to przede wszystkim masowe, milionowe partie,

a także szeroko pojęci funkcjonariusze państwO\vi. Autor zastanawiał się wtedy nad
powodzeniem eksperymentu, z czasem jednak odszedł od traktowania interesujących go
przeobrażeń poprzez pryzmat elity 54.
W Państwach totalnych, opierając się na metodzie formałno-dogmatycznej, krakowski
badacz omó,vił zasadnicze cechy totalnego państwa, klasyfikując je bądź jako pozytywne
("świ.atła"), bądź jako negatywne ("cienie"). Charakterystyczne, że brakowało przy tym nie
tylko określenia tejże formy państwa, ale nawet kryteriów totalności reżimu.
Imponował Kutrzebie zwlaszcza rozmach, zjakim totalne pmlstwa potrafiły wytyczać
spoleczeństwu wielkie zadania i realizować je. Świadomie upraszczając problem,
wyprowadził on sul.ccesy totalizmu z trzech źródeł. Po pierwsze więc - z podniesienia idei
pm'lstwa, przy jednoczesnym ograniczeniu pozy~ii jednostki i likwidacji jej praw. Po drugie
- z powrotu do tajności posunięć w polityce zagranicznej. I po trzecie - z oparcia
p;ulstwa na pierwiastku osobistym, na indywidualnych właściwościach Mussoliniego czy
Hitlera 55,
Prezentację ciemnych stron totalizmu otwierały uwagi na temat prób ingerencji
w wolność myśli, chęci kierowania myśleniem i zastąpienia go przez .viarę i akty>vizm,
a w końcu skuteczność walki z wolnością słowa. "A nieprawomyślni - pisał Kutrzeba \',yrażający swoje krytyki lub choćby o nie podąjrzani znajdują pomieszczenie w obszernych
obozach izolac)jnych. Tak na wszelki wypadek" 56. Pm'lstwo totalne, dodawał on, nie znające
w istocie roznliarów opozycji, zmuszan,~ stale jest do bezwzględnego tłumienia wszelkich
jej objmvów, również w łonie elity władzy. Odmawia też swoim poddanym praw i wolności
obywatelskich, zryv'Ia z zasadami praworządności i pewności prawnej. Podstawą orzeczeń
sędziego - ciągnął z rozgoryczeniem autor - nie jest już rzymska zasada: sI/um cuique
tribuere, lecz dobro i cele pailstwa. Miejsce prawa zajmuje natomiast autorytet. Na
wierzchołku naj'l-vyższy autorytet wodza, poniżej jako jego odbicie odpmviednio
uszeregowane autorytety niższe. Rozstrzygnięcia w coraz większym stopniu uzależnione są
od pomniejszych autorytetów, co stwarza sytuację płynności prawa. Autorytety owe
postępują arbitralnie bez obm>,y przed oopoVl1edzialnością, czując się "emmlacją najwyższej
nieodpowiedzialnej siły" 57. Kutrzeba, podobnie jak inni badacze, stanął ,vięc na stanowisku
indy-..vidualizmu, stąd z.aś uznawał, "Ż~ takie zamachy na prawa i wolności obywatelskie są
na dłuższą metę nie do przyjęcia .przez społeczeństwo. Jedynym wyjściem dla totalizmu
byłby w tej sytuacji nowy człowiek, duszą i ciałem oddany reżimowi. Ponieważ "cienie"
przeważały nad "światłami" aktualne stało się pytanie, czy totalny system przeżyje swego
twórcę i wodza 58,
54 Zob. bliżej tamże, s. 12 i n. Za dyktatorialne państwa autor uznawał Związek Radziecki,
Wiochy i Niemcy, a także naśladującą Wiochy Austrię, do totalnych natomiast zalicza! Związek
Radziecki, Wiochy i Niemcy (Państwa ... , s. 3).
;5 S. K u t r z e b a, Pa/lstwa .. ., s. 5 i il.
;6
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Tamże, s. 8 - 14.
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Kutrzeba stawiał pod znakiem zapytania kwestię przyszłości totalizmu, powątpie
w trwałość ustroju, możliwość znalezienia przez państwa totalne większej liczby
naśladowców, prawdopodobieństwo zrealizowania założeń i ich akceptację przez
obywateli oraz związany z tym stopień wytrzymałości społeczeństwa. Nietrwałość
systemu, co nas najbardziej interesuje, miało powodować zwłaszcza upatrywanie w sile
gwarancji utrzymania władzy, gdyż "bagnetami można zdobyć władzę, ale na bagnetach
siedzieć nie można" 59. Siła ostatecznie zawsze przegrywa z duchem, z ideą. Przywódcy
państw totalnych - argumentował Kutrzeba - o idee co prawda dbają, ale te nie są
wieczne. Nie wiadomo, czy później wydźwigniętym ideom masy zechcą zaufać. Także śmierć
wodza, dowodził dalej badacz, wobec usuwania przezeń wybitnych indywidualności
w swym otoczeniu stanie się politycznym przełomem. Im dłużej poŻ)je dyktator tym większe
będą więc szanse utrwalenia się reżimu. Wodzowi masy wiele ,rybaczą. Może też w tym
czasie 'rychowa on elitę, może wymrą starsze niepewne pokolenia, a na ich miejsce pfZY.idą
młodzi, nie wiedzący nawet, iż możliwe jest inne życie 6().
"Nikt nie potrafi dziś oznaczyć, jak długo te systemy totalne przetrwają. I różnie to
może być w różnych państwach. I łutu szczęścia też do tego trzeba" 61, Uczony zajął tym
samym stanowisko bardzo ostrożne. Nie odbierał elicie, czy jakimkolwiek czynnikom
posiadającym autorytet, nadziei pogodzenia skłóconych po śmierci wodza warstw narodu 62.
Inaczej podchodził do przeobrażeń ustrojowo~prawnych Borys Ł a p i c k i, prof.
prawa rzymskiego i cywilnego w Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie, zastępca
profesora prawa rzymskiego na Uniwersytecie Warszawskim 63. W pracy Jednostka
i pmlstwo w Rzymie starożytnym dokonał on porównania ustrojów prawnych totalizmów
z ustrojem państwa rzymskiego 64. Chociaż oczywiste wydało mu się istnienie poważnych
różnic między ówczesnymi totalizmami, skupił on z miejsca uwagę - podobnie jak wielu
autorów - na elementach wspólnych zjawiska. Wymieniał tutaj zwłaszcza: całkowite
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elita czynników Kutrzeba

wymienił przykładowo

Włoszech.

6l B. Łapicki (1889-1974): syn zesłańca polskiego, urodzony na Syberii, po ukończeniu
studiów prawniczych w Moskwie został aspirantem w tamtejszym Uniwersytecie (1911). Kilka lat
później mianowano go docentem prawa cywilnego, co było następstwem uzyskania stopnia magistra,
który odpowiadal polskiej habilitacji (1916). Po przybyciu do Polski Łapicki otrzymał stanowisko
profesora prawa rzymskiego i cywilnego Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie (od 1923), oraz
zastępcy profesora prawa rzymskiego na Uniwersytecie Warszawskim (1925 - 1935). W ostatnich
lalach przed wybuchem wojny podniesiono Łapickiego do godności Prorektora Wolnej Wszechnicy
Polskiej. W latach wojny czynnie działa! w tajnym nauczaniu. Od r. 1945 związany byl z Uniwersytetem Łódzkim; politycznie chyba się nie angażował; jego poglądy na prawo nosiły - naszym
zdaniem - charakter ujęć prawnonaturalnych, w wersji utożsamiającej prawo z etyką; zob. bliżej,
J. K o drę b s k i, Borys Łapicl.i (1889-1974), w: CP-lI, T. XXVI, z. 2/1974, s. 287-288; zob. leż,
. B. Ł a p i c k i, Prawo rzymskie, Warszawa 1948; tenże, O humanistycznym wychowaniu prawnika, w:
P i P, z. 5-6/1948, s. 90-100.
64 B. Ł a p i c k i, Jednostka ... , o.c.
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jednostki

pańsh\'u, zmianę

ustroju

państwowego,

i co

najważniejsze,

przeobrażenie pojęć państwa

i prawa. Państwo miało stać odtąd ponad prawem uosabiając
sily. Prawo natomiast, w znaczeniu podmiotowym, było niczym więcej jak
tylko funkcją społeczną, a w znaczeniu przedmiotowym, środkiem do realizacji zadań
hegemonię
państwa 65.

Gdy chodzi o genezę współczesnych sobie totalizmów, Łapicki wymieniał czynniki
natury ideowej, społecznej i psychologicznej. W pierwszej grupie znalazły się powstałe
jeszcze przed "wielką wojną" koncepcje F. Nietzschego, G. Sorela opierające etykę na sile.
dalej. teorie R. lheringa, H. Kelsena i 'wielu innych prawników, które upatrywały ważność
przepisów prawnych w przymusie państwowym, co prowadziło niekiedy do uzasadnienia
całkowitej ingerencji państwa w życie prywatne obywateli. Wreszcie - poglądy L. Duguita
na prawo podmiotowe jako funkcję społeczną, oraz najwaŻIliejsza, najbardzi~i powszechna
myśl et)'7..acji prawa. Druga grupa obejmowała determinanty społeczno-gospodarcze:
totalizm \'prowadzono tam, gdzie wyjątkowo poważnemu zachwianiu ulegla po wojnie
światowej równowaga społeczna i gdzie trudności gospodarcze powodowały uzgodnione,
planowe działania wszystkich członków spoleczeństwa. Ale zdaniem badacza ani czynniki
ideowe, ani społeczno-gospodarcze, nie tłumaczyły w sposób wyczerpujący i ostateczny
powstania totali7Jl1Ów. Pierwsze -- bo idee te nigdy nie uzyskały przewagi, drugie - bo
wystQpowanie wskazanych detcnniuant nie warunkowało w sposób konieczny nastania
totalizmu. Po tej konstatacji Łapicki przeszedł do czynników psychologicznych, wykładąjąc
je zgodnie z domimuącymi w międzywojennej nauce prawa tendencjanli. Wpływ na psychikę
zbiorową widział on w gwałtownych reformach po wojnie światowej, dokonywanych
w atmosferze na poły legalnej, przy \\ybitnym udziale kombal1mtów wojennych. Stan \ry7..5z.ej
konieczności i sila musialy pozostawić ślady w psychice ludzkiej. Poważne oddziaływanie
miała podobno również sama wojna, kształtująca mentalność oraz ideologię jej uczestników.
CZQŚć z nich, biorąca później czynny udział w tworzeniu państw totalnych, wyznawała
pogląd, iż etatyzm i żelazna dyscyplina na wzór wojskowy są najlepszym i zasadami
organizacji spolecz.eństwa także w czasie pokoju 66.
Instytucje prawno-ustrojowe współczesnych sobie totalizmów porównywał Łapicki
z Rzymem starożytnym jako pe\'.nym ideałem, dochodząc do wniosku, że są one calkO\'I'itym
jcgo zaprzeczeniem. "Jeżeli się zestawić teraz - twierdził autor - ustrój rzymski i ustrój
paIlstw totalnych, które usuwają wolność jednostki, podporządkowując ją całkowicie
poż.ytkowi publicznemu, a siłę stawiają ponad prawem, to się okaże, że ustroje te są oparte
na zasadach diametralnie sprzecznych" 67. Wszelkie podobieństwa posiadały w tym ujęciu
charakter powierzchowny bądź pozorny. Natomiast za wzorzec mógł podobno służyć
totalizmom ustrój Bizancjum okresu poklasycznego, zdradzający wyraźne wpIy".y
Wschodu 68 • Łapicki na przykładach ukazywał odmówienie jednostce praw podmiotowych

6; Tamże,
66

67

s. 5.
s. 6 i n.
Tamże, s. 262.

Tamże,

68 Tamże,

s. 257 i n., 262 - 264 i n.
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i traktowanie prawa jako funkcji społecznej. Sądził, iż w totalizmie istniało heteronomiczne,
pozbawione cechy ważności obiektywnej prawo sily 69.
Interesujące, choć rozproszone spostrzeżenia na temat zmian ustrojowych w ówczesnej
Europie poczynił w swoich pracach prof Wacław K o m a r n ic k i, kierownik Zakładu
Prawa Politycznego w Uniwersytecie Wileńskim 70. Należał on do szerokiego grona
prawników, którzy fenomen totalizmu rozpatrywali na tle przemian ustrojO\'Ych w Europie.
Stąd obok państw totalnych występują w pracach badacza państwa autorytatywne.
Aulol)1atywny to tyle, co nieodpowiedzialny prawnie, czyli zastępujący gwarancje prawne
autol)tetemjednostki. Państwo autorytatywne przeciwstawiało się więc państwu prawnemu,
gdzie praworządność gwarantowały zasady kontroli i odpowiedzialności. Ustroje
autorytatywne - komentował ówczesne przeobrażenia autor - "są oligarchiami,
. opierającymi się bądź na uprzywilejowanym stanowisku niektórych warstw (pozbawienie
praw politycznych w Rosji liszeńców), bądź na uprzywilejowaniu grupy politycznej,
stanO\viącej mv. monopartię, monopolizującą w sobie życie polityczne obywateli oraz
władzę w S\'Ych rękach" 71. Autorytatywizm, wprowadzając rządy osobiste jednostki,
przybierał formę cezaryzmu, przy czym - co warto zaznaczyć - Komarnicki odrzucił
69

Tamże,

s. 279 - 283.

7. W. K o m a r n i c k i, Ustrój... , tel1że, Nowy lIstrój... , i tel1że, Pat/siwo, o.c. Komarnicki

(1891-1954), posiadający wykształcenie filozoficzne i prawnicze, był proC prawa pa{lstwowego i
nauki o pa(lstwie, przez kilka lat Dziekanem Wydziału Prawa i Nauk Społecznych USB, jednym z
wiceprezesów Polskiego Instytutu Prawa Publicznego (od 1938), czlonkiem Trybunału
Kompetencyjnego (1926-1928), cz!. Zarządu Grupy Prawniczej Polsko-Francuskiej, red. nacz. Rocz.
PrawI/. Wil., cz!. koresp. PAU (1938) i cz!. wielu innych towarzystw i instytutów naukowych w kraju
i zagranicą (zob. RPJf~ R. VIII 1936 s. XX i RPW, R. IX 1938, s. 357). Wykładał prawo pa(lstwowe,
prawo międzynarodowe publiczne, oraz teorię państwa i prawa na Uniwers}'tecie Wile(lskim (19211939), prawo polityczne w Szkole Nauk Politycznych w Warszawie (1929-1939) i w St. Andrews
University (1924-1945), prawo paiistwowe i międzynarodowe publiczne na Uniwersytecie
w Oxfordzie i w Polskiej Szkole Nauk Politycznych w Londynie (1945-1954), prawo międzynarodowe
publiczne w zakr. określenia przeciwnika w Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze (1949).
Uczony ten, znany również z działalności politycznej (m.in. min. sprawiedl. w Rządzie LondYllskim,
l. 1942-Xl 1944), pozostał na emigracji, obejm. stanowo Kierownika Katedry Prawa Patlstwowego
Polskicgo Wydziału Prawa w Oxfordzie (1945-1954); ideowo i politycznie związany byl z endecją.
W konccpcjach Komarnickiego dostrzegamy polączenie poglądów szkoły klasycznej z orientacją
socjologiczną w prawie konstytucyjnym. Szczególnie widoczne są zwłaszcza wpływy Jellinka,
. któremu Komarnicki oszczędził jakiejkolwiek krytyki. Poza tym daje się zauważyć inspirację
instytucjonalizmem w wersji M. Hariou i solidaryzmem w sformulowaniu L. Duguita, oraz
E. Durkheima. W aspekcie teoretycznoprawnym najwybitniejszy w Polsce międzywojennej
konstytucjonalista stanął na pozycji idealizmu, uzależniając znIiany w prawie publicznym od zmian
w ideologii i poglądach na Świat; zob. B i o g r a m y u c z o n y c h p o ł s k i c h, cz. I, z. 2, O.c.,
(s.94-96); zob. też W. K o m a r n i c k i, Glos w dyslalsji na II posiedzel/iu Polskiego II/stytutll Prawa
Publicz/lego, w: Rocznik. .. , T. II, o.C., s.44 - 45; tenże, Ustrój... , s. 178; zob. również tenże, Pal/Siwo,
s. 195 i n.
71. W. K o m a f n i c k i, PaliSiWO, s. 219; używał on też określenia "ideokratyczna oligarchia"
(Nowy ustrój... , s. 185 i n.).
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pomiędzy autorytatywizmem "wschodnim" a wersjami "europejskimi" 1jawiska76 •

Ze zdecydoWanie "'Yfastającą ponad pozostałe analizą totalnego prawa wystąpił Sz.
R u n d s t e i n 77. Klasyfikację ustrojów państwowych przeprowadzał on w myśl wskazań
. Kelsena, choć nie powtórzył wszystkich twierdzeń autora Allgemeine Staatslehre. O
zasadniczej sprzeczności między ustrojami miały zdaniem Rundsteina z góry decydować
świadomie przyjęte przez państwo założenia: autokracji bądź demokracji, a nie różnice
ideowe i polityczne. Na płaszczyźnie prawnej w typach idealnych autokragi i demokracji
należało widzieć specyficzne metody tworzenia i stosowania norm 78. Typy te - będąc
pojęciami fonnalnymi - podlegały wartościowaniu. Opierając się na kryterium podstawy
społeczno-gospodarczej autor przeciwstawił demokrację burżuazyjną, w licznych odcieniach
(demokracja liberalna, imperialistyczna, realizowana przez kolonialne metropolie), demokracji
socjalnej. Także autokracja posiadała odmienną podbudowę społeczną: autokracja
burżuazY.ina różniła się więc materialnie od dyktatury proletariatu. Rundstein nie wykluczał
możliwości przejścia od demokracji do autokracjF9. W świetle wyłożonych tutaj poglądów
autorytatywizmy i tot:llizmy uchodziły za formy organizaqjne autokracji. Nie otrzymujemy
76 Szerzej, W. Ko m a r n i c k i, Nowy ustrój... , 8.185 - 186; tenże, Ustrój... , s. 180 (infine)181; i lenże, Państwo, s. 218. Niektóre sformułowania mogłyby sugerować, że szereg autorytatywizmów
stalo na stanowisku totalistycznym Nowy ustrój... , s. 185 ; por. jednak PO/istwo, s. 202.
77 Sz. Rundstein (1876-1942): dr praw Uniwersytetu w Heidelbergu (1900), starszy
asystent Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu w Berlinie (1900-1907), kierownik Katedry Prawa
Narodów Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie (1921-1927), kierował też znaną kancelarią
adwokacką w Warszawie w zakresie prawa cywilnego i handlowego (1907-1917 i 1923 -1939). Był
członkiem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadz.e, Instytutu Unifikacji Prawa
Prywatnego w Rzymie, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, a także wiceprzewodniczącym
Towarzystwa Prawniczego w Warszawie. Zdobył sobie również wpływ na tworzenie i kodyfikację
prawa jako członek Komisji Kodyfikacyjnej R.P . (od 1919), współautor tekstu ustawy o obywatelstwie
pa(lstwa polskiego (1920) i członek Komisji do Stopniowej Kodyfikacji Prawa Międzynarodowego
Ligi Narodów (1923-1939). Rundsteina zaliczyć wypada do najwszechstronniejszych polskich
prawników (prace z prawa cywilnego, międzynarodowego prywatnego, międzynarodowego
publicznego, z prawa pracy oraz z teorii prawa). Doceniono naukowe zdolności Rundsteina również
i w innych krajach. Wykładał on problematykę arbitrażową w międzynarodowym prawie cywilnym
w Akadcmii Prawa Międzynarodowego w Hadze (1928). Propozycję wykładów na Uniwersytecie w
Berlinie, a poźniej w uczelniach angielskich i szwajcarskich (1939) jednak odrzucił ze względów
patriotycznych. Sprawowanie ważnych funkcji urzędowych, a także zasługi na arenie politycznoprawnej dopełniają bogatą kartę działalności wybitnego teoretyka i praktyka prawa. Wraz z najbliższą
rodziną zamordowany został w komorze gazowej Treblinki (VIII. 1942) zob. bliżej Biogramy ... , Cz.
I, z. 3, 1985 (8. 196-199).
78 Dopuszczał on istnienie "demokracji autorytatywnej" zachowującej mechanizmy kontroli
władzy i wpływu na kierowanie życiem zbiorowym. Powątpiewał równocześnie w realność
funkcjonowania "autokracji demokratycznej", stąd też dostrzega! fikcyjny charakter plebiscytów.
Autokracje - twierdził Rundstein - "wyłączają bowiem swobodne kształtowanie opinii i co
najwyżej tylko pozorować mogą demokrację, korzystając z jej form zewnętrznych"; S.
R u n d s t e i n, TVposzukiwaniu ... , s.140-141; por. H. K e I s e n, Allgemeine Staatslehre, Berlin 1925.
79 S. R li n d s t e i n, W poszukiwaniu ... , s.140-142; przy wartościowaniu demokracji
burżuazyjnej autor powołał się na pracę Arthura R o s e n b e r g a, DemoJ.:ralie und Sozialismus, 1938.
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zarówno przymiotnik "demokratyczny", jak i samo pojęcie "cezaryzm demokratyczny"
oznaczające twór konkretny, a nie model 72. Na podstawie obserwacji ")'ciągnął on wniosek,
że niektóre autorytatywizmy ")'kazywały zapędy uniwersalistyczne, dążąc do pochłonięcia
jednostki przez zbiorowość. "Tendencja ta - pospieszył autor z wyjaśnieniem - występuje w tzw. państwie totalnym (wszechobejmującym), podporządkowującym sobie
jednostkę pod względem duchowym i materialnym, dążącym do unifikacji i standaryzacji
jednostek pod hegemonią państwa (Gleichschaltung)" 73. W konsekwencji wszystkie
paIlstwa totalne były państwami autorytatywnymi, ale nie odwrotnie. DostrzeganlY zamiemle
stosowanie obu określeń przy uwzględnieniu ")'lożonej zależności 74.
Geneza totalizmu i autorytatywizmu w oczach Komarnickiego wiązala się ze splotem
różnorodnych czynników natury ogólnej i szczególnej, tj. właściwych dla każdej z odmi.an.
CZ:\11l1iki. o charakterze ogólnym można - naszym zdaniem - podzielić na dwie podstawowe
grupy: przyczyn społeczno-politycznych oraz ideowych i kulturowych. Pierwsza gmpa
obejmowała wamnki ze"vnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrzne, dotyczyły antagonizmów
międzynarodowych, wev.nętrzne natomiast - wypaczeń i kryzysu parlamentaryzmu, czy
systemu konstytucyjnego w ogóle, umasowienia polityki, "reminiscencji z czasów wojny",
a także ekspansji prądów nacjonalistycznych. Elementy te badacz przeważnie łączył ze
sobą, eksponując ich związki wzajemne pod kątem wpływu na upadek konstytucjonalizmu.
Drugą grupę czynników tworzyła krytyka i negacja ówczesnego państwa przez nowe
doktryny oraz prądy, czy też krytyka samych podstaw kultury nowożytnej,
przeciwstawiająca indywidualizmowi interesy zbiorowe, równocześnie zaś głęboki kryzys
wartości spowodowaIly przez wojnę światową 75.
Ostatecznie różne formy państwa autorytatywnego wykazywały cechy wspólne, a także
istotne różnice. Łączyłaje dyktatura monopartii, elitaryzm i oligarchizm, odrzucenie zasady
podziału władz i antyparlamentaryzm, rozwinięty system propagandy, stosowanie gwałtu
wobec przeciwników politycznych, i stanowisko antyindywidualistyczne (totalizm).
O odmiennościach natomiast miały decydować: konkretne w-arunki społeczno-polityczne,
siopie!'} intensywności tych zjawisk, różnice cywilizacyjne, w tym - dotyczące psychiki
zbiorowej i tradycji państwO\\ych, wreszcie nie mniej ważne różnice ideologiczne.
Komarnicki podkreślał mocno przede wszystkim przepaść cywilizacyjną oraz ideową

