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Dwa totalitaryzmy w Niemczech – dyskusja wokół 
teorii porównawczej na przykładzie oceny systemu 
NRD

W debacie toczącej się w RFN od zjednoczenia, a dotyczącej oceny przeszłości NRD, 
szczególne miejsce zajmuje nurt porównawczy obu niemieckich dyktatur względnie 
obu totalitaryzmów XX w. Dotyczy to zarówno płaszczyzny badawczej, jak i polityki, 
w której przede wszystkim polityka historyczna, czy inaczej polityka pamięci, kon-
centrują się głównie wokół najnowszej historii Niemiec. 

Ten problem zajmuje szczególne miejsce w dyskursach historyków dotyczących 
integracji powojennej historii Niemiec, która do czasu powstania RFN i NRD była 
wspólną historią stref okupacyjnych w latach 1945–1949, by następnie w historiogra-
fi i do czasu zjednoczenia zostać rozdzieloną na dwie odrębne historie – historię RFN 
jako część historii Europy Zachodniej i historię NRD jako sferę badań specjalistów od 
Europy Wschodniej i komunizmu1. 

Badania porównawcze obu totalitaryzmów miały w dawnej RFN długą trady-
cję, a znajdowały się pod dużym wpływem teorii Hannah Arendt, Carla Joachima 
Friedricha i Zbigniewa Brzezińskiego. Jednakże w sporach ideologicznych dyskre-
dytowano je zarzutami o antykomunizm, o funkcję tworzenia doktryny państwowej 
czy wręcz próbę relatywizacji wyjątkowości narodowego socjalizmu, dlatego też wraz 
z nadejściem polityki odprężenia pod koniec lat sześćdziesiątych i w latach siedem-
dziesiątych nurt ten znalazł się w impasie2. 

Potępienie nazizmu legło u podstaw obu państw niemieckich, jako wyznacznik 
powojennej polityki i niemieckiego obrachunku z przeszłością, równocześnie stano-
wiąc istotny instrument konfrontacji ideologicznej. W Niemczech Zachodnich służy-
ło od początku również walce z komunizmem, jako totalitarną ideologią3, natomiast 
sam proces badania źródeł, charakteru i skutków narodowego socjalizmu przechodził 
różne etapy4, koncentrując się początkowo na okresie przejęcia władzy i słabościach 
Republiki Weimarskiej, umożliwiających wzrost siły NSDAP. Przedmiotem zaintere-
sowań było nazistowskie państwo (E. Fraenkel, M. Broszat) jako prototyp totalitarnego 

1 H. Möller, Demokratie und Diktatur, „Das Parlament. Aus Politik und Zeitgeschichte” (dalej – APuZ) 

Nr 03, 15.01.2007, s. 3. 
2 Więcej na temat historii badań porównawczych w: Totalitarismus im 20. Jahrhundert, E. Jesse (Hrsg.), 

Baden-Baden 1996, s. 11 i nast. 
3 Por. K. Schroeder, Die veränderte Republik. Deutschland nach der Wiedervereinigung, München, 2006, 

s. 305.
4 Por. m.in. H. Mommsen, Forschungskontroversen zum Nationalsozialismus, APuZ, Nr 14/15, 2.04.2007, 

s. 14–21, M. Broszat, Nach Hitler: der schwierige Umgang mit unserer Geschichte, München 1986.
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systemu władzy. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych czołowe miejsce zajął 
Holocaust i prześladowania Żydów, tematyka drugiej wojny światowej oraz badania 
nad społeczeństwem niemieckim w Trzeciej Rzeszy5, przy czym lata osiemdziesiąte 
zdeterminował słynny spór historyków, wywołany przez Ernsta Nolte6, a dotyczą-
cy oryginalności bądź wtórności zbrodni narodowego socjalizmu. Po zjednoczeniu 
przez prawie całą dekadę badania nad dyktaturą SED zdominowały naukę niemiecką, 
a w obrębie studiów nad narodowym socjalizmem, którym historycy nadal przyznają 
prymat7, nastąpiła także kolejna zmiana – większe skoncentrowanie się na niemie-
ckich ofi arach wojny i studiach regionalnych. 

