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WSPÓŁCZESNE SPOJRZENIE  
NA TEORIĘ TOTALITARYZMU

■■ WPROWADZENIE

Chociaż termin „totalitaryzm” jest przedmiotem wieloletniej debaty akade-
mickiej, w  której niejednokrotnie był dyskredytowany, w  krajach postsocjali-
stycznych, które miały w pewnym okresie cierpieć pod tegoż „totalitaryzmu” 
jarzmem, wciąż potrafi wzbudzać spore emocje jako oręż polityczny (Conelly 
2010). Celem artykułu jest pokazanie ograniczeń funkcjonalności tego terminu 
na bazie istniejących studiów krytycznych, jak również przykładów niespójno-
ści koncepcji tych myślicieli, którzy go szczególnie afirmują i propagują. Za-
sadniczym punktem wyjścia są tutaj znakomite analizy, które wykonali włoscy 
badacze – Domenico Losurdo (2004) i Enzo Traverso (2017). Ponadto w ni-
niejszym artykule wykorzystano szereg innych studiów odwołujących się do 
badań historycznych, analiz politologicznych i  społecznych, a  także refleksji 
filozoficznej poświęconej „totalitaryzmowi”. W pierwszej części została przed-
stawiona geneza terminu „totalitaryzm” i zarysowany stan debaty akademickiej 
towarzyszącej jego konceptualizacji. W drugiej części została zakwestionowa-
na słuszność esencjonalnego utożsamienia nazizmu z komunizmem. W trze-
ciej przeanalizowano próby prezentacji marksizmu jako „ideologii totalitarnej” 
w  zimnowojennej filozofii politycznej. W  ostatniej zaś zostały podkreślone 
niektóre rasistowskie i  imperialistyczne konotacje związane z  koncepcją „to-
talitaryzmu”. Prowadzi to do konkluzji, gdzie pokazano główne kontrowersje 
„modelu totalitarnego”. 
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THE THEORY OF TOTALITARIANISM FROM A CONTEMPORARY POINT OF VIEW

The aim of this article was to examine the cohesion and political connotations of the 
term „totalitarianism”, which is often used in the public debate in Poland. On the basis 
of a contemporary critical research, the content of the most popular concepts of tota-
litarianism has been analyzed, paying particular attention to the so-called „Cold War 
definition of totalitarianism”, as it seems to be the most popular in a public debate. The 
author claims that the concept of „totalitarianism” was created in specific historical 
conditions and was frequently used as a tool to sanction the rule of liberal ideology. 
Thus, although „totalitarian model” is generally recognized in social sciences, it should 
be used with caution in assessing entire political or ideological currents. 
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