12 W. K o ITI a r n i c k i, Ustrój. .. , s. 192, 194-196. Warto nadmienić, że podobne
przeciwstawienie jak "pa!lstwo auorytatywne" - "państwo prawne" widział autor również przy
tzw. absoluiyźmic parlamentarnym, który niejako zastępowal wówczas pa!lstwo autorytatywne
(s.192). Co do tenninu "cezaryzm demokratyczny" por. jednak lamże, s.199 i/lfi/le.
13 W. K o m a r n i c ki, PaI/stwo, s. 202.
74 W. K o m a r n i c k i, Ustrój. .. , s. 9 i 415; tenże, Nowy ustrój. .. , s.185; tegoż autora,
PaI/stwo, s. 203. Mówiąc o pailstwach autorytatywnych Komarnicki wymieniał Związek Radziecki,
Tun~ję, Wiochy, Hiszpanię Primo de Rivery, Portugalię, Litwę, Jugosławię, Niemcy hitlerowskie,
Austrię i Polskę od r. 1935 (przy okresie przejściowym od r. 1926) - zob. Uslrój. .. , s. 7 - 8,11, 88,
188, 192, 194, 196. Spośród wymienionych totalne były jego zdaniem Związek Radziecki, Wiochy i
Trzecia Rzesza - por. Nowy ustrój... , s. 185 i Państwo, s. 202.
15 Bliżej, W. K o m a r n i c ki, Ustrój. .. , s. 2 - 9; tenże, Nowy I/strój. ..• s. 186.
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jednak ścisłej odpowiedzi na pytanie, co rozumieć pod nazwą "państwo autO'rytat}'\vne",
cO' zaś pod pojęciem "państwo totalne". Dmgi termin - występujący najczęściej - w
rozmaitych zresztą wariantach, posiadał niewątpliwie szerszy zakres znaczenio\vy. Każde
pmlstwo totalne było jednocześnie państwem autorytatywnym 80. Idea "reprezentacji", jak
hvierdzil warszawski prawnik, zastąpiona tam została przez koncepcję "identyfikacji" wod7..a
i elity z mas% jednolicie uporządkowaną według stanów, korporacji, przynależności
partyjnej, bądź w podobny spOSÓb 81 •
Rundstein, licząc się z poważnymi rozbieżnościami natury doktrynalnej między
totalizmem prawicowym a lewicowym, a także w obrębie postaci totalizmu prawicowego,
zwracał równocześnie uwagę na inne poza ustrojem politycznym - podobieństwa
Vl'ielorakich wariantów zjawiska. Nie chodzilo mu przy tym o w miar~ całościowe
skatalogowanie cech, gdyż największą wagę dla konstmkcji przyjętej przez badacza miała
sama interpretacja przemian w prawie. I tak, przy okm;ji st"'vierdzenia, że totalizmy pra\vicowe
znajdowały się w "stanie pogotowia wojennego" przekonywał on, iż od strony formalnej
sięgnęły one do wzorów rosyjskich. Już na etapie ruchu propaganda i zabiegi związane z
walką o program były identyczne, wcielenie zaś tychże programów w życie po obu stronach
wykazywało ocZ)"viste niezgodności z pierwowzorami 82. W innym miejscu Rundstein
\vymienil elementy łączące ustroje gospodarcze totalizmów wskazując, iż ustroje te odrzuciły
autonomię oraz inicjatywę osobistą i że zasada planowości doprowadziła tam dynamikę
ind)'\vidualną do ślepego podporządkowania mechaniznlOm wielkiej maszyny. Totalizmy
prawicowe - w mniemaniu badacza - nie skrystalizowały jeszcze wówczas swych form
gospodarczych, toteż zastanawiał się on jaki "'Pływ na ewentualny przewrót gospodarczy
mogłaby mieć imperialislyczna wojna83 •
Najwięcej jednakże miejsca, jak już powiedzieliśmy, polski normat}'wista poś\\,;ęcił
samemu prawu. Totalizm - oddajmy glos autoro\vi - traktował prawo w sposób techniczny,
teleologiczny, widząc w nim zaledwie "substancję społeczną", w myśl zasady, że
"dionizyjskie zrywy rewolucji są czasami pogardy dla prawa" 1l4. Niechęć do prawa
8Q Do państw totalnych Rundstein zaliczy! ZSRR, Wiochy i Trzecią Rzeszę. W omawianej
pracy W poszukiwaniu prawa cywilnego panowaljednak duży mętlik terminologiczny. Obok bowiem
"totalizmów", "państw totalnych", czy "ustrojów totalistycznych " występowaly tu "pallstwa
autorytatywne" (8. 62), "ustroje autorytatywne" (s. 116 i 148), "kraje pólautorytatywne" (s. 87),
"ustroje totalitarno - autorytatywne" (s. 103), "totalizmy narodowe" (s. 130 i n.), pallstwa zmierzające
do totalizmu, przy zachowaniu pozorów gwarancji demokratycznych (s. 133), czy "ustroje narooowototalistyczne" (s. 135). Autor stwierdzi! podobiellstwo opisywanych przez siebie państw do
absolutyzmu politycznego, wymieniając jako cechy wspólne jedynowładztwo, totalizm i negację
praw podmioto\\<yqh (s. 24). W innym miejscu przedstawiał totalizm jako system "bezwzględnej
synchronizacji życia zbiorowego" (s. 133).
81 Sz. R u d s t e i n, W poszukiwaniu ... , s. 25.
Tamże, s. 130-131.
8l Tamże, s. 25. "Trudno w chwili obecnej powiedzieć, jaką rolę w tych przewidywaniach
odgrywać będzie irracjonalny czynnik imperialistyczny: konflikty wojenne są jednym z czynników
przewidywalnych wszakże w skutkach swych nieokreślonych" (tamże, s. 130).
g. Tamże, s. 30.
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odzwierciedlały tutaj bądź tezy o "najdoskonalszej integracji masowej" - gdzie nakaz
normy byłby "profanacją entuzjazmu", bądź mity o śmierci prawa, o rychłym zaniku norm
prmmych, które po stronie-lewej traktowano już jako "kontrrewolucyjną here~ę"85.
Rundstein sugerował dalej, że w każdym państwie totalnym nastąpił proces zatarcia
granic między prawem a moralnością, gdyż to, co nieograniczony władca uznał 7.2 dobro
moralne stawało się ostatecznie dobrem sprawiedliwym 86. Państwa te, z entu~azmem
znamionującym charyzmatyczne ruchy społeczne, dążyły do zastąpiena fomlalnych podstaw
obowiązywania normy, jej "zewnętrzności", niewymuszoną akceptacją - z przekonania,
\viary i sumienia. Sankcja przybierała więc w takim wypadku postać afim1acji, dialektycznie
łącząc konieczność (przymus) z dobrowolnością (uznaniem), na dowód mistycznego
utożsamienia się jednostki z grupą87.
Ważniejsze były dla Rundsteina zmiany polegające na odrzuceniu podziału na
stauO\vienie, stosowanie i wykonywanie prawa. Punkt ciężkości przesuwał się bowiem na
wykonywanie, czyli zabieg wyłącznie techniczny, wolny na dodatek od uprzedniego
zwią7.ania prawem 88. Takie ujęcie - od strony teoretycznej - odpowiadać miałozaró'wno
hitlerowskiej "konkretyzacji" (Larenz, Schmitt), jak i radzieckiemu "technicyzmowi"
(paszukanis i jego szkoła), który zdaniem Rundsteina oficjalnie został już wtedy odrzucony.
Normy - dowodził on przekonywająco - przy zastosowaniu wspomnianych reguł
pozbawione są generalnego charakteru, a do rangi zasady urasta nieprzewidzialność
i atypowość każdej sytuacji. Co więcej, jednostce - odtąd przedmiotowi prawa - nie
przyslugtUąjuż żadne roszczenia, bo nomlyogólne przestają uchodzić za źródlo upra\\-'llień.
Brak wobec tego podstawowej cechy idei prawa - alteritas. Normom abstrakcyjnym-kontynuował Rundstein - pozostaje ustalenie w najogólniejszym skrócie woli wodza,
który może według uznania zmieniać własny plan oraz ind)'\\idualizować stany faktyczne S9.
Również i wykładnia prawa nie spełnia \vymogów tradycyjnie pojętej interpretacji, stając
się procesem subiektywnym, przebiegającym w myśl dyrektyw technicznych i celowościo
wych 90.
Rundstein uważał za szokujące oś,viadczenia totalizmów, iż jedynie one potrafiły
zrealizować prawdziwą a nie tylko formalną demokrację. Konsekwentnie, "k; nie mają nic
wspólnego z samowolą czy dyktaturą, ale są tejże demokracji najdoskonalszym przejawem,
najwyższym stopniem urzeczywistnienia idei prawa. Ów paradoks - w opinii autora ,najjaskrawszy wyraz znalazł w totałiZ1nie lewico\vyll1 91.
Interesująco przedstawiała się analiza samego procesu przeobrazeń w prawie,
stanowiąca jądro "Ywodów Rundsteina. Teorie rewolucyjne - stwierdzał on - znamienne
dla okresu rewolucyjnej gorączki, przeczą samoistności idei prawa. Zanegowana zostaje

s. 14 (ill fine)-15 i 30. Do głosicieli prawicowych mitów o śmierci prawa
W. Sauer.
86 Tamże, s. 82.
87 Tamże, s. 26 - 27.
88 Tamże, s. 80 .
•• Tamże, s. 81.
90 Tamże, s. 81 i 135.
91
Tamże, s. 24 - 25, 83, 103.
85

zaliczony

Tamże,

został
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oprócz autonomii owej idei także i jej "dostojność". Przestaje ona być wielkością niezrnienną
o swoistym strukturalnym wyrazie, traci też funkcję weryfikatora stosowanych zaleceń
sprawiedliwości, słuszności i wzajemności. Sprowadza się tym samym do "substancji
spolecznej",stanowiąc po prostu emanagę życia występującego w charakterze naturalnego
twórcy układów, wyznacznika wzajemnych relacji między powinnością a sankcją 92. Ponieważ
- rozumował dalej autor - dla totalizmu wszystko wokół jest polityczne, ró,vnież idea
prawa, zredukowana do funkcji polityki, popada w uzależnienie od celowości metaprawnej 93.
Tak to wygląda, mimo różnic, w totalizmie lewicowym, który wyprowadza politykę z
ekonomicznej bazy jako część składową nadbudowy i prawicowym - degradującym
ekonomiczne podłoże do roli służebnej94.
Wysiłki te - przekonywał Rundstein - sąjednak na dłuższą metę zupełnie niereałne.
Struktura normy prawnej nie uległa przecież zmianie, \vykazując co najwyżej pewne
dysproporcje w swym układzie i w budowie. Nie naruszyło zwłaszcza tejże struktury
wprowadzenie generalnych klauzul ,.,świadomości klasowej", "pożytku narodowego", czy
"harmonii współżycia". "Prmvność" normy została zachowana, bo polityczny wydźwięk
mi.ały i normy pmxlrewoluC)jne, a tylko świadomość tego faktu z czasem się zatarła 95.
Możnaby wyobrazić sobie ~ spekulował Rundstein system wprowadzający na
miejsce powinności i sankcji całkowitą dowolność i nieskrępowaną wolę wodza, ale taki
decyzjonizm me byłby układem prawnym. Wszak pełna dowolność oraz bezwzględna
indywidualizacja ocen według zmiennej funkcji technicznej użyteczności, sprzeciwiają się
idei prawa 96.
Na prawo - wywodził nieco dalej autor - wpływają co prawda przewartościowania
dokonane w sferze społeczno-politycznej i gospodarczej nie można ich jednak z istotą
tegoż prawa utożsamiać. Idea prawa pozostaje bowiem niezmienna niezależnie od stabilności
cVj płynności systemu. "Ale równowaga społeczna w pewnej tylko mierze zawdzięcza
swój byt oddziaływaniom ideacji prawnej. Zachwi.anie tej równowagi nie znaczy wszakże,
iżby zastąpiona być miała przez ujęcia operujące pojęciem siły lub schematem pospolitej
celowości technicznej" 97. Najlepsze tego potwierdzenie stanowi praktyka. Państwa totalne
zacVjnają powoli wycofywać się z tezy o prawie jako "substancji życiowej", przywracając
odrzuconej pochopnie idei prawa jej "dostojność". Wynika zaś to nie tylko z rozmiarów
wpływu idei prawa na psychikę społeczną, ale - przede wSVjstkim - z niemożności
stałego egzystowania w rewolucyjnej gorączce, z potrzeby unormowania sytuacji
wewnętrznej 98.

Tamże, s. 42 i n.
,,Powszechna integracja odrzuca wszelką nijakość, wszelką neutralność poszczególnych
kategorii w świecie ducha, Wszystkie te kategorie są «polityczne» - czy rozchodzi się o ujęcia
religijne i moralne, czy też prawne lub gospodarcze" - tamże, s. 28.
94 Ta"iże, s. 28 - 29.
9S Tamże, s. 10-13 (rozważania dotyczące struktury normy poprzedzały inne).
96 Tamże, s. 10 (illfille)-ll i 56-57.
91 Tamże, s. 29-30.
98 Tamże, s. 20 - 30; autor podkreśla! tu konieczność badania "Ż}wego prawa" (8.116).
9l
93
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Znakomity prawnik odmówił ostatecznie totalizmowi jakichkolwiek wartości.
historyczne uczy - pisał on - ~ każdy totalizm, czyniąc z jednostki
bezwolne kółko wielkiej maszyny kończy się atomizacją. Stąd [... ] krok jeden tylko do
glębokicj demoralizacji życia państwowego. Gdy naokół «słyszy się tylko milczenie» wówczas sprawiedliwość odwraca swe oblicze" 99. Jak widzimy, także i w ocenie ogólnej
. totalizmu znalazło się podstawowe dla autora W poszukiwaniu prawa cywilnego kryterium
wartościowania systemów prawa - kryterium sprawiedliwości.
RUl1dstein w istocie nie należał do optymistów. Przyszłość - w pojęciu badacza
kryla w sobie możliwość powstania czystego decyzjonizmu, a więc kresu idei prawa
i prawników, z którymi należałoby postąpić tak, jak zalecali niegdyś Fryderyk Wielki
i Napoleon I 100. Sugestywnie przedstawił autor grozę calkowitej likwidacji autonomii w
paIlstwach totalnych. Sąd byłby wtedy instytucją zbędną. W takim bowiem wypadku jego
miejsce zajmuje organ władzy, nieograniczony w swojej kompetencji - chociaż od innych
organów zależny - który zamiast stosowania normy ")'daje wyłącznie zarządzenia i zabiegi.
Rundslcin określił je - nomen omen - terminem "Massnahmen"(!). Co więcej,
"l1ioskował, iż nie mogłoby wówczas być mowy o wymiarze sprawiedliwości, gdyż
sprowadzałby się on 'wyłącznie do administracji w rozumieniu technicznym 101. Późniejsze
dzieje hitlerowskiej Trzecej Rzeszy w pełni potwierdzić mialy osobliwie złO\vieszcze dla
Rundsteina "proroctwo" ..
Godną uwagi wizję zmian w prawie wszystkich państw cywilizowanych zawarł w
rozprawie znanej nam już Wina i związek przyczynowy w rozwoju prawa karnego
S. S t o m.m a 102. Autor połączył w tej~ pracy realizm prawniczy ze śmialością wniosków
i radykalizmem w podejściu do problematyki. To, co niektórzy badacze wypow:laoali
oględnie, często w trybie przypuszczającym, Stomma wyraził w sposób jasny i nie
pozostawiający miejsca na wątpliwości. Nas interesuje tutaj sam sposób interpretacji ~awiska,
a nie opis przeobr~ń w prawie karnym.
Za motyw przewodni rozważań uznać można uzależnienie treści i formy prawa od
przemian zachodzących w strukturze społeczno-politycznej, a co za tym idzie i wzajemnych
relacji społeczeństwo - państwo. Przekształcenia te posiadały według Stommy charakter
solidarystyczny. "W świecie współczesnym - pisał on - zachodzą ważne i daleko idące
przeobrażenia społeczne. Obsenvując te zmiany, uchwytujemy z łatwością ich główną
tendencję rozwojową. Zwiększa się zwartość społeczeństw ludzkich. Zacieśniają się więzy
współżycia zbiorowego, więzy spajające jednostkę z grupą. Oto główna linia rozwojowa
procesów społecznych dzisiejszej doby" 103.
Punktem wyjścia było więc pojęcie jedności. Nowoczesne, masowe społeczeństwa,
jak twierdził badacz, naj\viększą wagę przywiązywały do jedności ideowej. Cechowało je
"Doś\"viadczenie

9.
"zgodne by
100
101

102
10J

s. 83. Nieco wyżej czytamy, że ,;z totalistycznie
istnienie niewolnictwa".
Tamże, s. II.
Tamże, s. 83 (infine)-84.
St. S t o m m a, Wina i związek przyczynowy...
Tamże, s. 81.