W NRD antyfaszyzm służył legitymizacji systemu, przy czym rzeczywiście więk-
szość wschodnioniemieckich przywódców, szczególnie w pierwszym okresie istnienia 
drugiego państwa niemieckiego, mogła powoływać się na te tradycje, jako uczestnicy 
ruchu oporu lub emigranci polityczni. Lecz również i tu antyfaszyzm był wykorzy-
stywany do konfrontacji z RFN jako państwem „kapitalistyczno-imperialistycznym” 
i spadkobiercą Trzeciej Rzeszy. Dopiero w latach osiemdziesiątych nastąpiła częścio-
wa redefi nicja podejścia do tego zjawiska, polegająca przede wszystkim na silniejszym 
wyeksponowaniu martyrologii Żydów8, co jednak nie przeszkodziło po zjednoczeniu 
w oskarżaniu byłej NRD o jednostronne ukierunkowanie na komunistyczną opozycję 
wobec Hitlera i umniejszanie znaczenia Holocaustu9. 

W latach dziewięćdziesiątych nastąpiła wyraźna rewaloryzacja koncepcji dwóch 
totalitaryzmów, i to nie tylko w Niemczech – również w Rosji, we Włoszech oraz we 
Francji, gdzie dyskusję wywołała Czarna księga komunizmu Stéphane Courtois10. 

Wybitny historyk, uczestnik sporu historyków z lat osiemdziesiątych, Heinrich 
August Winkler, uzasadnił potrzebę powrotu do debaty nad lewicowym i prawico-
wym totalitaryzmem zarówno brakiem rozstrzygnięcia tamtego sporu, koniecznością 
przezwyciężania spuścizny interpretacyjnego monopolu historii wykreowanego przez 
SED, jak i dążeniem do zainicjowania europejskiej dyskusji o XX w. jako stuleciu to-
talitarnych dyktatur11.

Do podobnych argumentów sięgnął jeden z główny zwolenników porównawczych 
badań totalitaryzmów, Eckhard Jesse, polemizując z zarzutem, iż wzrost znaczenia 
koncepcji totalitaryzmów stanowi przejaw rewizjonizmu historycznego, starając się 
udowodnić, że możliwe jest rozwijanie tej koncepcji bez odwoływania się do ideo-

5 H. Möller, Demokratie..., s. 6. 
6 S. Kailitz, Die politische Deutungskultur im Spiegel des „Historikerstreits“. What’s right? What’s left , 

Wiesbaden 2001. 
7 Ch. Kleßmann, Zeitgeschichte als wissenschaft liche Aufk lärung, APuZ, Nr 51–52, 23.12.2002, s. 5.
8 K. Hammerstein, Deutsche Geschichtsbilder vom Nationalsozialismus, APuZ, Nr 03, 15.01.2007, s. 3. 
9 Ibidem, s. 3. Tę tezę reprezentuje też G. Besier w swej książce Das Europa der Diktaturen Eine neue 

Geschichte des 20 Jahrhundert, München 2006 s. 695. 
10 S. Courtois, N. Werth, J.L. Panne, A. Paczkowski, K. Bartosek, J.L. Margolin, J. Gauck, E. Neubert, Das 

Schwarzbuch des Kommunismus – Unterdrückung, Verbrechen und Terror, München 2004. W niemieckim wy-

daniu księga została uzupełniona o rozdział dotyczący NRD autorstwa Joachima Gaucka, pierwszego prezesa 

Urzędu ds. Akt Służby Bezpieczeństwa byłej NRD i Erharda Neuberta, opozycjonisty i pracownika Urzędu, 

autora m.in. publikacji o wschodnioniemieckiej opozycji. 
11 H.A. Winkler, Der Stoß kommt von links, „Die Zeit”, Nr 48, 1997, s. 20. 
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logii, ponieważ komunizm sam się zdezawuował i dlatego w konfrontacji z nim nie 
potrzeba instrumentów propagandowych12. 

„Porównanie dwóch niemieckich dyktatur” lub „podwójne rozliczenie z prze-
szłością” – pod tymi hasłami toczy się od prawie 18 lat debata polityczna, naukowa, 
często prowadzona w kategoriach moralnych. Ma ona istotny wpływ także na treści 
nauczania historii najnowszej. Jej najważniejszym uwarunkowaniem jest to, że odby-
wa się w warunkach trudnego, odnoszącego sukcesy, ale i porażki, przede wszystkim 
jednak nadal trwającego procesu integracji narodu, w skład którego weszły w 1990 r. 
dwa społeczeństwa o odmiennych doświadczeniach i wizjach przeszłości.

Problemy na jakie natrafi ają historycy13, socjolodzy i politolodzy w ocenie chyba 
najwszechstronniej zbadanej dyktatury XX wieku, reżimu SED, wskazują równocześ-
nie na znaczenie teorii totalitaryzmu, ale i na związane z jej stosowaniem ograniczenia. 

