Słowo wstępne
Wydanie jubileuszowego tomu XXX „Studiów nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” skłania mnie – jako nowego redaktora naczelnego tej serii
– do podzielenia się z Czytelnikami kilkoma spostrzeżeniami i reﬂeksjami. Przede
wszystkim w imieniu licznych autorów artykułów, które dotychczas ukazały się
w „Studiach”, pragnę podziękować założycielowi w 1974 r. i wieloletniemu redaktorowi naczelnemu tej serii ukazującej się w ramach Acta Universitatis Wratislaviensis, prof. zw. dr. hab. Karolowi Joncy, za sumienne pełnienie tej odpowiedzialnej funkcji. Pod redakcją Pana Profesora „Studia” zyskały sobie ogromne
uznanie w kraju i za granicą – jako jedyne w Polsce pismo naukowe specjalizujące się w problematyce faszyzmu i nazizmu. Profesor Karol Jonca niestety nie
doczekał wydania tego jubileuszowego tomu – zmarł przed jego ukazaniem się
drukiem. Tom XXX „Studiów” z wdzięcznością dedykujemy Jego pamięci.
W okresie ponad trzydziestu lat od wydania pierwszego tomu „Studiów nad
Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” ukazało się w nich wiele niezmiernie
cennych naukowo, oryginalnych tekstów badaczy polskich, a także zagranicznych. Publikowane były zarówno artykuły teoretyczne, jak i prace o charakterze
przyczynkarskim, teksty sporej i niewielkiej objętości, studia oparte głównie na
literaturze naukowej bądź na materiałach źródłowych, dotyczące ogólnie faszyzmu (nazizmu) – jego istoty, organizacji, działalności czy ideologii – albo samych
tylko zbrodni hitlerowskich. Zachowując dotychczasowy proﬁl naukowy „Studiów”, zamierzam poszerzyć – częściowo zmieniając tytuł tego periodyku przez
dodanie podtytułu – problematykę artykułów, które będą się w nim ukazywać. Już
w tomie XXX oraz w niektórych wcześniejszych tomach zamieszczone zostały
teksty odnoszące się nie tylko do faszyzmu i zbrodni hitlerowskich. Ze „Studiów”
pragnę uczynić pismo naukowe prezentujące osiągnięcia badawcze w ogóle
w dziedzinie autorytaryzmu, totalitaryzmu, nacjonalizmu i ekstremizmu politycznego jako systemów rozwijających się tak do 1945 r., jak i po II wojnie światowej.
Chciałbym zamieszczać teksty (także polemiczne) dotyczące nie tylko Trzeciej
Rzeszy czy Włoch faszystowskich, ale również innych państw, m.in. krajów dawnego bloku sowieckiego. Zakładam, że oprócz artykułów o zbrodniach hitlerowskich pojawią się rozprawy dotyczące zbrodni komunistycznych.
W tym miejscu pragnę wszystkich badaczy wskazanej problematyki, nie tylko z Polski, uprzejmie zaprosić do pisania artykułów i innych tekstów do „Studiów nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”.
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