Tamże,
było

ujętą
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sl"worzenie nowego pojęcia idei, idei panującej, przewodniej, która funkcjonowała w postaci
legendy, mitu. Najczęstsze formy o")'ch wierzeń - zdaniem Stommy - to mit o
proletariacie i wszechświatowej rewolucji, mit o Imperium Romanum, czy też mit rasy i
Trzeciej Rzeszy. Za jednością ideową miały postępować dalsze procesy, tj. zacieranie się
różnic klasowych i niwelowanie wewnętrznych podziałów natury politycznej, 'wreszcie
upodabnianie się zapatrywań obywateli na sprawy społeczne i moralne. Zanikła tym samym
Z:1sadnicza antynomia między społeczeństwem a państwem. Stąd prawo, przepojone
pierwiastkami ideo")'mi, mogło rezygnować ze sztywnych form na rzecz bardziej
elastycznych. Użyteczność społeczna stawała się jedynym kryterium stosowania czy
niestosowania w konkretnym wypadku przepisów, zwłaszcza prawa karnego. Stomma sądził,
że ustawodawcy jemu współcześni chcieli za pomocą prawa, ściślej przepisów prawnych,
osiągnąć przede wszystkim cele ochronne polegające na zachowaniu panującego układu
stosunków społecznych. Prawa jednostki'- '\\)'jaśnial na· przykładzie państw totalnych
autor - 7.astąpione zostaly przez prawa zbiorowości, toteż ład społeczny uzyskał rangę
kategorii naczelnej. Jednocześnie \vysunięto tam również cele wychowawcze będące
następstwem odejścia totalizmów od koncepcji ideowej neutralności państwa. Każda ustawa
przynosiła powtórzenie zasad społeczno-politycznych ustroju i '\\)'ka7llnie swego związku
z ideą przewodnią, co tłumaczyło potrzebę jej '\\)'dania. Celom '\\)'chowawczym miał również
sprzyjać postulat uproszczenia i jasności norm prawnych 104 •
"Tendencje te - zapewniał wileński prawnik - szczególnie ostro występują w
pal1stwach totalnych, przybierąjąc tam skrajne formy. Ale przeobrażenia identycznej treści
objęły wszystkie państwa w mniejszym lub większym stopniu" 105. Błąd StOlluny wynikał z
przyjęcia za rzeczywistość założeń ideowych czy zwyklej propagandy. Jeszcze i dzisiaj
cywilizowane pailstwa równie dalekie są od antycypowanego przez autora ideału jedności.
Z ciekawym studium o '\\)'kładni ustaw Dogmatyka prawa li' świetle socjologii,
'wystąpił S. F r y d m a n, asystent w Zakładzie Teorii i Filozofii Prawa Uniwers}1etu
Wileńskiego 106. Stroniąc od ocen politycznych, przedstawił on problem na dwóch
płaszczyznach: teoretycznej i praktycznej. PielWSza z nich obejmowała abstrakcyjny model
nazwany przez autora państwem scentralizowanym i kierowanym racjonalnie, coś jak
weberowski typ idealny. Dmga przywoływała konkretne przykłady: Związku Radzieckiego
i Trzeciej Rzeszy. Płaszczyzny te omawiamy kolejno.
104

Tamże,

10l

Tamże,

s. 20-21,33,39,81-85.
s. 82 (infine)-83.
106 S. F Ty d m a n, Dogmatyka prawa w świetle socjologii... Sawa Frydman (1907 - 1981)
najpierw młodszy asystent USB, doszedł do stanowiska starszego asystenta, które zajmował także po
obronie rozprawy doktorskiej. Uczeń dwóch znakomitych prawników, prof. J. Landego i prof. B.
Wróblewskiego, nie przynależał jednak ściśle do żadnej szkoły w teorii prawa, przejmując tylko od
swoich nauczycieli nastawienie realistyczne. Poważny wpływ na koncepcje prawnicze badac7..a
wywariy studia filozoficzne odbywane pod kierunkiemprof. T. Czeżowskiego. Już jako pracownik
naukovl'y Wydziału Prawa Frydman związany był nadal z Wileilskim Towarzystwem Filozoficznym,
a zllinteresowania filomficzne zdominowały jego !wórcmść po n wojnie światowej. Ucmlly ten, jako
Czesław N o w i fI S k i, wszedł do grona czołowych filozofów marksistowskich w Polsce. Przez wiele
ostatnich lat pracy naukowej prof. Nowiński, związany z Instytutem Filomtii i Socjologii PAN,

244

Leonard Górnicki -

Prawo Trzeciej Rzeszy w nauce ...

Wykładnia prawa - twierdził Frydman - pozostaje w ścisłym związku zarówno
z ustrojem społeczno-politycznym oraz gospodarczym, jak i z ustawą. Nie w każdym też
ustroju interpretacja ustaw jest możliwa. Całkowite urzeczywistnienie państwa
scentralizowanego i kierowanego racjonalnie w ogóle wyklucza wykładnię. Przeważa
w nim rozumowanie techniczne, teleologiczne (a właściwie słusznościowe). Prawnicy
przejmują sposób myślenia inżynierów. Eo ipso zanika myślenie obiektywne i obiektywna
. interpretacja ustaw. "Wykładnia" nie ma bowiem teraz na celu wykrycia właściwego sensu
zawartego w ustawie. Teleologiczne (słusznościowe) rozważania dogmatyków mają raczej
na względzie "ideał społeczny" podlegający realizacji, a ostateczną dyrektywą
interpretacyjną jest dla nich tak czy inaczej wyrażona wola wodza, ów "niewzruszony
aksjomat". Nie można już mówić o interpretacji ustaw, gdyż brak jest związku - choćby
metafizycznego - między wykładnią a ustawą. Zanika lvykładnia, a gdy tak się dzieje
zanika również ustawa, bo są to pojęcia ze sobą sprzężone 107.
Przemiany ustrojowe zachodzące w świecie - pisał Frydman - przeciwdziałają raczej
rozwojowi wykładni. Dowodem są przykłady Związku Radzieckiego i Trzeciej Rzeszy.
Pozostają tutaj w mocy wszystkie obiekcje dotyczące uznania dogmatyków zracjonalizowanego ustroju za interpretatorów ustawy. Jest tylko jeden wyjątek. O ile w systemie
zracjonalizowanym ulega zatraceniu metafizyczny związek ocen "interpretatorów" z ustawą,
o tyle doktryna hitlerowska (zwłaszcza odłam nawiązujący do neoheglizmu) celuje .
zajmował się

filozoficznymi zagadnieniami nauk przyrodniczych; S. Frydman, politycznie chyba
w prawie model metodologii nauk właściwy lwowsko-warszawskiej
szkolc tilozoficznej. Najbardziej odpowiadało mu podejście reistyczne, zaproponowane przez
T. Kotarbillskiego. Teorię prawa pojmował on jako naukę empiryczną o faktach, jako socjologię
prawa, zawężając jednak jej przedmiot badania do czynności dogmatyków prawa. Najważniejszą z
tych czynności miała być wykładnia ustaw. Przy czym za pomocą interpretacji ustaw Frydman chciał
modelować wzory powinnego zachowania się członków spoleCZełlstwa, a nie wyjaśniać obiektywny
sens ustawy, czy rzeczywistą wolę ustawodawcy; zob. Sprawozdanie z działalI/Ości Wydziału Prawa
i Nauk Społecznych USB w Wilnie za rok akademicki 1934/1935. Oprac. B. Wróblewski, RPW, R
. Vill1l936, s. III, XII i XXII; oraz Sprawozdal!ie z działalIlości Wydziału Prawa i Nauk Społecznych
USB w Will/ie za rok akademicki 1936-1937, Oprac. 1. Panejko, RPW, R IX/1938, s. 347. O wpływie
wspomnianej metodologii naukowej (Ajdukiewicz, Kotarbiński) na Frydmana pisze 1. W o I e ń s k i,
Filozoficzlla szkoła lwowsko-warszawska, Warszawa 1985, s. 23- 24, 226, 254 i n. Wyraźny
wpływ reizmu na Frydmana (a także na J. Zajkowskiego i J. Rutskiego) zauważył już
C. Z 11 a m i e ro w s k i, Ogólna nauka o prawie (recenzja), P..PEiS,R16, z.2/1936, s. 2-4. O znaczeniu
reizmu dla twórczości niektórych przedstawicieli prawniczej "szkoły wileńskiej" pisał też S. Rundstein,
mając zapewne głównie na myśli przed chwilą wymienionych; S. R u n d s t e i n, Z badań nad teorią
prawa (i'ecenIja) z: Ogólna nauka o prawie, t.II, Wilno 1938), w: GSW nr 1111938 (s. 170-172) i nr
12/1938 (s. 186- 189), zwłaszcza nrlI, s. 171. A. MycieIski z kolei, który wówczas Frydmana
dobrze znał określa go jako zwolennika koncepcji Kelsena; zob. Rozmowa z prof dr hab. Andrzejem
lo.fycielskim o filozofii prawa w Polsce li' okresie międzywojennym (rozm. ]V/. Szyszkowska) w: Ruch
Filozoficzny, t.XXXI, nr 2-4/1973; A. M Yc i e I s k i, Chwile czasu minionego, Kraków 1976, s. 221.;
zob też L. Gór n i c k i, Totalizm ... , s.71 (przypis 120).
107 Tamże, s. 251i 11., a zwłaszcza s, 254 - 257, 263, 272. O pojęciu wykładni i ustawy
zobacz s. 141-150,150-166.
niezaangażowany, zastosował
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w nykazywaniu jego istnienia. Podobnie i radzieckie teorie, choć są "bardziej pozytywne",
również nie stronią od tez metafizycznych. Frydm.:łll przestrzegał jednak przed stmvianiem
znaku równości między koncepcjami radzieckimi a hitlerowskimi. Dzieli je - dowodził on
- różnica celów dyktowanych przez wodzów. Pierwsze z nich, poza tym, preferują oceny
slusznośdowe, właśnie wedle zadań wyznaczonych przez wodza. Drugie natomiast,
prL)jmują raczej nie kryterium celu, lecz "wartości bezpośrednich", poznawanych intuic}jnie,
bądź wyjawianych przez wodza. Punktem wyjścia jest na ogół nie celowość, lecz
sprawiedliwość. Upraszczając sprawę, hitlerowscy doktrynerzy chcą zamknąć w dialektycznej
jedni "sprawiedliwość", "intuicję", i "rozkaz wodza". Takie założenia - inne niż w
koncepcjach radzieckich - byłyby czynnikiem hamującym rozwój technicznego,
teleologicznego rozumowania. Mimo to nadal - ,,')jaśniaI Frydman - nie mielibyśmy w
Trzeciej Rzeszy do czynienia z "')rkładnią w tradycyjnym jej rozumieniu. Dodajmy, że autor
vvyraźnie podk1eślił brak ścisłej korelacji między wyłożoną przez siebie teorią lotalistycznej
wykładni, a praktyką pra"ną we wskazanych państwach. Przypuszczał, iż w orzecznictwie.
istniały nadal pierwiastki tradycyjne, zwalczane przez nowe prądy. Postulował
przeprowadzenie badań empirycznych jako podstawy późniejszych, indukcyjnych
uogólnień 108.

4. bmi autorzy.

Ujęcia

nietypowe.

Wielu prawników, a byli to niekoniecznie zwolennicy koncepcji totalizmu, pot:wierdzaIo
negatywne w istocie oceny totalnego państwa. Z 'ryróżniających się postaci "ymienimy
choćby Wacława M a k o w s k i e g o i Romana R y b a r s k i e g o. Prof. Makowski,
znakomity karnista, wykładający także i prawo konstytucyjne na Uniwersytecie
Warszawskim, zasłynął jako czołowy prawnik sanacY.inej ekipy. Uniwersalistyczne i'apędy
ówczesnych państw tłumaczył on jako ewolucję od demokracji indywidualistycznej do
demokracji społecznej (zrzeszonej), a nie dążenie ku autorytal)~izmowi i totalizmowi 109.
Toteż - ten współtwórca konstytucji k"ietniowej - określił kreowany przez nią system
ustrojo\\')' mianem "państwa społecznego", odcinając się przy tym wyraźnie od si'kodliwych
totalistycznych wzorców \lo. Prawnik i ekonomista R. Rybarski, prof. skarbowości na
108 Tamże, s. 257 i n., a Z\Vlaszcza s. 261 - 263. Podkreślając konieczność dalszych badal}
Frydman sądził, że czasy im sprzyjają. ,,żyjemy - pisał on - w epoce istotnych zmian, przeksztalceil
i zasadniczej przebudowy spolecmej. Rosja Sov'iiecka, Niemcy, Wiochy, Stany Zjednoczone Ameryki
Północnej, częściowo zaś Polska i inne kraje majdują się W klyt)rc711ej formie u!>'1rojowej, w okresie
przewartościowania wszystkich wartości i przebudowy wszystkich podwalin. Trudno o lepszą
koniunkturę dla badań empirycznych" (tamże, s. 263).
IQ9 W. M a k o w s k i, Zagadnienia współczesnego kOllstytucjonalizmu, Warszawa 1929,

S.

56 i 61.

lIC W. M a k o w s k i, Nowa Polska w lIowej El/ropie, w: Droga, Nr 1111929; tenże, Kil
pelllstwlI społecznemu, w: Nowe Pmlstwo, Nr 4/1932; tenże, O koncepcji prawa społecznego, w:
RPEiS, Nr 111933; tel/że, Rewizja IImowy społecznej, Warszawa 1933; i tenże, PelIlstwo społeczne,
Warszawa ] 936.
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Uniwersytecie Wars7.awskim, rozpatrywał natomiast zagadnienie re stanowiska syntezy
indywidualizmu i uniwersalizmu, odnalezionych w narodzie. Bronił jednakże wartości jakie
przyniósł ze sobą indywidualizm potępiając ostro - w sposób zadowalający większość
dzialaczy staroendeckich - państwo monopoliczne (totalne) 111.
Osobne miejsce zajmują rozważania adw. dra Mieczysława S z e r e r a dotyczące
demokracji i dyktatury 112, adw. dra Teodora S e i d l e r a na temat konfliktu między
myśleniem indywidualistycznym a uniwersalistycznym 113, oraz adw. Bogusława
L o n g c h a m p s a odnoszące się do struktury wojskowej w państwach totalnych 114.
Zauważyć też wypada analizę totalistycznej monopartyjności jaką przeprowadził Zenon
Wa c h I o w s k i, doc. Uniwersytetu we Lwowie, członek Polskiego Instytutu Prawa
Public7ncgo. NąjwaŻIliejs7.a myśl badaC?3 to stwierdzenie, iż w państwach totalnych mieliśmy
do czynienia z jednością partii i państwa, ale nie z tożsamością. Monopartia - podkreślał
Wachlowski - ,jest czymś więcej niż organem państwa. Materialnie rzecz biorąc racz~i
paIlstwo zasługiwałoby często na miano organu partii". Sądził więc autor, że w ustrojach
tych zastosowana zostala nowa konstrukcja public7no-prawna państwa, na które składały
się odtąd dwa elementy: dawne państwo i partia 115.
R. R Y b ar s·k i, Naród, jednostka i klasa, Warszawa 1926, zwl. s. 115 i n. Tenże, Sila
tegoż, AlItyliberalizm a prawo, w: Myśl Narodowa z 9 IX 1934 r. Z
poglądami Rybarskiego polemizował prof. Czesław Martyniak. Biorąc za punkt wyjścia tomistyczne
pojęcie osoby ludzkiej twierdził on, iż jednostka nie może być podporządkowana idei służby dla
spoleezcllstwa, gdyż oznaczałoby to jej pochłonięcie przez zbiorowość; Cz. M a r t y 11 i a k, Si/a
i prawo. Z powodu książek R. RybaTskiego i H. Dembińskiego, Lublin 1937 (odb. z mies. Prąd,
1937). Co do stanowiska endecji w sprawie totalizmu patrz jeszcze, Bohdan W i n i a r s k i, My i olli
IV walce o konstytucję, Poznań 1937 (autor utożsamił nowe koncepcje ustrojowe z \laorami pa(lstwa
polic)jnego)"
112 M. S z e r e T, Smiertelni bogowie. Rzecz o demokracji i dyktatlIrze , Warszawa 1939. Do
pailstw totalnych zaliczyi on Związek Radziecki, Włochy i Trzecią Rzeszę.
lI) T. S e i d l e r, Jednostka Pm;stwo - Rząd. Próba syntezy, Warszawa 1934,
zwl. s. 13-47.
114 B. L o n g c h a m p 5, O wodzach narodu i iclz zadaniu, Lwów 1938. Militarystyczną
strukturę pa(lstw totalnych wywodził on już z samego ~stnienia instytucji wodza narodu. Duce, Fiihrer
- stwierdzał Longchamps - to nowe pojęcia pal1stwowo-prawne, głównie o charakterze
strategicznym, podobnie jak koncepcje Fiihrerstaat, Fiihrerprinzip, czy wreszcie idea totalności
pailslwa. Współczesne teorie wojny wyczerpującej, wszechogarniającej (Volk in Wafien) sugerują, że
dla osiągnięcia zwycięstwa w przyszłej walce zbrojnej niezbędne jest kontrolowanie przez
odpowiedzialnego wodza - na dlugo wcześniej - caloksztaltużycia społeczno-politycznego.
Konicczność zangażowania wszystkich sil i środków narodu w nowoczesnej wojnie decyduje
o planowym jego kształtowaniu przez wodza w tymże kierunku. Każda więc sfera aktywności
111

i prawo, Warszawa 1936;

ludzkiej w pal1stwie ma

być podporządkowana

pr.l)'szlemu

zwycięstwu.

Tendencje takie -

pisał

dalej autor -- będą v"ykazywaly narody i kraje słabe, tj. pokonane w "wielkiej wojnic", nies8modzielne,
obawiające się sąsiadów, czy też wewnętrznie rozbite, których celem jest zmiana panującego status
quo (tamże, s. 3 - 6).
11 ~ Z. W a c h ł o w s k i, Strollllictwa politycz/le w pmistwie współczesl/ym (Rozdział VIII.
SystemjedlIego stronnictwa, s. 174-194), Warszawa - Kraków 1938, zwl. s. 178 i n., oraz 192-194.
Do totalnych zaliczał on Związek Radziecki, Wiochy i Trzecią Rzeszę (por. s. 177 ill jit/e-178).
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Cz,'1sami przedstawiano w odmienny niż zazwyczaj sposób stosunek między
autorytatywi.zmcm a totalizmem. Przykładowo, A C h m u r s k i uznawał dążenie do totalizmu
za charakterystyczną cechę "państw autorytetu" i dlatego unikał nawet naZ\\y "paIlstwo
totalne". Teza o jednym systemie, zamiast dwóch powiązanych ze sobą typów ustroju,
miała wyraźne ostrze polityczne. Chmurskiemu zależało na \\yeksponowaniu
niebezpieczeństwa grożącego demokracji i parlamentaryzmowi 116. Do zasadniczych rysów
pallSlw autorytatywnych zaliczył totalizm ró,vnież dr Edaward D u b a n o w i c z, prof.
prawa politycznego na Uniwersytecie Lwowskim. Ten wszechstronnie wykształcony
humanista, jeden z twórców konstytucji marcowej, już w kilka lat po jej wejściu w życie
h.ierdził, iż istniejący ustrój powstał" w atmosferze bolszewizmu" 117. Trudno porównywać
konsenvatystę i prawicowca Dubano\\'icza z Chmurskim. Łączyły ich motywy działania
walka o kształt ustrojo'"Y Polski, tyle że poglądy Dubanowicza zbliżały się do stanowiska
zajmowanego w tej materii przez Stronnictwo Na:rodowe Il8 •
Do n.ietypo'"Ych zaliczamy zapatrywania osłabiające groźbę zjawiska totalizmu. Uwagę
naszą zwrócił zwłaszcza Zygmunt C y b i c h o w s k i, sympatyk ideologii narodoworadykalnej. Korygował on werbalną "yk1adnię totalności twierdząc, iż żadnemu państwu
nie zależy na tak szerokiej penetracji wszystkich sfer życia i re byłoby to nawet praktycznie
nic\\ykonalne. Stąd doszedł on do \\niosku o totaliźmie względnym 119. Tak samo i systemy
116 A. C h m u r s k i, Nowa konstytucja ... , "Stary pOfZ<1.dek ma być obalony. W miejsce
pallstwa demokratycznego - indywidualistycznego, mechanicznego, atomistycznego - ma powstać
nowy, doskonalszy typ ustrojowy: Państwo autorytetu - jednolite, korporacyjne, organiczne,
wszystko obejmujące. W miejsce prawa dotychczasowego - sztywnego, formalistycznego, nie liczącego
się ze zmiennymi potrzebami życia - ma powstać prawo nowe, elastyczne, oparte w szerokim
zakresie na swobodnym uznaniu v.lykonawców, liczące się z dynamiką nowego porządku. Nowe
prądy posiadają więc charakter antyparlamentarny, a nawet antydemokratyczny" (tamże, s. 121).
Określenie "stato totalitario" i "der totale Staat" tłumaczył on jako "pal1stwo wszystko obejmujące" (s.
128, 213, 220 i n.). Porządek państwowy opierający się na autorytecie - pisał Chmurski przed
wejściem w życie konstytucji kwietniowej w Polsce - istnieje faktycznie: na Węgrzech, w Polsce, w
Bułgarii i Estonii, formalnie zaś, na podstawie ustaw konstytucyjnych, wc Włoszech (brak jednolitej
usta\vy), na Litwie, w Jugosławii, Portugalii, Austrii i w Niemczech (brak jednolitej ustawy); lamże s.