I. Instytucjonalizacja obrachunku z komunistyczną przeszłością 
NRD

Przede wszystkim uderza rozmiar podjętego wysiłku badawczego, jego szerokie ramy 
instytucjonalne i ilość szczegółowych, empirycznych studiów dotyczących różnych 
aspektów dyktatury w NRD. Szczególne znaczenie miały tu dwie Komisje Badawcze 
Bundestagu (tzw. Enquête –Kommissionen), działające między 1992 a 1998 r., zajmu-
jące się zarówno historią NRD i SED, jak i jej skutkami dla zjednoczenia. 

Pierwsza Komisja prowadziła w latach 1992–1994 badania dotyczące „Rozliczenia 
historii i skutków dyktatury SED w Niemczech” (Aufarbeitung von Geschichte und 
Folgen der SED – Diktatur in Deutschland). Efektem jej prac były setki ekspertyz i opi-
nii naukowców, protokoły z posiedzeń i publicznych przesłuchań kilkuset świadków, 
zarówno dawnych prominentów NRD, jak i opozycjonistów, opublikowane w 1995 r. 
w 18 tomach14. Głównym przedmiotem zainteresowań było badanie mechanizmów 
władzy w dawnej NRD, struktura aparatu władzy SED, partie satelickie, funkcjono-
wanie wymiaru sprawiedliwości, policji (osobny tom poświęcony był Ministerstwu 
Bezpieczeństwa Państwowego – Stasi), organizacje społeczne, rola kościołów i opozy-
cji wschodnioniemieckiej. 

W raporcie końcowym znalazło się istotne dla potwierdzenia koncepcji dwóch 
niemieckich dyktatur stwierdzenie: „dyktatura SED podobnie jak dyktatura nazistow-
ska stanowiła system ideologicznego, politycznego i organizacyjnego podporząd-
kowania jednostki i społeczeństwa monopolowi jednej partii. Obie dyktatury były 
wrogami otwartego społeczeństwa i demokracji. Obie systematycznie łamały prawa 

12 E. Jesse, Totalitarismus…, s. 11 i nast.
13 Por. m.in. Ch. Kleßmann, Der schwierige gesamtdeutsche Umgang mit der DDR-Geschichte, APuZ, B 30–

–31, 2001, s. 3, szerzej: Teilung und Integration. Die doppelte deutsche Nachkriegsgeschichte als wissenschaft liches 

und didaktisches Problem, Ch. Kleßmann, P. Lautzas (Hrsg.), Bonn 2005.
14 Materialien der Enquete-Kommission. Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in 

Deutschland (12. Wahlperiode des Deutschen Bundestages), Deutscher Bundestag (Hrsg.), T. 1–9 (w 18 t.), 

Frankfurt–Baden-Baden 1995.
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człowieka i obywateli. (…) Oba systemy stosowały nowoczesne środki manipulacji 
masami i inwigilacji, (…) oba systemy chciały przekształcić społeczeństwo i stworzyć 
nowy typ człowieka, jednak mając różne cele i z pomocą bardzo różnorodnych metod 
i skutków”15. 

Druga Komisja, „Przezwyciężenie skutków dyktatury SED w procesie zjednocze-
nia Niemiec” (Überwindung der Folgen der SED Diktatur im Prozess der deutschen 
Einheit)16, kontynuowała prace w latach 1994–1998, a zajmowała się m.in. opracowa-
niem zaleceń, badaniem nieuwzględnionych przez poprzedniczkę obszarów funkcjo-
nowania byłej NRD, np. sferą gospodarczą, socjalną i ochrony środowiska, oświatą, 
nauką i kulturą, a także problemami życia codziennego. Znalazło się tam również 
do dziś aktualne i wywołujące kontrowersje zagadnienie uczczenia pamięci ofi ar obu 
niemieckich dyktatur i koncepcji miejsc pamięci (Gedenkstättenkonzept), wreszcie 
perspektywy dalszych rozliczeń z przeszłością.

Na zalecenie Komisji Bundestag przyjął 5 VI 1998 r. ustawę17 o powołaniu fun-
dacji wspierającej i inicjującej dalsze badania nad dyktaturą SED, która podjęła dzia-
łalność jesienią 1998 roku. Jest to Fundacja Badań nad Dyktaturą SED (Stift ung zur 
Aufarbeitung der SED-Diktatur), która wśród licznych celów statutowych deklaruje 
również „wspieranie i umacnianie w społeczeństwie krytyki totalitaryzmu, tak by jego 
odrzucenie było w społeczeństwie powszechne”18. 