122.
m. Zob. bliżej Sz. R u d n i c k i, Działa111ość polityczno polskich konserwatystów 1918 1926, Wrocław 1981, s. 158 i 219.
lI8. E. D li b a n o w i c z, Ku stałemu ustrojowi pa/lstwa polskiego, Warszawa 1936. Do
pai1slw autOl)1atywnych zaliczał on Związek Radziecki, Wiochy i Niemcy (s. 57 i n.). Twierdził też,
że niektóre państwa hołdujące niegdyś autorytat)'Wizmowi "zdają się mieć go poza sobą" (s. 89).
Traktując totalizm jako jedną z podstawowych cech autof)1atywizmu (s. 81) podkreślał, iż totaliznl
sowiecki przewy.1:sza hitlerowski (8. 86).
119. Z. C y b i c h o w s k i, Na szlakach nacjonalizmu, Rozważania prawl/opolityczne,
Warszawa 1939, s. 124-34. Państwo totalne przeciwstawił on państwu liberalnemu, które pozostawiało
poza sterą swoich zainteresowalI wiele kwestii i posiadało znacznie węższe od pa(lstwa totalnego

kompetencje (s. 131). Wśród totalizmów względnych wymieniał WIochy i Niemcy, ale na drogę
rozszerzenia swoich kompetencji weszły jego zdaniem i inne państwa, jak Anglia, Francja, czy Stany
Zjednoczone A. P. (s. 131).
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autorytat)'\\Ue W Niemczech i we Włoszech, należało jego zdaniem traktować jako przejaw
"demokracji nacjonalistycznej". Cybichowski dodawał, iż rządy w tychże krajach słusznie
autorytatywnymi się zwą, ponieważ zdobyły sobie zaufanie i uznanie li obywateli 120.
W pewnym tyłko zakresie pokrewne Cybichowskiemu koncepcje głosił Ludwik E h r l i c h,
prof. prawa międzynarodowego publicznego na Uniwersytecie Lwowskim i na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Wyszedł on z założenia, że całkowity indywidualizm, albo całkowity
kolektywizm cLY totalizm nie mogą w praktyce występować, jako sprzeczne z naturą ludzką.
W pierwsz)1l1 bm\'iem \rypadku nie istniałoby społeczeństwo, w drugim zaś - posiadająca
swoiste potrzeby i dą7..enia jednostka. Konserwat)"ma ideologia skłoniła ostatecznie badacza
do mó\\ienia o ustrojach "bardziej ind)'\vidualistycznych" i "bardziej totalnych" (bądź
socjalistycznych CLY komunistycznych)121.
Od innej strony nietypowe stanowisko zajął Henryk D e m b i ń s k i, który na
plaszcLYźnie światopoglądo\vej dążył do pogodzenia katolicyzmu z marksizmem. Zapewniał
on, że zaró,,\Uo wszelkiemu fasLYzmowi, jak i komunizmowi wspólna była totalna teoria
paIlslwa. Nie pochwalając tendencji do podporządkowania człowieka państwu, pod
względem materialnym i ducho\\ym, dostrzegł on także "elementy zdrowe" w koncepcji
pallstwa totalnego. I tak, na uznanie i poparcie zasługiwały w mniemaniu badacza: idea
solidarności narodowej niwelująca antagonizmy partyjne czy klasowe, idea wspólnoty
interesów zawodowych wyprzedzająca wspólnotę interesów klasowych, idea tężyzny
narodowej, która nie dopuszcza kontroli urodzeń ani swobody obyczajów, 'WTeszcie
ustawodawstwo zapobiegające wyludnianiu wsi 122. Zach\\ytów nad takimi posunięciami
nie brakowało w naszej literaturze, zazwyczaj jednak w stosunku do konkretnych państw,
np. WIoch, cLY Tr.leciej RzesLY, a nie totalizmu w ogóle.
Prmmicy nasi, jak pamiętamy - zaznaczmy na koniec - nie zawsze dawali w miarę
calościo\\y obraz totalnego państwa CLY prawa, oma\viając tylko, każdy zgodnie ze swoją
spe~ialnością istotę zjawiska w pra'Wie konstytucyjnym, karnym, cywilnym itd. Rozdział
niniejszy, przypominamy jednocześnie, nie objął prac napisanych przez autorów spoza
środowiska prawniczego 123 •
Tamże, s. 13-16.
L. E h r I i c h, o. c. , s. 122-123. Autor - jak widać -- teoretycznie odróżniał totalizm od
socjalizmu i komunizmu. Wnioski jednak wyciągał wspólne. Sądził on, że komunizm i hitleryzm
\\·)'kazywaly rozumowanie pokrewne teoriom L. Duguita, który podkreślał, iż prawem jest tylko to
co popiera solidaryzm, bezprawiem zaś to, co jest mu przeciwne (s. 123 i 128).
.
122. H. D e m b i ń s k i, Jednostka a spoleczellstwo, Poznań 1937, s. 11, 12 i 13. Najczystszą
postacią totalizmu był wg. autora hitleryzm (s. 12). Zob. tenie, Kolektywizm i totalizm jako zasady
życia, w: Bolszewizm. Praca zbiorowa, Lublin 1938.
12J. Oprócz wskazanych już prac prawników zob. m.in. jeszcze Iwo J a w o r s k i, Ewolucja
kOllsty/lIc)]iw Estol/ii lIa tle porówllawczym, w: RPW, R. X/1939. Niektórzy z autorów spoza
środowiska prawniczego omawiali totalizm również pod kątem ustrojowym. Np. filozof, ekonomista
. i politolog prof. Feliks Młynarski widział trzy cechy wspólne totalizmów w sferze ustroju politycznego:
l) wszechwładzę państwa, 2) dysponowanie władzą przez wodza na zasadzie wyłączności i 3)
tożsamość rządu i pal1stwa; F. M ł y n a r s k i, O.c., s. 22. W specyficzny sposób opisywał
problematykę totalizmu ustrojowego znany wówczas literat Aleksander T r z a s k a C h r z ą s z c z e w s k i, PrZ)p/ywy i odpływy demokracji, Warszawa 1939 (s. 102 - 117). Z innych
120.

121 •
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* * *
Przedstawione tu poglądy - jak się można było przekonać - są wariantami koncepcji
totalizmu jako typu państwa i prawa. Mnogość podejść "ynikała z różnic o charakterze
światopoglądowym, ideologicznym i politycznym. Nie mniej ważne znaczenie mialy swoiste
dla danego autora bądź gmpy autorów metody badawcze, decydujące o jedno-czy
wielopłaszczyznowości ujęć. Wszystkich łączył jednak pewien istotny składnik
światopoglądu, mianowicie myślenie indy,,;idualistyczne, korygowane czasami na rzecz
uniwersalizmu. Oczywiście nie wystarczało ono do akceptacji totalistycznej wizji
rzeczywistości, która stanowiła ostatecznie '-rynik osobistych przekonań i przemyśleń.
Za podstawową cezurę dla omawianej koncepcji uznajemy rok 1933, związany z
objęciem władzy w Niemczech przez Hitlera i jego ekipę. Hitlerowski reżim bez osłonek
pokazał obserwatorom czym jest totalizm, przyczynił się więc do krystalizacji zapatrywań
na ów fenomen. Sprawa nabrała szczególnej ostrości w związku z zapowiedziami zmiany
konstytucji w Polsce. Trudno przy tym dostrzec "yramą ewolucję poglądów w późnięjszym
przedziale czasowym. Generalnie biorąc, przekrój powstałych wówczas wypowiedzi jest
podobny, a sądy prawników charakteryzują się niezmiennym zróżnicowaniem. Poza
możliwością weryfikacji pozostaje jednak problem zmiany przekonań indywidualnych osób.
Większość bowiem - we wskazanym okresie - do raz omówionego tematu już nie wracała.
Ci zaś, którZ"j to czynili, pozostawali przy "yrażonej już opinii (np. Peretiatkowicz,
Komamicki).
Koncepcja totalizmu wykazuje pokrewieństwa ze współczesną doktryną tzw.
totalitaryzmu, a gdy chodzi o podejście do genezy zachodzących wtedy przekształceń z
tezą o faszyzmie jako "produkcie epoki" (der Faschismus in sejner Epoche) głoszoną
zwłaszcza przez Ernsta Noltego 124 • Obie współczesne teorie na tyle są u nas znane, że nie
,,,ydaje się tutaj konieczne szczegółowe "ywodzenie ich podobieństw do koncepcji
totalizmu i odmienności od niej m. Warto natomiast przypomnieć, iż ta ostatnia nawiązywała
m.in., prot~ Zygmunt M y s ! a k o w s k i, Totalizm C~' kultura, Kraków 1938; prof.
S w i a 11 i e w i c z, Polityka gospodarcza Niemiec hitlerowskich, Warszawa 1938 (s. 5-20);
pik TadcuszR ó ży c ki, Pmlslwo totalne i wojna totallla, Warszawa 1937; Kilka haseł w E n c y k I op c d i i W Yc h o wall i a T .1- 3/1933 - 1939 i tam podana literatura; Ferdynand G o e t e I, Pod z/laJ.iem
faszyzmu, Warszawa 1939 (krytyka koncepcji totalizmu z pozycji faszystowskich, s. 188 i n.); zob.
również interpretacje katolickie wyróżniające się zwl. w aspekcie genezy zjawiska: ks. Józef
K o b y I i 11 s k i, ls/ola i gelleza pmistwa totalnego, Poznań 1936; tellże, artykuły w: Ruchu
Katolic/..im, R. 6/1936; A. N i e s i o I o w s k i, Katolicyzm ... , oraz artykuły ogłoszone na lamach
Przeglądu Powszechnego, Verbum, KultlIry i Wvchowania, AIII/ales Alissiologicae, w latach 1935 1937; ks. Jan S t e p a, U źródeł niemieckiego tolalizmu, Warszawa 1938.
114. E. N o ł t e, Der Faschismlls;1I seillel' Epoche, Miinchen 1963; Sz.czegółową literaturę
dotyczącą teorii totalitaryzmu i nieco szerszą jej analizę zawiera praca J. J. W i a t r a, WspółczesllY
alltykomunizm a nauki społeczne. Eseje polemicz1le, Warszawa 1970 (s. 96 - 105).
1l5. Omówienia mają charakter krytyczny; oprócz wskazanej pracy J. J. Wiatra zob.
jeszczc: F. R y s z k a, Pmlslwo siali u wy.iątkowego, (s.39 - 45 i n.); lelIże, Faszyzm europejski.
prac zob.
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w trakcie powstawania do dyskusji prowadzonej w całej niemal Europie i poza nią. Stąd
ślady zapożyczeń, niekiedy nawet wyraźne, choć trzeba też pamiętać, że prawie każdy z
prawników starał się nadać swej \\ypowiedzi znamiona oryginalności. Te próby - na
skutek radykalnej zmiany ustroju w Polsce począwszy od lat 40-tych - poszły w
zapomnienie, podczas gdy na Zachodzie teoria totalitaryzmu zdobyła populamość właśnie
po II wojnie światowej. Duża doza realizmu i prz.enikliwość badawcza pozwoliły prawnikom
polskim w interesujący sposób oświetlić omawiane zjawisko. Mamy tu i dynamiczną
koncepcję ustroju i antyczne jego antecedencje i tezę o totalizmie względnym, które nie
bez widocznej ewolucji poglądów potwierdzali później zachodni teoretycy.
Idea totalizmu powstała bezsprzecznie na zamó,,'ienie chwili. W okresie gwałtownej
przebudowy systemów społeczno-politycznych, w tej "epoce dyktatorów" - jak ją niekiedy
zwano - zrodziła się potrzeba sprecyzowania meritum przemian. Wedle
indywidualistycznej, choćby i zmodyfikowanej ,\ykładni problem polegał na faktycznym
powiązaniu autorytatywizmu z różnymi postaciami nadindywidualizmu (uniwersalizm,
kolekty\\lzm). Obsenvatorzy zdawali sobie sprawę, że totalizm, najbardziej groźny dla systemu
parlamentamego i konstytucyjnego, to oprócz sfery bytu również i sfera możliwości.
Spotęgowanie 'rymiaru zjawiska, kumulacja wszystkich "niebezpiecznych" cech ustroju,
stawaly się czymś oczywistym. W świetle prezentowanej tu logiki zrozumiała jest
. częstotliwość porówny,,,ania Związku Radzieckiego okresu tzw. stalinizmu i Trzeciej Rzeszy,
form - w porównaniu z preferowanymi wzorcami - tak czy inaczej skrajnych. Takie
spojrzenie spełniało więc \ryraźną funkcję ostrzegawczą, co można też powiedzieć o
międzywojennej koncepcji dyktatury faszystowskiej, propagowanej głównie przez lewicę,
a stanowiącej przecież odzwierciedlenie podobnego sposobu myślenia. Wyrażał się on w
szukaniu elementów wspólnych, a nie istotnych różnic. Inaczej mówiąc, przywoływane
glosy o totaliznue uzmysławi.ają nam "Plyw światopoglądu, ideologii i polityki na rozważania
naukowe, wskazują także, jak bardzo na popularyzowanych dzisiaj sądach zaciążyła II
wojna światowa.
Wymóg rzetelności naukowej i obiektywizmu nie pozwalał jednak badaczom przyznać,
że kierowały nimi mOI)""y polityczne. Byli oni z resztą przekonani, że fomla ustroju i prawa
i formy sprawowania władzy mają - przynajmniej dla prawnika - znaczenie ważniejsze
niż treść ustroju. Historyczna znlienność, klasowy wyraz, ideologiczne i polityczne cele
pml.stwa, czyli to wszystko, co świadczyć ma o jego treści, musiały w takim ujęciu spaść w
nąjlepszym razie do rangi czynników ,,,tórnych, zmiennych. Pierwotna pozostaje tutaj tym
samym forma, a treść jest często takim czy innym sposobem jej manifestowania się na
zewnątrz. To prLeświadczenie o wiekuistości formy, a zmienność treści - doprowadzone
do ekstremum przez Kelsena i jego zwolenników - zaowocowało kreo-waniem tzw. totaliznm
jako 7jm"iska transhistorycznego itranspolitycznego.

Rozdziell/o.fć

.

i wspólnota (Perspektywy studiów porównawczych), w: St. n. Fasz. i Zbr. Hill., T. li,
1977 (s. 10 i n); H. O I s z e w s ki, o.C., (s. 175 - 179); zob. też ostatnio wydanąinteresującą
pracę M. Z m i e r c z a k, Spory o istotęfaszyzmu. Dzieje i krytyka, Poznań 1988 (s. 129 - 143 i s. 159
- 170).
Wrocław
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Możliwe są wielorakie podejścia do problematyki totalizmu. Rozpatrzmy teoretycznie
kilka wariantów nie stanowiących prostej akceptacji tezy. Radykalna krytyka prowadzi do
odrzucenia tak samej koncepcji, jak i terminu "totalizm" czy "totalitaryzm" (dzisiaj niekiedy
odróżnia się je od siebie), jako z gruntu formalistycznych. W łagodniejszej wersji różnie
rozumianą przydatność typologii bądź jedynie samego pojęcia ograniczać się będzie do
totaliznlów o charakterze prawicowym, tj. faszyzmów. Inna z kolei wersja sceptycyzmu
nakazuje dokonywanie osobnych uogólnień dla totalizmów prawicowych i osobnych dla
tolaliznlów lewicowych, czyli uzupełnia kryteria formalne kryteriami materialnymi. Z krytyką,
ale także i z akceptacją tezy mogą się łączyć dalsze zastrzeżenia. Łatwo sobie wyobrazić
sprowadzenie totalizmu do określonej sfery, np. politycznej, gospodarczej czy duchowej,
relatywiz.:'lcję zjawiska bądź ścisłe jego związanie ze ,,'spółczesnością. Każdy wariant można
by - jak wiemy - szczegółowo uzasadniać.
Określeniom totalizm czy totalitaryzm nadano po drugiej wojnie światowej 'rykladnię
rozszerzającą, która niewiele niekiedy wspólnego miała z naukową ścisłością. Trudno
jednakże na tej wyłącznie podstawie je odrzucić. Podobny był przecież i nadal jest los
tenllinów"faszystowski" i "faszysta", jako bojmrych zawołałl C""ey wręcz inwektyw. Tohl1izm
pozostaje pojęciem naukowym nawet gdy uznamy, że sama nazwa jest raczej nieostra 126.
Jeśli bowiem marksistowscy polscy prawnicy mówili o reżimach faszystowskich i reżimach
totalitarnych, odrzucając jednocześnie możliwość występowania autokracji i totaJ.izmu w
pm'istwach tzw. socjalistycznych, problem przesuwało się z dziedziny naukowej na
ideologiczną 121.

Twórcy polskiej międzywą,iennej koncepcji totalizmu dali tutaj pewną mniej lub bardzi~i
opisania zjawiska. Totalizm - w tym oświetleniu - to kombinacja
autorytatywizmu i nadindywidualizmu (uniwersalizm, kolekty"~zm). Kryterium w)Tóżnienia
pmlstw totalnych jest \vyraźnie uchwytne: stosunek do jednostki i jej praw polegający na
radykalnym przeciwstawieniu praw grupo\\ych prawom indywidualnym, aż do zupełnego
zanegowania tych ostatnich. Pochłonięcie jednostki i lik\\<idacja inic:iatywy prywatnej to
kl)teria dodatkowe, niezależne od tradycyjnej klasyfikacji ustrojów politycznych. W
udaną próbę

Il6. W. K o z u b - C i e m b r o n i e w i c z, Korporacjonizm Wioch faszystowskich a idee
korporaC)j/le Encyliki Qadragesimo A/III0, w: SI. n. Pasz. i Zbr. Hit!. , T. IX, Wroclaw 1985,
s. 136 - 137.
m. Zob. np. W. L a n g, w: W. L a n g, J. W rób ł e w s k i, S. Z a wad z k i, Teoria
pilllslwa i prawa, Warszawa 1986, s. 93 - 94 i 96. Warto przytoczyć słownikowe ujęcie kwestii prLez
naukę radziecką: "Totalitaryzm (Iac. totalis -- wszystek, caly, pełny) -- ustrój społeczno - polityczny
charakteryzujący się wszechobejmującą despotyczną ingerencją autorytarno - biurokratycznego pmlstwa
we wszystkie przejawy życia organizmu społecznego i poszc7..egÓJnych jednostek. Totalitarne rysy
Marks dostrzegł w monarchiach absolutnych, a szczególnie w rezimach bonapartystycznych 18 - 19
w. (typ rezimu Ludwika Bonaparte). W XX w. jaskra'wym ucieleśnieniem T. były albo są
rezimy faszystowskie (w Niemczech, we Włoszech, w Chile i inne). Pojęcie
T wykorzystuje się w antykomunistycznej propagandzie w celu szkalowania ustroju społecznego
w krajach socjalizmu; przemilcza się przy tym autentycznie demokratyczną istotę 711chodzących tam
przeobraże{l, w szczególności zasadę centralizmu demokratycznego, leżącą u podstaw działalności
partii komunistycznych i socjalistycznych pailstw"; zob. F i I o s o f s kij
S I o waT,
pod red. I.T. Frolowa, Moskwa 1986, s. 486.
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dyskusjach na temat autoIjtaIj'Zmu i faszyzmu, którel od wielu lat prowadzone są we
współczesnej Polsce, nie brano dotąd pod uwagę ujęcia faszyzmu jako autoIjtaryzmu
połączonego z nadindywidualizmem. Problem polega niewątpliwie na tym, że również
autorytaryzm ogranicza prawa obywateli. Mimo konieczności dodatko""ych założeń, jest
to chyba model godny przynajmniej przedyskutowania.
Biorąc pod uwagę płynność form, niedostatek rzetelnych wiadomości i krótki okres
obserwacji, musimy wyrazić uznanie dla międzywojennych badaczy. Często na drodze
spekulatywnej dochodzili oni do wniosków, które potwierdziła późniejsza praktyka tychże
systemów. Godna uwagi była ich otwartość badawcza na sprawy życia codziennego.
Pozostawili oni po sobie istotny ślad w polskiej nauce.
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ZAKOŃCZENIE

Nie ma z pewnością potrzeby przekonywać, że wybór tematu pracy
nie był chybiony i że osiągnięte rezultaty są współmierne do włożonego
wysiłku. Informacji - które akty prawne zostały omówione, towarzyszyć
miała eksploracja zapatrywań międzywojennych polskich prawników na
hitlerowskie prawo w ogóle bądź też na określoną jego gałąź czy instytucję.
U progu badań mogło się wydawać, że dokonywane na bieżąco omówienia
przepisów będą często wyrywkowe i powierzchowne, a interpretacje
zachowają wartość jedynie historyczną. Tymczasem prawnicy nasi jak
widzimy zupełnie dobrze znali ustawodawstwo Trzeciej Rzeszy, wielu z
nich też nader trafnie odgadywało rzeczywiste cele totalnego państwai
skutki ich realizacji. Można uznać za ironię losu, że większość tychże prac
przeszła w zasadzie bez echa. Tylko częściowo wyjaśnia ten fakt brak
wyróżniających się syntez ustroju i prawa Trzeciej Rzeszy. Pozostają wszak
cenne dzieła dotyczące poszczególnych aspektów problemu. Pewnym
pocieszeniem niech będzie to, że jeden z przywoływanych w tej książce
autorów, R Lemkin, stał się później znany szerszym kręgom
międzynarodo\\'Ych badaczy dzięki napisanej w czasie wojny a wydanej w
Waszyngtonie w 1944 r. książce Axis Rule in Occupied Europe: Laws oj
Occupions: Anylysis oj Government:Proposals jor Redress. Innym
prawnikom - jak sądzimy - sprawiedliwość oddaje niniejsza książka.!
Efektem naszej pracy są następujące ustalenia i wnioski:
1. Polska międzywojenna nauka prawa i publicystyka prawnicza
stworzyła w latach 1933- 1939 w miarę kompletny, zwarty wizerunek
hitlerowskiego ustroju i prawa. Pod względem zakresu penetracją objęto
wszystkie gałęzie prawa Trzeciej Rzeszy, a częściowo także i doktrynę
prawa. Rozważania koncentrowały się przy tym wokół prawa materialnego.
Niejednakowo przedstawiał się zarazem ~topień zainteresowania omawianymi
kwestiami. Poza totalizmem dużo pisano o koncepcji prawa, o prawie
państwowym, karnym i wybranych zagadnieniach cywilistyki, mniej o prawie
administracyjnym, prawie pracy i prawie międzynarodowym publicznym.
Najcenniejsze wydają się związane pośrednio z tematem dyskusje nad
ustrojowo-prawnym modelem totalizmu. Ciekawe są wywody o prawie
karnym, konstytucyjnym i o koncepcji prawa w ogóle. Analizy te razem
wzięte stanowią istotny wkład w rodzime badania nad· hitleryzmem.
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2. Przemiany prawnoustrojowe w Trzeciej Rzeszy nie były z
pewnością w naszej literaturze prawniczej zagadnieniem peryferyjnym.
Powodowała to rewolucyjność hitleryzmu na gruncie ustroju i prawa, jak
również specyficzna sytuacja polityczno-prawna w Polsce, odczuwane w
wielu krajach zagrożenie totalizmem. Z drugiej zaś strony tradycyjne
powiązanie z niemiecka myślą prawniczą nie pozwalało badaczom na
przyjęcie postawy obojętnej. Dyskusja nad przeobrażeniami w ustroju i
prawie trwała w naszym kraju od wielu już lat; przypadek
narodowosocjalistycznych Niemiec oznaczał jej kontynuację i uzupełnienie.
3. Obraz kreowany przez prawników międzywojennych w znacznym
stopniu różnił się od tego, który proponuje współczesna polska nauka.
Perspektywa obserwacji, przestrzeganie na ogół dystynkcji między prawem
publicznym a prywatnym, tradycje i nawyki w myśleniu prawniczym . wszystko to wpływało na ową specyfikę. I tak, gdy chodzi o koncepcję
prawa, prawnicy międzywojenni o wiele wyraźniej niż czynimy to dzisiaj
starali się umiejscowić narodowy socjalizm w określonej tradycji, powiązać
go z pewnymi prądami, szkołami w nauce prawa. Wskazywano więc na
zapożyczenia ze szkoły historycznej, z neokantyzmu, neoheglizmu i innych
orientacji. Analiza opracowań międzywojennych prawników nasuwa
spojrzenie na hitleryzm od strony filozoficzno-prawnej, tj. przede wszystkim
od strony odpowiedzi na pytanie co to jest prawo, jaki jest jego cel, podstawy
obowiązywania i stosunek do moralności. Powojenna polska nauka nie
przedstawiała zagadnienia w ten sposób.
Odnośnie do prawa państwowego odmienne i interesujące wydaje
się spojrzenie na hitleryzm poprzez pryzmat autorytatywizmu i totalizmu.
We współczesnej polskiej nauce uznanie zyskały pojecia faszyzmu i
autorytaryzmu, które to systemy traktowane są jako dwa odrębne i
współistniejące fenomeny, dwie różne formy państwa. Tymczasem według
nauki międzywojennej każdy system totalny, a więc i faszystowski był
jednocześnie autorytatywny, ale nie na odwrót. Autorytatywizm dotyczył
bowiem tylko władzy najwyższej a nie wszystkich przejawów działalności
państwa. Na gruncie doktryny prawa niweluje to rozbieżności między
. teoretykami autorytatywizmu i totalizmu. Równie ciekawe jest ujęcie
"Fiihrerprinzip" jako zasady polityczno-prawnej i techniczno-organizacyjnej,
a nie teoretyczno-prawnej konstrukcji. Samą też koncepcję totalizmu możemy
potraktować jako wkład do nauki. Totalizm ~ w tym oświetleniu -. to
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kombinacja autorytatywizmu, tzn. braku związania władzy najwyższej
prawem i nadindywidualizmu (uniwersalizm, kolektywizm). Kryterium
wyróżnienia państw totalnych stanowi tu określony stosunek do jednostki i
jej praw polegajacy na radykalnym przeciwstawieniu praw grupowych
prawom indywidualnym, aż do zupełnego zanegowania tych ostatnich.
Nie widzimy natomiast wyraźnej specyfiki gdy chodzi o
międzywojenny obraz hitlerowskiego prawa administracyjnego." Zmiany
administracyjnoprawne były wiązane bądź nawet" podporządkowywane
tendencjom w prawie państwowym.
Obraz zjawiska w prawie karnym nie daje się jednoznacznie
zakwalifikować. Przypisywano mu - przy użyciu różnej terminologi cechy
solidarystyczne i totalno-autorytatywne zarazem, albo tylko totalistyczne.
Na dyskusji zaciążył fakt, że dotyczyła ona prawa karnego w ogóle, a nie
jedynie prawa Trzeciej Rzeszy.
W zakresie prawa pracy, przy podobnym zróżnicowaniu stanowisk
jak poprzednio, istotne jest zwłaszcza zwrócenie uwagi na doniosłość zmian
społecznych w hitlerowskim państwie. Niezależnie bowiem od tego komu i
czemu one służyły był to poważny przełom w sferze socjalnej.
Na interpretacji przekształceń"w cywilistyce odcisnął istotne piętno
podział na prawo publiczne i prywatne. Choć nie wszyscy tkwili w tym
schemacie, to jednak ogólnie biorąc obserwatorzy oceniali zazwyczaj zmiany
. w tej drugiej gałęzi mniej surowo niż w pierwszej.Za wyjątek trzeba uznać
" prawo osobowe i prawo własności. Słabość ich analiz tkwiła w tym,że za
"podstawę rozważań brali oni istniejący w cywilistyce stan prawny, a nie samą
treść tego prawa.
W refleksjach nad prawem międzynarodowym publicznym nie zauważamy natomiast jakiejś zdecydowanej odrębności. Na konkr.etne zagadnienia
stosunków międzypaństwowych patrzono oczywiście z mniejszą niż my
dzisiaj ostrością.
4. Wizja hitlerowskiego prawa stworzona przez polskich między
wojennych eksploratorów miała w miarę stabilny charakter. Brak jakiejś
wyraźnej ewolucji zapatrywań w latach 1933.-1939, w tym znaczeniu, iżby
publikacje wcześniejsze zdecydowanie różniły się od później wydawanych,
jak też by poszczególni autorzy -- z małymi wyjątkami - w sposób istotny
zmieniali swoje" poglądy.
5. Stosunek do hitleryzmu stał się jednym z tych wyznaczników ,
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w środowisku prawniczym w Polsce.
Rozmaitość szkół i kierunków badawczych oraz orientacji politycznych i
światopoglądowych dała tu o sobie znać już w samych postawach wobec
zagadnienia. Jedni - niezależnie od oceny faktów - z góry odrzucali
hitlerowskie pomysły jako pozbawione naukowej wartości. Ich zdaniem nie
było się czym zajmować. Drudzy - element ocenny wysuwali na pielwszy
plan, widząc w prawie Trzeciej Rzeszy barbarzyństwo, zbrodniczy v..ydzwięk
i antyhumanizm, co też już wyraźnie ciążyło na ewentualnych analizach
ustawodawstwa i doktryny prawa. Inni - decydowali się nawet na współpracę
prawniczą z hitlerowskimi jurystami. Grupa ta unikała oceny politycznej
zjawiska i narodowosocjalistycznego prawa w ogóle, skupiając się raczej na
szczegółowych kwestiach. Przeważało tu stanowisko utylitarne, zakładające
możliwość wykorzystania doświadczeń niemieckich na polskim gruncie.
Jeszcze inni - którzy uznawali konieczność zachowania w nauce pewnych
rygorów, postulowali obiektywizm. Przyświecał im m.in. wzgląd na to, że
niezależnie od merytorycznej wartości, ważne są skutki praktyczne zmian w
prawie Trzeciej Rzeszy i ich promieniowanie na inne kraje. Nie wszyscy
jednak podpisujący się pod obiektywizmem właściwie go pojmowali;
zwłaszcza zastosowanie metody narodowej w badaniach nad prawem
prowadziło w rezultacie do subiektywizmu. Odrębnym problemem jest
jeszcze rzekomy obiektywizm nielicznych zwolenników ustroju i prawa
Trzeciej Rzeszy. Podkreślić przy tym trzeba, że nawet prawnicy odrzucający
hitlerowskie prawo jako całość potrafili odnaleźć w nim wartościowe
akcenty i rozwiązania ustawodawcze. Większość środowiska prawniczego
w Polsce przyjęła tym niemniej stanowisko niechętne hitlerowskim pomysłom.
Znalezli się jednak i tacy, którzy nie pamiętali o odpowiedzialności jaką
ponosi uczony za obraną postawę i głoszone koncepcje.
6. Dyskusje prowadzone przez prawników międzywojennych na tle
interpretacji i oceny hitlerowskiego ustroju i prawa dotykają głębszych
zagadnień o charakterze filozoficzno i teoretyczno-prawnym. Takim
zagadnieniem jest choćby dylemat stosunku treści i formy, tak ważny dla
teorii totalizmu. Wiąże się z nim i pytanie o skutki ustrojowo-prawne
które

objawiały zróżnicowanie

zawodności, niedoskonałości

przybierają

form i

rozwiązań

prawnych, które

wyraźnie

na sile w warunkach ogólniejszego kryzysu. Czy i na ile są one
względnie autonomiczne wobec przeżywających kryzys i upadek urządzeń
i wartości politycznych, społecznych, ekonomicznych, kulturowych itd.
Odpowiedż na te pytania chyba nigdy nie będzie w pełni jednoznaczna.
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Wiele problemów międzywojenni polscy prawnicy rostrzygali inaczej
niż my dzisiaj, niejedno zaciemniał im brak ostatecznej perspektywy
obserwacji, ale też wzmagał on jednocześnie twórczą inwencję i sprzyjał
oryginalności sądów. Jeśli niniejsza książka w pewnym choćby stopniu
zdołała ukazać te poszukiwania i odkryte drogi, to spełniła już swoje
zadanie.
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WYKAZ· SKRÓTÓW W TYTUŁACH CZASOPISM

Arch. Krym.

.- Archiwum Kryminologiczne

AUW

-

Acta Universitatis Wratislaviensis

BU

-

Biuletyn

CPiE

-

Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne

DJ-Z

-

Deutsclle Juristen - Zeitung

C.S.

-

Czasopismo

-

CzasopismoSądowo-Lekarskie

GA

-

Gazeta Administracji

GAiPP

-

Gazeta Administracji i. Policji

Gl. S.

-

Glos

Gl. Adw.

-

Glos Adwokatów

Gl. Prawno ŚI.·

-

Głos Prawników Śląskich.

Gl. Prawa

-

Glos Prawa

GSW

-

Gazeta

Pal.,

-

Palestra

Pil)

_.

Państwo

i Prawo

PPiA

-

Przegląd

Prawa i Administracji

Pr. i Op. Spoi

-

Praca i Opieka Spoleczna

Prz.

Ekon.

-

Przegląd

Ekonomiczny

Prz. P. Pr.

-

Przegląd

Prawa Pracy

Prz. Polic.

-Przegląd

Prz. Powsz

-

Sąd-Lek

Czas.

Urzędniczy

Sędziowskie

Państwowej

Sądownictwa

Przegląd

SądowaWarszawska

Policyjny
Powszechny
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Prz. Not.

-

Przegląd

Prz.

Sąd.

-

Przegląd Sądowy

Prz.

Więź.

Pol.

-

Przegląd Więziennictwa

Międzyn.

-

Przegląd

Stosunków

Prz. Pr. Hand!.

-

Przegląd

Prawa Handlowego

RGBL

-

Reichsgesetzblatt

RPW

-

Rocznik Prawniczy

RPEiS

-

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny

SN

-

Sprawy

SF

-

Studia Filozoficzne

St.n. Fasz. i Zbr. Hitl.

-

Studia nad Faszyzmem

SI. ŚI.

-

Studia Śląskie

Wił.

-

Wileński Przegląd

Wojsk. Prz. Prawno

-

Wojskowy

WMP

-

Współczesna Myśl

Zag. Rasy

-

Zagadnienia Rasy

Prz. Stos.

Prz. Prawno

Notarialny

Polskiego

Międzynarodowych

Wileński

Socjologiczny

Narodowościowe

Zbrodniami Hitlerowskimi

Prawniczy

Przegląd

Prawniczy
Prawnicza
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- Aktllallle zagadnienia z niemieckiego prawa karnego, w : GSW Nr 21/1938

A d

II

-

A I b c r t

SI.,

- K weslia sterylizacji i jej znaczenie społeczne
14 lipca 1933, w: Wojsk. Prz. Prawf/. z. 3/1933.

A

li

g

C

-

IW

tle lIiemiecl.iej IIstawy karnej z dnia

n b I i c k R.,
Prawo karlle antyliberallle, w: Arch. Krym. T. l, z. 1/1933.

B. R. ,
-

Hitleryzm w dziedzinie prawa, w: Droga Nr 6/1933.

B a b i

ił s k i L.,
-- Ewolucja polskich przepisów o obywatelstwie lIa Ile prawodau'Slwa porównawczego,
w : Gl. Prawl/. Śl. Nr 1/1939.
Zarys wyk/adll prawa międzynarodowego prywatnego. l. Nauki ogólne - Prawo
osobowe, Warszawa 1935.

B a g i 11 s k i

Wł.,

Nowy ustrój pracy w Niemczech, Warszawa 1936.
Kształtowanie rynku pracy w Niemczech, Warszawa ł 936.
Ustawodawstwo niemieckie Ul zakresie gospodarki ludzką silą

roboczą,

w: JfJtfP Nr

4/1.937.
Troska o przygotowanie kadr fachow}'ch pracowllików w Niemczech, w: Przegląd
Bezpieczelislwa Pracy Nr 1011937.
-- Prawo pracy a plan czterolellli w Niemczech, w : Gl, S Nr 111938.
-- Prllca )II projekcie nowego kodeksu karl/ego w Niemczech:, w: iVAlP
Nr 11/1937.

B e r g erA.,
- Ustalenia alternatywne (W odpowiedzi /la
Nr 5/1936.

B c

Pro! Dra TVI. Woltera), w: Gl. S.

s li: i M.,
Usiawa o obywlItelslwic Rzeszy wobec IIl11iejszo,ki Iwrodollych w Niemczech, w: SN

rży ń

-

Gnkietę
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Nr 5/1935.
- Sytuacja ogólna Polaków w Niemczech, w: SN Nr 5-6/1934
- Ustawa o zagrodach dziedzicznych, w: SN Nr 1/1934.
- Stasowanie IIs/awy o dziedziczeniu zagrody wlościmiskiej wobec llldllo.~ci pol~kiej, w:
SN Nr 2-3/1934
- Zagadl1ienie niemieckiego frol/tu pracy w stosunku do ludności polskiej w Niemczech,
w: SN Nr 6/1935 i Nr 7/1935 .
.- Staatssekreliir Dr Wilhelm SllIckart: Die l'olkische Grlmdordlllmg des deutschell Volkes,
Delltsclles Rec},!, zesz.. 23/24 z grudnia 1935, Berlin, w: SN Nr5i1935.
B i e r z a 11 e k R.,
-- Narodowość w prawie, w: WJvfP Nr 10/1937.
B i g o T.,
- Administracja publiczna Trzeciej Rzeszy,

Poznań

1936.

B o r n s t e i n-L y c h o w s k a M.,
Służba pracy w Niemczech i poza nimi, w: Pr. i Op. Spoi. z. 4/1933.
Drogi włoskiej i niemieckiej polityki społecznej, w: Pr. i Op. Spoi. z 111934.
Walka z bezrobociem w Niemczech, w: Pr.; Op. Spoi. z 3/1936.

B o s s o w s kiJ. J.,
Nowe kierunki prawa karnego w Niemczech, w: RPEiS z. 3/1936.
- Nowe metody zwalczania przestępczości w Niemczech, w: RPEiS z. 111937.
-- Prawo karlle i proces karny w Niemczech. Zarys historyczny . Prawo
obowiązujące.Projekty. Nallka, Warszawa 1936.
B r e y e r S.,
- Niepodzielne gospodarstwa wiejskie, w: Prz. Not. Nr 17-18/1937.

B r

li

c k u s M.,
Narodowy Socjaliz/I i losy lIarodów /lie-niemieckiej krwi, w: Przegl. Powsz.

Nr 4/

1939.
B r z c s k i T.,
.- Ziemia i rasa w Trzeciej Rzeszy, w; Przegl. Powsz., T. 203 nr 607-60811934.

B r z e z i i1 s k i W.,
.- Charakterystyka samorządu miejskiego w pmistwach i1uloryta(vwnych (Niemcy, Wiochy
faszyslowskie, ZSRR), w: Samorząd lIfiejski, z. 3/1935.
C a r o L.,
- Przewrót gospodarczy

IV

lI! Rzeszy, w: Polityka gospodarcza III Rzeszy,

cz. I, Lwów 1938.

c
r.

o h n b r a d t

B.,

-- Reforma ubezpieczeli społecznych Trzeciej Rzeszy w świetle IIstawy z dn. 21Ji.711937
o rozbudowie ubezpieczenia
rentowego, w: Pl' i Op. Spoi. z 4/1937.
- Ciekawe orzeczenie sądu niemieckiego, w: WJvIP Nr 11/1938.
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c y b i c h o w s k i Z.,
Na szlakach nacjonalizmu. Rozważania prawI/opolityczne, Warszawa 1939.
Die nationale Methode im Staatsrecht IlIId in der Staatslehre, w:
DJ-Z z. lO/l934.
Nowoczesna myśl konstytucyjna, w: Ster. Miesięcznik dyskusyjny, Nr 6/1935.

Czas pracy w Niemczech, w Prz. P. Pr.

Nr 2/1939.

c

z e r w i ń s k i S.,
- Sterylizacja jako środek walki z przestępczością i uzdrowienie rasy, w:
GAiPP nr511934
- Sterylizacja i kastracja jako środek walki z przestępczością i uzdrowienia rasy, w:
Wiadomości Prawnicze Nr 1111934 i Nr 12/1934
- Zagadnienie sterylizacji w świetle prawa jako środek walki z przestępczością. Kongres
penitencjarny we Franlifurcie i Berlinie, w: GAiPP Nr 23/1935.

c

z u m a

l,

Polityka ludnościowa III Rzeszy, Lublin 1939.
Absolutyzm ustrojowy, Lublin 1934.
Absolutyzm, w: Encyklopedia Nauk Politycznych, T. l, Warszawa 1936.
Niemcy - naród bez młodzieży, Warszawa 1939.

C h m u r s k i A.,
Nowa Konstytucja, Warszawa 1935.
- Reforma Najwyższego Trybunalu Administracyjnego, Warszawa 1934.
C h r z ą s z c z e w s k i S.,
- Problem sterylizacji w świetle IIstawy niemieckiej, Lwów 1935.
ń s k i H.,
Ustrój notariatu Wolnego Miasta Gdańska w: Prz. Not. Nr 9-10/1939.
D.N.: Dr Helmut Nico/ai, Grl/lIdlallgell der kommendell Verfassung, Berlin 1933, w: S.N.
Nr 2-3/1934.

C h u d z i

-

D

ą

b r o w s k i St.,
- Eugenika ze slar/owiska katolickiego,

Poznań

/1935/.

D e m b i

ń s k i H.,
- Osobowość publiczno-prawna samorządu w świetle metody dogmatycznej i
socjologicznej, Wilno 1934.
- Odmowa uznania faktów dokonanych w najnowszym rozwojll prawa narodów
(Ma/ldżl/kllo-Abisy"ia-AI/stria-Czechoslowacja)., Lublin 1938.
Kolektywizm i totalizm jako zasady tycia, w: Bolszewizm, Pr. zbior., Lublin 1938
.- Jed/lostka a spoleczellstwo, Poznań 1937.
- Machiavelli a czasy dzisiejsze, Warszawa 1938.

D e r y n g A.,
Akty rządowe głowy pa,islwa
- Prawo polityczne, Lwów 136.

Rozważania

ustrojowe, Lwów

1934.
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- Sprawozdanie Antoniego Derynga, Pro! K. U. w Lubli/lie, z dysku:iji nad zagadnieniem
wladz, w: Pamiętnik III Zjazdu Prawników Polskich, cz. n, Warszawa 1938.
Zagadniellie podziału f//llkcji władzy pllllslwowej, w: Pamiętnik. .. , cz. I, Warszawa
1937.

podziału

D

li

b a 11 o w i c z E.,
- Kil sla/emu lIstrojowi

państwa

polskiego, Warszawa 1936.

D z i e w a n o w s k i M.K.,
- Stall Żywicieli w Niemczech, w: WNfP Nr 3/1937.
- Narodowy socjalizm a prawo międzynarodowe, w: WAIP Nr 6-7/1937.

E h r I i c h L.,
- Stosullek
Nr 3/1939.

sędziego

do prawa. Uwagi 1/a tle porównawczym , w:

E s t r e i c h e r S.,
- Pm/slwo, w: Świat i Życie, T.

m,

Lwów -

es,

R. XIII,

Warszawa 1935.

F e n i c h e I Z.,
- Rozwój prawa we współczesnych Niemczech (Na marginesie dwóch niemieckich prac
. prawniczych), w: Gl. Prawa Nr 3-5/1939.
Ustawy Ilorymberskie a prawo międzynarodowe prywatne, w: Gl. Adw.
z. I/1939.
- Naj/lowsze zmially we współczesnym prawie pracy, w tegoż: Polskie prawo prywatlle
i procesowe. Studia, Kraków 1936.

F i c d l c rE.,
Trzecia Rzesza. Zarys IIstrojll polilcznego, gospodarczego i ku llura In ego, Warszawa
1937.
F i d ! e rów n a A.,
- Spadkobranie wlościmiskie według prawa niemieckiego, szwajcarskiego i projektll
polskiego oraz kwestia kredytów dla spraw rodzinnych, cz. l, w: WAlP Nr 5/1939.
- Organizacja inspekcji pracy w pmislWach totalllych, w: Pr. Op. Spoi. z. 3/1938.

s c h I o w i t z St.,
- Niemiecka ustawa o przebudowie ubezpieczeli spolecznych, w: Pr. Op. Spoi z. 3/1934.

F

Formy przedstawicielstwa

zakładowego

w niektórych krajach: w: Prz. P. Pr. Nr 7-8/1939.

F r y d m a n S.,
- Dogmatyka prawa w świetle socjologii. Studilllll l. O lI:vklad/li IIstaw , w: Ogólna
IWI/ka o prawie, Studia pod red. Bronisława Wróblewskiego, Tom l, Wilno 1936.

F

LI

d a I i Lo,
Kwestia lIsialeli alternatywnych, w: Prz.

G I a s e r St.,
Reforma

prawa

karl/ego

li'

Sąd.

Nr 7/1936.

Niemczech,

w:

GSW

Nr

30-31/1934.
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Spędzenie płodu

b S.,
Prądy

-

w nowym prawie karnym niemieckim, w: Czas. Sąd. Lek. Nr 111937.

Rodzina i

w
wlasllo.ść,

prawoznawstwie
III
w: GSW Nr 1/1934.

Rzeszy,

Warszawa

1936.

G r e n o w s k i l,
Obecny lIstrój gmin pruskich, w: Samorząd Miejski Nr 11 i 12/1935.
Zwalcul/Iie bezrobocia w Niemczech, w: Samorząd l\Iiejski Nr 21-22i1933.
Ordynacje pracy w publicznych zarządach i przedsiębiorstwacII Trzeciej Rzeszy, w:
Samorząd Miejski Nr 13/1934.
G r o c h o I s k i Cz.,
- Projekt l/Owego prawa rozwodowego,

w;

WlvIP Nr 8-9/1937.

G r o d y 11 s k i T.,
Dziwactwa podatkowe, Kraków 1934.
Budżet
w Trzeciej Rzeszy, w: Przegląd Współczesny
Budżety Francji i l\'iemiec w dobie kryzysu, Kraków 1935.

Nr

15811935.

G r o d z i fi s k i~.,
._. Podstawy ideologiczne prawa kal'llego wykonawczego Trzeciej Rzeszy, w; WiJ. Prz..
Prawno Nr 10/1938.

G r o n i e c kiL.,
_. Budownictwo niemieckie w
24/1938.

G r y
-

P a n G.,
Nowe prawo niemieckie o

świelle

przepisów podatkowych. w:

Samorząd

Afiejski Nr

li S Z

postępowaniu

ugodowym, w

Prz. Pr. Halldl. Nr 5/1937.

G r z y b o w s k i K.,
- Dyktatura Prezydenta Rzeszy. Studium /lad art. 48, list. II KOllstytucji Weimarskiej
i rozwojem pm/slwa autorytatywnego w Niemczech, Kraków 1934 .
.- Niemcy hitlerowskie. Nakładem Szko~v Nauk Politycznych w Krakowie. A.faszYllopis
powielollY, Kraków ] 934.
- Niemcy. Ustrój polityczny Trzeciej Rzeszy, w: Encyklopedia Nauk Politycznych, T. IV,
Z. I, Warszawa 1939.
-- Zasad)! KOllstytllcji Kwietniowej. Komentarz prawniczy do czę.fci l ustawy kOllsty/uC}jnej,
Kraków 1937.
G r z y b o w s k i

St. M .

.- Pojęcie spadku i dziedzica w powszechnym prawie spadkowym a w niemieckiej lista wie
o zagrodach dziedzicznych. Wykład habilitac)jllY l~yglosZOlly lIa posiedzeniu Rady Wydziału
Prawa i Administracji UJ dnia 22 czerwca 1936, w: Prz. Sąd. Nr 10/1936 i Nr 11/1936.

- D ą b r o w s k i W.,
- Slerylizacja i kastracja z pUllk/11 widzenia lekarskiego. eugenicznego i prawI/ego, w:
Zdrowie Publiczlle Nr 3/1936.

G r z y b o w o
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- Zagadnienie sfelJ'lizacji, Warszawa 1934.
- Sterylizacja i kas/racja z pl/nktll widzenia higiellY rasy, prawa i medycyny, w:
Nr 33/1937.
- Zagadnienia obezplodnienia, w: Pr. i Op. Spoi. Nr 4/1935.
G

li

s c h e J.,
- Stal/owisko redaktora

Trzeźwość

t

IV

niemieckim i wloskim ustawodawstwie prasowym, w: RPEiS,

z. 3/1934.

H.P.,
.- Zmiany ustawodawstwa karnego Rzeszy Niemieckiej, w: Arch. KIJ'm., T. I, z. 2/1933.
H a I b a n L.,
_. Religia IV Trzeciej Rzeszy, Lwów 1936.
- Ala/żel/sIwo niemieckie. Podłllg IIstawy z 6 lipca 1938, w:
Nr 1/1939 i Nr 2/1939.
- lS/ota duchowa Trzeciej.Rzeszy, Warszawa 1939.

Prz. Powsz.

H a I p e r n F.,
-

Klallzula zlota w Niemczech, w: Gl. Prawa Nr 9-10/1935.

H i g i e r H.,
TV sprawie walki eugenicznej z rozrodem osobników
1936.

małowartościowych,

Warszawa

H i r s z w e I d o w a H.,
- Z zagadnieniell dziedziczności i ellge/liki, Warszawa 1937.
H o r s z o w s k i S.,
- Niemiecka lIslawa o IIs/rojll pracy narodowej, w
fI

li

Pr . i Op. SpoI., 4/1933

r w i c z

S.,
Prolegomella do wszelkiej IIstawy sterylizacyjllej, w:

Wiadomości

Prawllicze Nr 2/

1934.

I I

li I

-

o w i c z M., K a l n o w i c z H.,
Konkordat Stolicy Apostolskiej z Rzeszą

Niemiecką,

was z k i e w i c z W.,
Kierowa/lie rynkiem pracy w Niemczech, w:

Polityka

spoleczllll

Niemiec

w

roku

1938.

w:

Pr

Wilno 1934.

Op. Spoi. 211939.

Pr.
Op.

SpoI.

z.

4/1938.

Izba Notarialna Rzeszy Niemieckiej, w: Prz. Not. Nr 19/1935.
J.W.,

Ustawa o zawodzie dzienllikarskim i jej zastosowanie wobec Nmiejszo.5ci Ilarodowych
w Niemczech, w: SN Nr 1-211936.
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J.,
- Zamach na nowoczesne prawo kame (sprawozdanie z odczytu, który
26.03.1936 r. w sali SNY, w: Gl. S. Nr 5/1936.

J a m o n t t

J a

II

k o w s k i

odbył się

T.,

Przeobrażenia

prawno-polityczne

li!

Trzeciej Rzeszy, w: GA Nr 18/1937.

r o s z y ń s k i M.,
Przemiany samorządu pruskiego, Warszawa 1934.
- Rozważania ideologiczne i programowe na temat samorządu, Warszawa 1936.
-- Pruskie przepisy o przedsiębiorstwach komunalnych, w: Samorząd Miejski
Nr 12/1934.

J

11

J a w o r s k i J.,
- Ewolucja konstytuc}jna Estonii na tle porównawczym, w: RPW Nr X/1939.
J a w o r s k i

St,
- Uslawa o zagrodach dziedzicznych a
Nr 3- 4/1935.

mniejszość

polska w Niemczech, w: SN

J c d l i c k i M.Z.,
-- Przeobrażenia ustrojowe i polityczne Niemiec. Nakładem kola Uczniów i Absolwentów
Szkoły Nauk Politycznych. (Wybito jako manuskrypt dla: użytku studentów. Wszelkie prawa
zastrzeżonej, cz. I i II, Kraków 1939.
Kar f i o 1.,
- Klytyczne uwagi do Ustawy Rzeszy Niemieckiej w celu zapobieżenia dziedzicznie choremu
potomstwu, w: Gazela Lekarska Śląska Polskiego 1937.
K o m a r n i c k i W.,
Ustrój pwistwowy Polski współczesnej. Geneza i system, Wilno 1937.
- Pmlslwo, w: Encyklopedia Nauk Politycznych T. IV, z. 2 , Warszawa 1939.
Nowy Ustrój pmlstwowy Związku Sowietów, w: RPW
R. IX/1938.
- Glos w dyskusji lIa 11 Posiedzeniu Polskiego Instytutu Prawa Publicznego, w : Rocznik
Polskiego IIIStyllll1/ Prawa Publicznego pod red. A. Peretiatkowicza, T. II 1938-1939, Poznal1
1939.
Konkordat miedzy Stolicą Apostolską i Rzeszą Niemiecką zawarty w dniu 20 VII 1933, Warszawa
1933.
KOl/kordat między Watykanem a
1. T. XIX11933.

Rzeszą Niemiecką,

w: Polilyka Narodów;

załącznik

do zesz.

Kor o w i c z , M.St.,
- Les decrets _. Lois dalllzikos devallt la Cour Permane/lte de Justice Jnternationale.
Ex/rai! de la Revue 111tematiollale (//1 Droi! des Gells (15.11.1936), Bordeaux ] 936.
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K o z i i1 S k i J.,
- Przekształcenia niemieckiego prawa karnego, w: WlviP

Nr 2/1938.

Kra j c w s kiL.,
Podstawy lIstroju Trzeciej Rzeszy, Warszawa 1935.
Doktryna prawna hitleryzmu, w: Gl. S. Nr 111939.
Detronizacja ustawy. w: B.U. Nr 1-211938.
Wola ustawodawcy, w; B.u. Nr 11/1937.
Renesans monokracji, w: Gl. S. Nr 7-8/1935.
- Precedens i autorytet, w: Gl. S. Nr 3/1937.

K u m a n i e c k i K.W.,
- Nowa konstytucja polska. Kraków 1935.
- Nowe elementy w prawie pracy, w: CPiE Nr 1-2/1936
.- Od repl/bliki do protektoratu (Praga-Bratislawa-Użhorod), w: CPiE Nr
1-6/1939.

K

li

r o 11 s k i K,
-

K

li

Położenie prawne l"dności polskiej w Trzeciej Rzeszy, Katowice 1938.
Polacy w Niemczech w urzędowych spisach lud/lości, Warszawa 1939.

t r z c b a S.,
Pm/slwa totalne. Światla-Cienie-Przyszlość, Kraków 1937.
Pili/siwa totalne. Odczyt. Wydanie drugie, przerobione, Kraków
Elita jako czynnik w technice rządzenia pa/lstwem, Kraków ! 935.

1937.

L.,
-

Z

piekła malżel/slw

rasowo mieszanych w Trzeciej Rzeszy, w: Gl. Prawa Nr 9/1933.

L.H.,

Militaryzacja prawników w Niemczech, w: Pal. Nr 11/1933.
L a c h s M.,
- Problem wojlly gospodarczej lIa tle wspólczesnego prawa narodów, w: Gl. Prawa
7-8/1935.

L a n d c J.,
- O lak zwanej socjologi nauki, w: CPiE Nr 1-12/1936.
L a n g r o d I.Sl.,
- Halls Kelsen, w: Gl. A.dw. z.

VI/1933.

L c m k i n R.,
Reforma prawa karnego w Niemczech, w: Wiadomości Literackie Nr 30/1934.
Sędzia w obliczu nowoczesnego prawa karnego i kryminologii, Warszawa 1933.
L i c h t s z a j n L.,
- Nowe kryteria prawa własl/ości w Niemczech, w: GSW Nr 16/1' 18 i GSW Nr 9/1938.
Nowa ustawa o ustroju adwokatlIry niemieckiej, w: ]SW Nr 15/1936 .
.- Ochrona narodu i paristwa w Niemczech, cz. I w: GSW Nr 1-15/1939 i cz. II w:
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GSW Nr 16/1939.
-- Zdolność procesowa osoby sterylizowanej względnie kastrowanej, w: GSW
Nr 25/1936.
- Nowe niemieckie postępowanie układowe, w: GSW Nr 39/1935
Niemiecka ustawa o komunikacji lotniczej, w: GSW, cz. I, Nr 47/1936
cz. n 48/1936
- Niemiecka IIstawa o sądzie gospodarczym, w: GSW Nr 13/1938.
- Czy sądy niemieckie mogą orzekać rozwody dla obywateli polskich w: GSW
Nr 43/1937.
- Nowe prawo patentowe w Niemczech, w: GSW Nr 27-28/1936 i Nr 29-30/1936.
- Reforma niemieckiego prawa morskiego w: GSW, cz. l, Nr 5/1936, cz. II Nr 6/1936,
cz. III Nr 7/1936.
- Za j przeciw cywilnej procedurze spornej, w : GSW Nr 6/1939.
- Nowe niemieckie prawo notarialIle na tle polskiego prawa o notariacie, w; GSW
Nr 25/1937 i GSW Nr 26/1937.
Zasady projektu niemieckiego kodeksu karnego, w: GSW Nr 28-29/1939.
Zmiany w Gdmiskiej procedurze cywilnej i karnej, w: GSW Nr 47/1935.
Stosowanie środków zabezpieczających w Niemczech, w: GSW Nr 18/1936.
Niemiecko-wioski projekt prawa o zobowiązaniach, w: GSW Nr 3/1939.
L i e b e s k i n d A.,
Z rozwazmi nad nauką prawa, w: Gl. Adw.
L i s s

z. Vll/1938.

1.,
Dokument kulilIry prawnej z Trzeciej Rzeszy, w: Gl. Prawa Nr 4-5/1934.

i n J.,
- H'stęp do ustawy i jego renesansu, Warszawa 1934.
- Przyczynek do kwestii mocy wstecznej ustaw, cz. I , w: GSW Nr 35-36/1936 i cz.
II, w: GSW Nr 37-3811936
Pozbawienie obywatelstwa z przyczylI politycznych w ustawodawstwie powojennej
Europy, w: Pal. Nr 9 i 10/1934.
L

t w

L o n g c h a m p s B.,
- (] wodzach narodu i ich zadaniu, Lwów 1938.
L o n g c h a m p g' F.,
-- Dr Herbert Rossiger, Fiihrertum und Verwaltul1gsgerichtsbarkeit. Leipzigere
rechtwissellschaftliche Studien, Leipzig 1936, w: PPiA /1938.
L

s M.,
Zagadnienia rasy a hitleryzm, Warszawa 1934,

Li C I U

a p i c k i B.,
- Jednostka i pwistwo w Rzymie starożytnym. Rozważania historyczne na tle przeobrażeli
prawa i pal/Siwa w dobie obecnej. Warszawa 1939.

Ł

L e b i 11
-

S

ki

Przegląd

T"
ustawodawstwa

gdańskiego,

w: GSW Nr 42/1935.
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L u b k o w s k i Z.,
Ustalenia alternatywne a praktyka

sądowa,

w: Gl. S. Nr 3/1937.

Ł

u n i e w s k i W.,
- Prawo niemieckie o zapobieganiu potomstwl/,
Warszawa 1936.

obciążonemu

chorobami dziedzicznymi,

M. S.,

Doktryna prawna Trzeciej Rzeszy, w:

Wiadomości

Prawnicze Nr 8/1934.

M a kar e w i c z J.,
- Prawo karne i prawa obywatela, w: RPEiS, z. 1/1936.
- Das Slm/recll! IInd die Recllte des Staatsbiigers, w: Revue pel/ale sllisse, z. 3/1936.
(M a k o w s k i W.),
- Przemówienie Przewodniczącego Obrad Plenarnych Zjazdll - Wacława lv/akowskiego,
w: Pamiętnik III Zjazdu Prawników Polskich, cz. II, Warszawa 1938.

M a r g u I i e s L.S.,
- Prawodawstwo kartelowe niemieckie, w: Gl. Prawa Nr 10/1933.
M a r t y n i a k Cz.,
- Sila i prawo. Z powodu

książek

R. Rybarskiego i H. Dem biliskiego, Lublin 1937.

M a t li S Z e w s k i K.,
- HI/ber E.H., Neue Grzmdbegriffe des hoheitliche/l Recll/s, Berlin 1935, w: RPEiS z.
4/1936.
M i c d z i (j s k a J.,
- Na niemieckim froncie pracy, Warszawa 1937.

M i k li I o w s k i Wł.,
-- O zagadnieniu niemieckiej lista»)' sterylizacyjnej, Warszawa

1936.

M i l I erA.,
- Zasady przyszłego ustroju Trzeciej Rzeszy. Uwagi na marginesie książki myśliciela
hitleryzmu, w: Gl. Prawa Nr 12/1933.
- Schmitt Carl. Ober die drei Ar/en des rechtswissenschaftlichen De/lkes, Hamburg
1934. w: RPEiS z. 1, cz. III1935.
- Larellz Karl, Deulsche Rechlsemeuerzl/lg I/nd Rechtsphilosophie, TObingen 1934, w:
RPEiS z. 3/ cz. W1935.
- KoelIreuter Otto, Von Shm IIl1d Wesen der lIationa/en Revolutioll. TObingen 1933,
w: lU'EiS z. l, cz. ll/1934.
M i l s k i R.,
- Rola samorządu terytorialnego w organizacji robót publicznych w Niemczech, w:
Samorząd AIiejsld Nr 2/1933 .

. M ! Y n a r s k i F.,
_. Totalizm czy demokracja w Polsce, Warszawa 1938.
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M o s i n W.,
- Niemiecka ustawa urzedllicza, w: BU, Nr 7-8/1937.

Zaopatrzenie emerytalne
i Nr 11/1937.

urzędników państwowych

w Niemczech, w: BU Nr 9-10/1937

M Y c i e I s k i A.,
- Podstawy lIstroju Niemiec współczesnych, w: Nowe Państwo, T. III, z. 3/1934.
Stanowisko prawne Fiihrera na tle ustroju Niemiec współczesnych, w:
Wydawl/ictwa Grup Polskich Porozumieli Prawniczych z Zagranicą : zeszyt 2 - Grupa
Prawnicza Polsko - Niemiecka, Warszawa 1938.
- Hitlerowska ustawa o zagrodach dziedzicznych na tle ogólnych założeń niemieckiego
rasizmu, w: RPW/1939.
N a m y s ł o \;'

-

S k i
W.,
Denaturalizacja i ekspatriacja w Rzeszy NiemiecJ.iej, w: GAiPP Nr 20/1933.

N e s t o r o w i c z WI.,

-

Wykonanie kary na lIieletnich w Niemczech, w: W Służbie Penitencjarnej Nr 20/1937.

N e s t o r o w i c z M.Wł.,
Nowe prawodawstwo drogowe w Niemczech,

w:

Samorząd

Nr 21/1934.

Niemiecki dekret o powszechnym oboli'. pracy, w: GA Nr 20/1938.

Niemcy

Niemcy.

(Deulsches Reich),
Przegląd

w:

Świat

ustawodawstwa za I

kwartał

Życie,

1939, w:

T.V,

WAłP

Lwów

-Warszawa

Nr 5/1939.

N i e s i o ł o w s k i A.,
- Katolicyzm a totalizm, Poznań 1938.
- Nowa niemiecka ustawa notarialna, w: Prz. Not, Nr 11/1937 i Nr 15-16/1937.
Nowe ustawy kartelowe w Niemczech, w: Polska Gospodarcza, z. 34/1933.

N o w i c k i T.:
- Fuchs Karl, Germanische und englische SelbstverwaltulIg. Berlin 1935, w: RPEiS, z.
1, cz. II11938.
Melzer Alfred, Die WandZl/ng des Begriffsinhalts der deutschen
kOn/ullolen Selbstverwaltll1ig im Laufe der politischen Geschichte, Stuttgart u. Berlin 1937,
w: RPEiS z. l cz. II11939.
- Kolbe J., Behordellfeindliche Verwaltlll1gsjustiz, Berlin 1937, w: RPEiS, z. 1, cz. HI
1939.
-

Frank Hans, Delltsches Verwaltllngsrecht, Miinchen 1937, w: RPEiS z. 111938.
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- Marmz Theodor, Nelle Grrllldlagen der Verwaltll/lgsrechts, Hamburg 1934, w: RPEiS
z. 2/1936.

N o w o s i e ł s k i A.,
- Problem sterylizacji, w: C. S. Nr 5/1935.

o

r z c ch o w s k i
Tajemnica
Nr 9-10/1938.

O k s z a
służbowa

K.,
niemieckich

urzęd1lików

pallslwowych,

w:

BU,

O r I e w i c z T.,
PlIIlsfwo w teorii i praktyce Trzeciej Rzeszy, w: WMP Nr 8-911937.
A.fechanizm lIstrojowy Niemiec współczesl/Ych, w: Prawo Nr 2/1934.
Z rozwaŻali o narodzie i państwie, w: Prawo Nr 5-6/1936.
Trzecia Rzesza budl/je nowe ustawodawstwo karne, w: Prawo Nr 3-4/1937.
Problem wyjalowieniowy, w: Prawo Nr 3/1934.
O ( r I e w i c z) T.,
- Reichstag, w: WMP Nr 4/1936
O r I o w s k i M.,
Gospodarka wojenna w Niemczech, Warszawa 1939.
Orzeczenie Sądu Rzeszy z 1934 r. w: Wiadomości Prawllicze Nr 8/1934.

P. H.,
Niemiecka

Służba

Biologiczno-Kryminalna,

Sędzia

w przyszłej niemieckiej procedurze karnej.
Nr 5/1938.

P a n e j k o J.,
- Geneza i podstawy

samorządu

Pojęcie

w:

WMP

Nr

4/1938.

krymillologii kryminalistyki, w: WMP

europejskiego, Wilno1934.

P a s t w a A.,
- Sterylizacja a prawo morall/e, Pelplin 1934,
P e i p e r L.,
Ustalenia alternatywl/e, w: Gl. Prawa Nr 1011935.
p c r c t i a t k o w i c z A.,
PlII/SIWO współczesne, Lwów-Warszawa 1935.
- Polska deklaracja kOllstytuc)jna z 1935 r. Analiza prawllo-filozoficzlIa, w: RPEiS,
z. 3/1936.
- Studia prawnicze, Poznań 1938.
- AJachiavelli i palisIwo totallle, w: RPEiS , R.18, z. 4/1938.
- Cezaryzm demokratyczny a Konstytucja Polska, Warszawa 1929.
- P( e r e I i a t k o w j c z ?) A. : Nico/ai Helmut, Grundlagen der kommenden
Verfasslmg, Berlin 1933, w: RPEiS, z. l (cz. 11) 1934
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P i e t ryk o w s k i T.,
- Ustawodawstwo Adolfa Hitlera. w: Gl. S. Nr 6/1939.

Plany reformy prawa cywilnego w Niemczech. w: PPiA/1937.
Podatek obywatelski w Niemczech. w:

Samorząd

A.fiejski Nr 18- 2311937

p o d o ł e i1 s k i St.,
- Ustawa sterylizacyjna w Niemczech. w: Prz. Powsz. T. 201 Nr 601/1934.
p o P i e I s k i B.,

- Zakłady Medycyny
Lek. Nr 3/1938.

Sądowej

w Niemczech. Ich organizacja i praca. w: Przegl.

Sąd.

Protektorat Czech i Moraw. w: GA. Nr 1111939.
Protest palestry lwowskiej przeciw bezprawiom hitlerowskim, w: Nowa Palestra Nr 4/1933.

Prl/ska ustawa o wykonywaniu kar i o
Nr 4/1938.
P r z y b YI o w s k i
- Prawo prywatne

ułaskawieniu.

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1933. w: Pal.

K.,
międzynarodowe. Część

ogólna. Lwów 1935.

Przegląd ustawodawstwa niemieckiego z lat 1933-1937. lI.lemieckie ustawodawstwo od czasu

Odrodzenia Narodowego (ErheblIng) dnia 30 stycznia 1933. w: Wydawnictwa Grup .... z. 2.
Przegląd

aktualnych zagadniel; prawnych w Niemczech. w: Pal. Nr. 4/1938.

R a b i n o w i c z L.,
- Zagadl1iel/ie sterylizacji w: Prz.

Więź.

Pol. Nr 1/1934; (patrz

też

L. Radzinowicz).

R a d I i c z J,
- Uniwersyteckie studium prawa. w: WAtP Nr 12/1937.

R a d z i n o w i c z L.,
Reforma więzienl/ictwa w Niemczech. w: Arch. Krym., T. II, z. 1-2/1935.
- Ustrój więziel/ny w Niemczech. w: Prz. Więź. Pol. z. 3/1937.
R a p p a p o r t E. St.,
- Przyszły kodeks karny Trzeciej Rzeszy Niemieckiej (Wskazania podstawowe prawa
karnego hitlerowskiego). Warszawa 1934.

R a w s k i Cz.,
-

Akademia prawa lIiemieckief.!o, w: WMP Nr 611936.
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Nowa organizacja niemieckiej adwokatury, w: WAl? Nr 4/1936.
U aplikantów niemieckich, w: Gl. S. Nr 7-8/1935.
Asesorzy sądowi w Niemczech, w: Gl. S. Nr 10/ 1935.
NI/Ilum crimen sine poena w niemieckim prawie karnym, w WAl? Nr 1111936
Reforma prawa ma/żeńskiego, w: U'AfP Nr 5/1936.
Niemieckie prawo o sterylizacji, w: 'fiMP Nr 3/1935.
Prawo o zagrodzie dziedzicznej, w: WMP Nr 7/1936.

R ( a w s k i) Cz.,
- Ustawodawstwo narodowo-socjalistyczne, w: WMP Nr 3/1935.
R o z w o d a T.,
- Krytyczne uwagi o sterylizacji i jej znaczeniu spo/cznym, w: Wojsk. Prz. Prawno z.
4/1937.

Rozwody obywateli polskich w Niemczech w: GSW Nr 47/1938.
R u d z i ń s k a E.,
- Popieranie małżeństw w Niemczech, w: Pr. i Op. Spoi.

Z.

3/1934.

R u n d s t e i nSz.,
- W poszukiwaniu prawa cywilnego, Warszawa - Kraków 1939.
- Narodowo-Socjalistyczna doktryna prawa narodów, w: Polityka Narodów T. V Z. 6/
1935.
- Prawa nabyte wobec wygaŚllięcia konwencji górnośląskiej, w: RPEIS z.311936.
R Y b a r s k i R.,
- Siła i Prawo, Warszawa 1936.
- Naród, jednostka i klasa, Warszawa 1926.
- Prawo a świadomość narodu, w: Kurier Warszawski Nr 166 z 19 czerwca 1937 r.
- Antyliberalizm a prawo, w: Myśl Narodowa z 9 IX 1934 r.

Rzesza Niemiecka. Cel narodowy jako
S. Nr 9/1933.

okoliczność wyłączająca przestępczość

czynu, w: Gl.

S a p e r J.,
- Praworządność w Trzeciej Rzeszy, w: Gl. Adw. XII1935
S a r a p a t a J.,
- Zasiłki rodzinne, Warszawa 1938.
ł o c k i J.,
- Weryfikacja adwokatury w Niemczech, w: JfiAfP 12/1938.
- Czesko-morawski protektorat i słowacka sfera wprywów Rzeszy Niemieckiej, w: WMP
Nr 4/1939.
- Ustawy przeciwkomunistyczne w niektórych krajach europejskich w: WAJP 1111938.

S a s - W i s

s(a
-

s) W ( i s ł o c ki) J.,
Nowe prawo małżeńskie w Niemczech, w: U'AfP Nr 6-8/1938.
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S t a r z e w s k i M.,
DenlOlrracja a totalizm, Kraków 1937.
Elita i wódz w projekcie ustroju Trzeciej Rzeszy, Poznań 1933.
Systematyka ustrojów politycznych, Poznań 1936.
Prawo palistwowe porównawcze, cz. l, Kraków 1928.

S t c I m a c h o w s k i B.,
- Zagadnienie przyspieszenia postępowania w polskiej i niemiecldej procedurze cywilnej,
w: Polski Proces Cywilny Nr 24/1936.

S t o I y h w o w a E.,

-

Polityka

ludnościowa jakościowa

(eugenika), w: Enc. Nauk Polit., T. 3, z. 5/1938

S 10m m a St.,
- Willa i związek przyczynowy w rozwoju prawa karnego. Rozprawa doktorska
przez Radę Wydziału Prawa i Nauk Społecznych U. S. 8., Wilno 1938.
S t r z e s z e wsk i Z.,
Niemcy. Reforma ustroju

Sytuacja prawna

słl/żby

S i e d Ie c k i

Wł.,

1937.

"AJyśl

bankowości,

przyjęta

w: WMP Nr 12/1936.

domowej w Niemczech, w: Prz. P.Pr. Nr 2/1938.

narodowa w niemieckim prawie

międzynarodowym

prywatnym, w: Pal. Nr 5/

Ś I i w o w s k i

-

J.W!.,
AlIlOlJ'te! prawa i lIutorytet wodza. w: Gl. S. Nr 6/1937.
Niemcy. Pozbawienie praw, w: WMP Nr 8-9/1936.

Środki

ochronIle i ubezwłasnowolnienie
w: UUP Nr 10/1937.

w służbie zapobiegania przestępczości

ś w i ą t k o w s k i

H.,
Prawo malżellskie i rozwodowe Rzeszy, w: Gl. S. Nr 5/1939.
Zagadnienie niepodzielności gospodarstw wiejskich, cz.
Nr 2/1938 i cz. IV, w: GSW Nr 4/1938.

-

Ś w i e r z e w s k li

II,

w:

GSW

W.,

-

Nowy lIstrój
wsi niemieckiej (Ustawa
z dl!. 29 Xl 1933), w: Rolnictwo, T. N, z. 2/1934.

"o zagrodach

dziedzicznych"

Św i

f S k i I.,
-- Zagadnienie sterylizacji, Włocławek 1934.
- Eugenika a moralIlość, Włocławek 1933.

s

z e I' e r M.,
- Smiertelni bogowie. Rzecz o demokracji i dyktaturze, Warszawa 1939.
- Sprawiedliwość w zaprzęgli (Doktryna prawa karnego w Niemczech narodowe
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socjalistycznych) w tegoż: Sprawiedliwość, Warszawa 1936.
- Doktryna prawa karnego w Niemczech narodowo - socjalistycznych (sprawozdanie
z odczytu, który odbył się 20.03.1936 r. w Towarzystwie Prawniczym w Warszawie, w Sekcji
Prawa Karnego) , w: Gl. S. Nr 5/1936.

sZ

l c W.,
.- Sprawa rozwodów obywateli polskich,
3-4/1937.

s

LI

z wed o w s k i ST.,
- Zasady prawa karnego

współczesnych

zamieszkałych

w Niemczech, w:

Prawo

Nr

Niemiec, w: C. S. Nr 1/1937.

T o l k a c z e w A.,
- Prawo malżeliskie w narodowo -socjalistycznym ustawodawstwie niemieckim w latach
1933-1936, w: Pal. Nr 5/1937.
T o t li l i z m, w: Świat i Życie. Zarys encyklopedyczny współczesnej wiedzy i kullury, T.
V, Lwów - Warszawa 1939.
T o t a l i z m, w: Ilustrowana Encyklopedia Trzaski, Everta
St. Lama, T. VI, Warszawa brw.
T o

l

II

A-fichalskiego. pod red. Dra

l i z m , w: Trzaski, Everta, AIichalskiego Encyklopedia XX wieku, Warszawal938

Trybul/al Rzeszy o
T

j

niezawisłości sądów,

w: Gl. S. Nr 6/1933.

rek W.,
- Problem zastosowania przeszkód małżeńskich niemieckiego ustawodawstwa o ochronie
czystości
i
zdrowia
rasy
poza
granicami
Rzeszy
Niemieckiej,
w. PPiA /1936.
li

Ustawodawstwo cywilne niemieckie z 1938 roku, w: GSW Nr 12/1939.

V c

I a n i A.,
- Konkordat Stolicy Apostolskiej z
211934.
t li

Rzeszą Niemiecką, w:

Polityka Narodów T. ID z. 1-

W. S.,
Ustawodawstwo

dotyczące

eugenicznej ste/:v/izacji, w: WAfP Nr 4/1937.

W. T.,

1937.

Rozporządzenie Rządu

W a c h I o w s k i Z.,

Rzeszy

dotyczące

zakazu podnoszenia cen, w: Prawo Nr 1-2/

277
-

StroIInicIwa polityczne w pmlstwie

współczesnym, Warszawa

- Kraków 1938.

Was i li t Y ń s k i B.,
- Glos w dyskusji /la II Posiedzeniu Polskiego Instytutu Pr,awa Publicznego, w: Rocznik
Polskiego lnstytutll Prawa Publicz/lego pod red. A. Peretiatkowicza, T. II, 1938-1939, Poznań
1939.
Wen d o r f f E.,
- Rzut oka na nowe prawo o

Nowe
Nr 6/1937.

prawo

o

spółkach

spółkach

Wen g i e r o w J.,
- Nowy lIstrój pracy w Wolnym
i Op. Spoi. z. 2/1934.

akcyJilych w Niemczech, w: Gl. S. Nr 9/1937.

akcyjnych

Afieście

w Niemczech,

Gdmlsku a interesy

w:

ludności

PrzegI.Pr.Han.

polskiej, w: Pr.

W e r e s z c z y ń s k i A.,
- Pm/slwo anlyczne i jego renesmlsy, wyd. II, Lwów 1934.
W i e n i a w a - C h m i e I e w s k i Cz.,
- Uwagi o ustroju pracy w Polsce, Italii i III-ej Rzeszy, Katowice 1938.
W i e w i ó r s k a H.,
- Alternatywa (Glos w dyskusji, wywolany
Nr 33-34/1936.
li b s k i
A.,
Przymus sterylizacji
P~J'chiatryczne z. 1-2/1934.

ankietą

proj Woltera), w: GSW

W i r s z

-

ty

lIiemczech

pod

względem

psychiatrycznym, w: Nowiny

W i r s Z u b s k i G.,
- Narodowo - socjalistyczne prawo karne, a narodowo - socjalistyczna polityka kryminalna
(Slreszczenle referatlI wygłoszonego w Seminarium Kryminalogicznym U.S.B. dnia 25.1.1934)
w: Wi!. Prz. PrawII. Nr 2/1934.
- Rozwój przestępczości w Trzeciej Rzeszy, w: Wi!. Prz. Prawl1. Nr 4/1939.

Woj c i e c h o w s k i J.,
Polacy w Niemczech wobec nowej ustawy dziennikarskiej, w: Front Zachodlli Nr 4/
1936.
Wo l t e r Wł.
- Prawo karne pod znakiem sfastyki. Referat z cyklu odczytów, poświęconych
zagadnieniom hitleryzmu, zorganizowanych przez Naukowy 11lslytut Katolicki w Krakowie, w:
Przegląd Współczesny, T. XLIX, Nr 145/1934.
Czy uchylić zakaz allalogii w prawie karnym ?, w: CPiE Nr 1-12i1936.
Ustalenia altematywne (Ankieta), w: RPEiS z. 1/1936.
Zasada IluIlum crimen sine lege przed TIJ1bllllalem Haskim, w: PPiA1l936.
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sądowych,

w; WAJP Nr 6-8/1938.

Przeglądu

Politycznego

do zesz. l Tomu XIX/1933

Z a r e m b a W.,
- Organizacja runku

przemysłowego

Rzeszy Niemieckiej, w: TVAfP Nr 3/1936.

Z ( a r e m b a ) W.,

Niemiecka

IIstawa

Z pak/osia orzecz/lictwa

Z o

o

sądów

komunikacji

lotniczej,

Trzeciej Rzeszy, w:

w:

Wiadomości

Prawo

Nr

1-211937.

Prawnicze Nr 3/1934.

ł

l F.,
- Na margilIesie projektll prawa rzeczowego. Zasada wpisu a posiadanie prawne, w:
Kwartal/lik Prawa Prywatnego z. 111938.

Ż ó I t o w s k i

Ż

H.,
Obezplodnienie w

świetle

"auk

społecznych,

w: Higiena Psychiczna Nr 3-5/1935.

r o m s k i

K.,
- Ustawa Rzeszy Niemieckiej z 29.1X.1933 o dziedzicznych zagrodach
Prz. Not. Nr 13-14/1934.
li

Inne wykorzystane publikacje

chłopskich,

w:

międzywojenne

A.L.,

Niemiecka

slllżba

pracy, w: Polityka narodów, T.V.l1935.

Aschaffenburg,
- Nelle Horizonte ?, w: Monalschriftfiir Kryminalpsychologie IIl1d Strafrechtsreform Nr
3041l933.

B a r t h e I e m y J.
- La crise de la demokratie conlemporaille, Paris 1931.
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B a

li

t r o E.,
Husserlizm w teorii prawa, w: CPiE Nr 1-12/1926.

-

B i n d e r J.,
- Der alltorilare Slaa!, w: Logos. Interna/ionale Zeilschriftfiir Philosophie der Kultur,
B. XYlI. H. 2, Tubingen 1933.
B r

c k li S B.,
-- Polityka agrarna niemiec a narodowy socjalizm, w:
z. 2/1934.
li

B u l i II S k i W.,
- Zadallia niemieckiej policji lIarodowo -socjalistycznej
policji S.S. Himm/era, w: Prz. Polic. Nr 2/1937.
Nowa organizacja policji niemieckiej, w: ;. w.
- Walka z donosicielstwem w Niemczech, w: ;. w.

B

i e c k
Nowa

Z Q W

A.,
organizacja

roll1ictwalliemieckiego,

IV świetle

Rolnictwo, T. IV,

przemówienia szefa

w: Przegląd

Gospodarczy

z.1911933
C a rIO

L.,
- Własność prywatna, jej utrzymanie czy ograniczenie ? (referat na l zjazd prawników
pal/sIW slowimiskich w Bratysławie), w: Prz. Ekon. Nr 39-45, z. X/1933.

c

z a d a n k i e w i c z J.,
- WY/liki gospodarcze i finansowe przedsiębiorstw
Niemczech, w: Samorząd Terytorialny Nr 1-2/1936.

c

z

Q

-

samorządowych

i prywatnych w

r t k Q W e r S.,
Z poli~vJ.i iudnościowej Niemiec. Warszawa 1937.

D a h m G.,
-- Alltoritiires Strafrecht, w: MOllalschriftfiir Krymi1wl psychoiogie ulld Strafrechtreform
Nr 3-4 (1933)
- Gemeinschaft IInd Strafrecht, Hamburg 1935.
D

II

h m - S c h a f f s t e i n,

-

Libera/es oder aUlOritiires Strafrechl, Berlin 1933.

D a I u e g e K.,
Orgallizacla policji w narodowo-socjalistycznej Rzeszy niemieckiej,
w. Prz. Polic Nr 3il. 936.
Walka z przestępczością w Niemczech lIarodowo-socjalistycznych.
w. Prz. Polic. Nr 1/1937.

D

ą

b r o w s k i St., O k i (1 C Z Y c J., D u h II m e i J.,
- Medycyno wobec pOlIsiwa totalnego (Poznał1 1937).
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D z i li r z y ń s k i J.,
- Dewaluacja guldena gdmiskiego na tle stosunków polsko-gdmlskich,
1935.
D

ż

ug aj

Prawo Nr 10/

J.,

Polityka agrarna Trzeciej Rzeszy, Warszawa 1937 .
c h o r n R. von.,
Niemcy. Przegląd ustawodawstwa za I

.E

kwartał

1939, w: WMP Nr 5/1939.

Ellcyklopedia if7ychowania, T. 1-3/1933-1939.

i c h e I Z.,
- Problem własności w najnowszych konstytucjach, w: Ankieta o konstytucji z 17 marca
1921. Wvd. pro! WI. 1. Jaworski, w; CPiE Nr 1-12/1924.

F c

II

Fo r s
G e

łl1

-

h o f f E.,
Der totale Slaa!, Hamburg 1933.

t

m i n g e n,

Slrefreclll im Geiste Adolf Hitler, Berlin 1933.

G I a s e r S.,
- XI Aliędzynarodowy Kongres Karny i penitencjarny, w: GSW Nr 36/1935.
Prawo karne na Kongresie haskim, GSW Nr 37-38/1937
- Aktualne zagadnienia I/a kongresie Karnym w Berlinie, w: Gl. S. 10/1936
- Prawo Karne /la Kongresach międzynarodowych / Paryż i Haga Pal Nr. 10/1937

Go e
-

t e

I F.,

Pod znakiem faszyzmu, Warszawa 1939.

H.P.,

Sterylizacja a prawo karne, w: Arck Krym.

H a

s e r T.,
Ba/lkowość w III Rzeszy,
Lwów 1938,

w:

H c y d e I A.,
-- IYlasllość prywatlla w nowych
1921, w: CPiE Nr 1-2/1924

KOlIstylu~:iach

T. I

Z.

1/1933

II

Polityka gospodarcza III Rzeszy,

,w: Ankieta o konstytucji z 17 marca

H i r s z w e I d o w a H.,
- Prawo dziedziczności w zastosowaniu do medycyny z
slerylizac}jne.J; Warszawa 1936.

uwzględnielliem

H i t l erA.,
- Mein Kamp! Berlin-MUnchen 1933.
H

li

cz. II,

b e r E.R.,
- Die Totalitiit des v61kischell Staates, w: Die Ta t,

J. 26, H. 1/1934.

ustawy
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I h e r i n g R.,

-

Der Zweck im Recht, T. I (1877) i T.

n

(1884).

J a n i s z e w s k i

T.,
Sprawozdanie z A1iędzynarodowego Zjazdu dla lIaukowego badania zagadniel!
Illdllo.kioH~vch. odbytego w Berlinie IV czasie od 26 VIII do 1 IX 1935 r .. Warszawa 1935.
-

K e I s e n H.,
Czysta teoria prawa (Afetoda
pojęcie zasadnicze),
Warszawa 1934 .
.- Postawowe pojęcia nauki prawa pmistwowego. T. l, Wilno 1935, T. II, Wilno 1936.
K i s i e I e w s k i l,
Ziemia gromadzi proc"y,

(Poznań

1939)

K o e ! I r e li t e r O.,
Volk IIl1d Staa! in der Verj'assungskrise. Zugleich eille AuselllwlIderslezzmg mit der
Velfassllllgslehre Carl Schmitts (Zum Nellball der Verfasslll1g) , w : Jahrllbuch fiir politische
Forsclllmg, B. l, Berlin 1933.

K o m a r n i c k i W.,
- Glos IV dyskllsji IW II posiedzeniu Poiskiego Instytutll Prawa Publicznego, w: Rocznik
Polskiego IlIstytutu Prawa Publicznego, T. II, Poznall (1939).
b s k i J.,
_. Niemiecka polilyka drogowa w: Na Posterunku Nr 34/1936

K o

Z li

K

l c s z a M.,

LI

K

li

Prawo o sterylizacji i kastracji w DalIii, w: 'VA1P Nr 2/1936

I s kiWI.

i P o t li I i c k i M.,
El/ropa Polityczna, Warszawa-Kraków

Współczesna

K

1939.

St.,
- ,He/oda historycz/la w prawie politycznym, w: Rocznik Polskiego II/stylutu Prawa
Publicz/lego pod red. A. Peretiatkowicza, T. II, 1938-1939, POZna!l (1939)
li

t r z e b a

L 'Etat Afodeme. AmelIagemelIi - crise - transformalions, w: E/lcyklopedie Frallcaise, T. X,

Paris 1935.
L a n d e J.,
-

SlIIdia z filozofii prawa, Warszawa 1959
Ogólna nauka o prawie (recenzja), w Gl. Prawa, R. XVI, Nr 3-5/1939

L a n e A.,
- Prawo pracy nowych Niemiec, w: H'MP Nr 1/1936.

L a r e n z Karl,
- Delllsche Rechlserneuerullg

IIl1d

Rechtsphilosophie. Tiibingen 1934.

L e i b h o I 7.. G.,
- Istola i rozmailo.ve: f07m demokracji, w RPEiS 4/1936
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L c m k i n R.,
- Drugi lI!iędzynarodowy Kongres Prawa Porównawczego (Haga 1937). w: Gl. S. Nr
10/1937.
L ( i c h t s z a j n) L.,
Sądy pracy w Gdmisku, w: GSW Nr 19/1937 i Nr 20/1937
Skalldynawskie ustawy o sterylizacji i kastracji, w: GSW Nr 20/1936

Lebil1ski

.. ,

T

Dewaluacja guldena
L (") z a

IV świetle

ustawodawstwa gdm/skiego, w: GSW Nr 31-32/1935

S.,
C~:V

wiesz kto to jest ? Warszawa 1938

n i e w s k i W.,
- Zagadnienie pozbawienia płodności w polskim projekcie ustawy ellgenicznej w: Warsz.
Czasop. Lek. Nr 42/1935

L

li

M a k o w s k i W.,
Nowa Polska w nowej El/ropie, w: Droga Nr 1111929
Rewizja WI/OIly społecznej, Warszawa 1933
Zagadniellia wspólczesllego konstytucjollalizmu, Wrszawa 1929
O koncepcji prawa społecznego, w: RPEiS, Nr 1/1933
Kil pak~twll społecznemu, w: Nowe PllIlslwo Nr 4/1932
PlIIlstwo społeczne. Warszawa 1936

M a r c u s e H.,
-- Der Kampf gegen den Liberalismus ill der lotalitiiren Staatsaufassung, w: Zeitschrift
{iir Sozialforscllllng, Paris, ITI/1934
M e z g c r E.,
- Deulsches Strafirechl. Eill Leitfadell, Berlin 1936

M i r k i n e - G li e t z e v i t c h B.,
- Les /lolll'eiles leI/dm/ces d1l droż! cOlIsliluiionell, Le renforcement de l 'E.v:eclI!if et fe
regime parlamemaire, w: Rel'lle du Droil Public/1930
- Les cOllstifutUOIIS de l'El/rope IIOI/Vel/e, Paris 1903
- Recenf Develoupments in Laws, COlIstiwtio/l and Administratioll. The Diclatorial Stale,
w: Poli/iea! Quarle(v, IV/1933.

M Ys l a k o w s k i
-

Z.,

Totalizm c:;y kuliltra, Kraków 1938

Naczelna Rada Adwokacka, w; Pal. Nr 9/1938
N c I k c n J.,
- Glos krytyczny z dziedziny zagadnieli eugeniki

współczesnej:

Warszawa 1936

N o w i li a O.,
- Reforma struktury roll/ej li' Niemczech na tle zagadllie,; demogra.{icznych, w: Rolnictwo
Nr 88, T.I, z. 1/1937
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Nowe stosunki prasowe w Niemczech, w: Prasa Nr 2/1935
Organizacja finansów komunalnych w Niemczech, w:

Samorząd

Aliejski Nr 5-10/1934

P.H.
Sterylizacja w najnowszym ustawodal',ostwie, w: W7\,lP Nr 2/1938
Pamiętnik III Zjazdu Prawl/ików Polskich, cz. I i II, Warszawa 1937-38

P e r e t i li 1: k o w i c z A.,
- Metoda normatywna w prawie publicznym (Teoria H. Kelsena) , w Rocznik Polskiego
Instytutu Prawa Publicznego, T.2., j.w.
ń k o w s k i St,
-- Uwagi ogólne biologiczno-lekarskie w sprawie nowego projektu "Ustawy eugenicznej",
b.m.w 1936

P i e

P I i c h S.,
O tak zwanych "nowych prądach w sądownictwie", w: Wi!. Prz. PrawII. Nr 1/1939
- Sędzia - twórca prawa, w: Wit. Prz. Pr. Nr 3/1939
Problem niemiecki na Ziemiach Zachodnich., Zeszyt specjalny kwartalnika" Strażnica Zachodnia"
Nr 1-2/1933, Poznań 1933

R a d b r li c h G.,
Zarys filozofii prawa,

tłum.

Cz. Znamierowskiego,Warszawa-Krakóv\I 1938

Ustawowe bezprawie i ponadl/stawowe prawo, przel. Cz. Tarnogórski, w: Aneks do:
S z y s z k o w s k a, Dociekania nad prawem natury czyli o potrzebach człowieka,
Warszawa 1972.
- Pięć minut z filozofii prawa, Tłum J. Zajadlo, w: Colloquia Communia, Nr 6/1982
~,1.

- 1/1989
R a w i t a - G a w r o fI s k i Z.,
- Stall Żywicieli w Niemczech, w: Rolnictwo, T. I, z. 3/1933
- Idea slanowości w hitleryźmie, w: Przegląd Współczesny Nr 138 i 139/1933
- Teoretyczne postawy poglądów gospodarczych w hitleryzmu, w Przegląd współczesny

Nr 130 i 131/1933.
WierzylebIOści

clldoziemców w Niemczech, Warszawa 1937

R e i c h Z.,
...\7 Kongres penitencjarny w pmistwie swastyki, w: Gl..Pr. Nr 7-8/1935.
RodzinIl. Pamiętnik. J Katolickiego Studium o Rodzinie w Poznaniu w dniach
2-6 wrze.'Śnia 1935, POWili'! 1936.

R o

e fi b I iI t h 1.,
.- Pracy prawo, w: Encyklopedia

Z

Podręczna

Prawa Prawnego, T. 3, Warszawa b.r.w.
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R o s t w o r o w s k i S., i S t a b ł e w s k i S.,
- Roll/ictwo i wojna, w: Warszawa 1937.
Róż

-

y c k i T.,
Pmistwo tota/lle i wojna totalna. Waszawa 1937

d s t e i nSz.,
Z badmi nad teorią prawa
cz. li, w: GSW Nr 12/1938

R u

11

-

.R

li S

-

i e c k i B.,
Atul hitleryzmu.

Służba

(rec. z Ogólna nauka o prawie. T. II Wilno 1938),

Pracy w Niemczech, w: Droga Nr 6/1933

R u t k e Dr.,
- Prawo niemieckie o zabezpieczeniu od dziedziczenia chorego potomstwa i skandynawskie
prawa sterylizacyjne (Ze Zjazdu międzynarodowego w sprawach ludnościowych w Berlinie
w 1935 r.) w: Zag. Rasy Nr 2/1936.

sc

h 111 i d t S.,
- Rewolucja agrarna w Niemczech a reforma rolna w Polsce, Kraków 1937

S e i d l e r T.,
-- Jednostka - Prawo -

Rząd

- Próba syntezy, Warszawa 1934

S k war c z y ń s k i s.,
- n:vtyczenie polityki rolnej .. Trzeciej Rzeszy" w: Rolnictwo I. IV, z. 1/1933.
Ś 1 i w o w s kiJ. Wł.,

IV Afiędzynarodowy kongres Prawa Karnego (Paryż 1937), w: Gl. S. Nr 9/1937.
Xl Kongres Karny i Penitencjarny, Warszawa 1936
Kwestia sterylizacji i kastracji na kongresie karnym i penitellcjarnym w Berlillie, w
Czas. Sąd.-Lek. Nr 1/1936
-

Sprawozdallie z dziala/llości Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego
w Wilnie za rok akademicki 1936-1937. Opracował Dziekan Jerzy Panejko,
w: RPW"/1938
S t a n i e n d a H.,
- Wykształcenie pracow1lików w Niemczech, w: Prawo Nr 3/1935 i Nr 4/1935

S t a r z y il S k i S.,
- Rozważal1ia konstytucyjne, Lwów 1934
- Droga IIstawodawcza. w: Księga pamiątkowa ku czci Leona
1936
S

t

e f k o K.,
- Ś.p. prof. Stallisław Gołąb. w RPEiS z. 2, cz. IV/1939

S t e p a J.,
-- U źródeł lIiemickiego totalizu, Warszawa 1938

Pi"ińskiego,

T. li, Lwów
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S t i e r - S o m Io

-

F.,

Die Zuklmft der Verwaltungswissenschaft, 1917.

S t o j a n o w s k i K.,
Rasizm przeciw Słowiańszczyźnie, Poznań 1934
- Polsko - Niemieckie zagadnienia rasy, Katowice 1939
- Niemieckie prawo chłopskie, w: Myśl Narodowa, !.l, Nr 1/1934
- Jeszcze o niemieckim prawie chłopskim, w: Myśl Narodowa Nr 50/1934
- Chlop a palistwo narodowe, PoznaJ1 1937
S t r

li

b e W.,

'- Opieka nad

s

więźniami

w Niemczech, w: Prz.

Więz.

Pol. Nr 2/1936

w i a n i e w i c z St.,

-

Polityka gospodarcza Niemiec hillerowsldch, Warszawa 1938

Ś w i ą t k o w s k i

-

H.,

Zagadnienia niepodzielno/;ci gospodarstw wiejskich, cz. II. w: GSW Nr 2/1938

S}'tuacja Żydów w III Rzeszy, Ustawy Norymberskie w: SN Nr 3-4/1935

sc

h m i t t C.,
- Der HUler der Verfass!mg, Tlibingen 1931
- Legaliliit /lud Legimitiit, MHnchen 1932
- Ober die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens, Hammburg 1934

sc

h I e g e I b e r g e r F.,
-

Rozwój prawa niemieckiego w Trzeciej Rzeszy, w: Wydaw/licta Grup ... , z. 2.

s

z p e r l,
- Xl kongres Karny i Penitencjarii}' w Berlinie (Wywiad z p. Sędzią Jerzym WI.
Sliwowskim, sekretarzem sekcji l-ej Kongresu), w WMP Nr 1/1935
VI J\1iędzY1larodowy Kongres Nauk Adminislrac)jnych, w:GSW Nr 27-28/1936

sz

u m s k i

J.,
- Poli(vka zdrowotna i populacyjna oraz organizacja służby zdrowia w Trzeciej Rzeszy,
Warszawa (1937)
- W służbie lekarskiej świata pracy (A1edycyna pracy i ubezpieczeniowa). Sprawozdanie
z podróży nauk. do Wioch, Niemiec, Danii i Szwecji, Warszawa 1937.
T r z a s k a - C h r z ą s z c z e w s k i A.,
-,- Przypływy i odpływy demokracji, Warszawa 1939.

v

o e g e I i n E.,
- Der auloritaliire Staal. Ein Versllch iJber die osterreichische Staatsprobleme, Wien
1936.

Wa! z

G.,

-A f/loritiiren Slaal, natiollaler Rechtsstaat oder volkischer Fuhrerstaat, w: DJ-Z 1934.
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Was y I e w s k i St.
- Na Śląsku Opolskim, Katowice 1937.
Web e ,
- Reorganizacja policji w Niemczech, w: Prz. Polic., Nr 3/1937.
W e i s s e n r i e d e r O.,

- Penitencjaryzm niemiecki. Wykonanie kary i środków
(Deulscher Vollzug). w: Prz. Więz. pol. z. 1/1938.

zabezpieczających

w Niemczech

We r n i c L.,
- O ustawach eugenicznych w Polsce, w: Zag. Rasy Nr 1-2/1935. - Uzupełnienia i poprawki do ustaw eugenicznych, w: Zag. Rasy Nr 3-4/1935.
- O konieczności wprowadzenia ustaw eugenicznych w Polsce, w: Eugenika Polska Nr
111938.

W e r t h e i m B.,
- p rawo pracy jako samodzielna dyscyplina prawa. Przyczynek do teorii i encyklopedii
prawa, Nr 13/1938 i Nr 14/1938.

W i

i a r s k i B.,
Aly i olli w walce o

11

konstytucję, Poznań

1935.

Wo I t e r Wł.,
- Uwagi prawnicze do polsldego projektl/ ustawy eugenicznej, Warszawa 1936.
Wydawllictwa
zeszyt 1
zeszyt 2
zeszyt 3
zeszyt 4

Grup Polskich Porozumieli PrawIliczych z Zagranicą :
Grupa Prawnicza Polsko-FrancI/ska, Warszawa 1938,
- Grupa Prawnicza Polsko-Niemiecka, Warszawa 1938,
- Grupa Prawnicza Polsko-Włoska, Warszawa 1939,
- Zbiorowy: PQ1islwa Bałtyckie, Warszawa 1939.

Zagadnienie sterylizacji w świetle prawa jako sposób walki z
Kongres Penitencjarny we Frankfurcie i Berlinie, w: GAiPP Nr 23/1935.

przestępczością,

Z a j k o w s k i J.,
Własność, w: Wi!. Prz. Prawno Nr 5/1939, Nr 6/1939 i Nr 7/1939.
s k i J.,
- Rolnictwo w programie hitlerowsldm. w: Pamiętnik IV Ogólnopolskiego Zjazdu Fachowo
-Rolniczego w dniach 7 j 8 marca 1934, Warszawa 1934.

Z a

ł ę

Z i e g I e r H.O.,
-

Atlloritiirer oder lota/er Staal, Tiibingen 1932.

Ż a b k o - P o t o P o w i c z
A.,
- Rolnictwo w III Rzeszy, w: Polityka agrarna III Rzeszy, cz. l. Lwów 1938.
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Biogramy uczonych polskich cz. I i II. 1983-1984.
B

li C

h a I a K., Z o

ł

I A.,

If! stupięćdziesięciolecie śmierci Paula Johana Al/ze/ma Feuerbacha. w: PiP

z. 12/

1983.

c

z e p i t a S.,
- Koncepcje teoretyczllopraWlle w Polsce
HistOlyczlle, T. XXXII, z. 2/1980.

Filozofia w Polsce.

Słownik

F i los o f s kij
G r

li

-

n b e r g er

Historia

pisarzy,

Słowar.

Wrocław

międzywojellnej.

w: Czasopismo Prawo -

Gdańsk

- Warszawa -Kraków -

1971.

Moskwa 1986.

R.,

społecz/la

Trzeciej Rzeszy. T. 1

2, Warszawa 1987.

Gór n i c kiL.,
- Kilka uwag o nazistowskim elitaryzmie, w: St. II. Fasz. i Zbr. Hitl., T. XII, Wrocław
1987.
- Totalizm w poglądach prawników polskich ( 1933-1939). w: St. 11. Fasz. i Zbr. Hill.,
T. XV, Wrocław 1992.
- Niektóre instytucje hitlerowskiego prawa konstytucyjnego w polskiej /lalIce prawa i
publicystyce prawniczej ( 1933-1939 ). w : AUW Nr 1384, Prawo CCXIII, Wrocław 1992.
- P ols/de Ilarodowosocjalistyczne ugrupowania w województwie śląskim wobec hitleryzmu,
w: AUIf! Nr 1277, Prawo cxcvn, Wrocław 1992.
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Hitl., T. III., Wrocław 1977.
- Hitlerowska koncepcja Fiihrerstaat, w: Faszyzm niemiecki z perspektywy półwiecza.
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- Prawllomiędzy/larodowe koncepcje Carla Schmitta (z badali nad doktryną prawa
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-- Warszawa .- Kraków - GdaJlsk - Łódź 1986.
L a n g W., W rób I e w s k i J., Z a wad z k i
- Teoria państwa i prawa, Warszawa 1963.

p c z y ń s k a M.,
- Alternatywa w prawie i procesie karnym,

L

Wrocław

S.,

1963.

L o n g c h a m p s F.,
- Współczesne kierlln!.i w nallce prawa administracyjnego "a Zachodzie Europy,
Warszawa - Kraków ]968.
- Założenia "auki administracyjllej, Wrocław 1949.

Wrocław

ac

s G.,
Die Zerstorlmg der Vemuft. Der Weg des lrrat;ollalismlls V011 Schelling Zll Hitler,
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Pozytywizm prawniczy. w: PiP Nr 1/1954.

Polski Stowl/ik Biograficzny 1959-1980.
p o ! o m s k i

F.,
- Ustawodawstwo rasistowskie III Rzeszy ijego stosowanie lIa Górnym Śląsku, Katowice
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Ze Sludiów /lad prawem w/aSI/ości IV III Rzeszy, w: SI. II. Fasz. i Zbr. Hill. T. XI, Wrocław
1987.
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- Spór o stosownie hitlerowskiego ustawodawstwa stery/izaCJjllego do Polaków IW terenie
OpolszczyzlIY. w: St. Śl., T. III/1961.
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SII/dia z dziejów
Kraków 1964.

Wydziału

urzędów

administracji pOllstwowej /la przykladzie rejencji
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W a p i 11 S k i R.,
- Kształtowanie się w Polsce w lalach 1922-1939 poglądów IIa ruchy faszystowskie w
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s i c k i J.,
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