W RFN, według szacunków pracownika tej Fundacji U. Mählerta, około 590 in-
stytucji zajmuje się ta problematyką NRD, z czego ponad 130 to uniwersyteckie i po-
zauniwersyteckie placówki badawcze19, w tym m.in. Instytut Hannah-Arendt Badań 
nad Totalitaryzmem w Technicznym Uniwersytecie Drezdeńskim, Zespół Badawczy 
Państwo SED (Forschungsverbund SED-Staat ) w Wolnym Uniwersytecie Berlina czy 
poczdamskie Centrum Badań nad Historią Współczesną (Zentrum für Zeithistorische 
Forschung). Należy tu podkreślić, że ukonstytuowanie się na terenie Niemiec 
Wschodnich instytucji zajmujących się badaniami nad totalitaryzmami związane 
było zarówno z transferem zachodnioniemieckich uczonych i ich badawczych zain-
teresowań na ten obszar, jak również dominującymi w tym okresie badaniami nad 
transformacją wschodnioniemiecką. 

W 2005 roku powołano zresztą kolejną komisję ekspercką, mającą opracować za-
lecenia związane z „Rozliczeniem dyktatury SED” (Aufarbeitung der SED-Diktatur)20. 
Jej propozycje wywołały kontrowersje, gdyż zaproponowała ona podporządkowanie 
działalności edukacyjnej, muzealniczej i koncepcji miejsc pamięci trzem nadrzędnym 
tematom „Władza – społeczeństwo – opór”,” Nadzór – prześladowania” i „Podział 

15 Bericht der Enquete Kommission, w: Aufarbeitung von Geschichte und Folgen…, Bd. I, s. 744.
16 Materialien der Enquête-Kommission «Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozess der deutschen 

Einheit» (13. Wahlperiode), Deutscher Bundestag (Hrsg.), Frankfurt am Main 2000, s. 13 569. Zawiera ona 117 

ekspertyz, 43 raporty oraz protokoły z 49 publicznych posiedzeń Komisji.
17 Das Gesetz über die Errichtung der Stift ung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, BGBl., Nr. 33, 1998, Teil l.
18 Pamięć jako zadanie, w: http://www.stift ung-aufarbeitung.de/downloads/pdf/polnisch.pdf.
19 U. Mählert, Vademekum DDR-Forschung, ein Leitfaden zu Archiven, Forschungseinrichtungen, Bibliotheken, 

Einrichtungen der politischen Bildung, Vereinen, Museen und Gedenkstätten, Berlin 2002, s. 105 i nast. 
20 Nazywana też Komisją Sabrowa od nazwiska przewodniczącego, historyka z Poczdamu – wyniki prac zob. 

Wohin treibt die DDR-Erinnerung? Dokumentation einer Debatte, M. Sabrow (Hrsg.), Göttingen 2007. 
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i granica”21, dodatkowo uzupełnione ekspozycjami dotyczącymi dnia codziennego 
dawnej NRD, co spotkało się z podejrzliwością prawicowych polityków o zbyt lewi-
cową wizję historii22. 

Powrót nurtu porównawczego obu niemieckich totalitaryzmów23 odnowił też 
dyskusję wokół podstawowego problemu przy ich porównywaniu – koncentrowania 
się na poszukiwaniu zbieżności czy też podkreślaniu różnic; inna propozycja to od-
dzielna ocena obu tych systemów poprzez zbadanie każdego z nich w odniesieniu do 
demokracji. 

Współcześnie granice między zwolennikami i przeciwnikami tego nurtu nie są tak 
ostre jak w latach osiemdziesiątych, a jednak aktualne pozostaje wskazanie Jürgena 
Habermasa, ówczesnego oponenta Ernsta Nolte, iż schemat podziału na lewicę i pra-
wicę jest szczególnie widoczny właśnie przy porównywaniu prawicowych i lewico-
wych totalitaryzmów – tam, gdzie prawica szuka przede wszystkim zbieżności, lewica 
chce dostrzegać różnice24. W przypadku niemieckich totalitaryzmów nadal koron-
nym zarzutem wobec tego nurtu pozostaje albo umniejszanie zbrodniczego charakte-
ru nazizmu, albo „demonizacja” NRD25. 

Tymczasem lewica w RFN, zajmując pozycje zgodnie z przedstawioną charakte-
rystyką, czynnie włączyła się w dyskurs. Szczególnie widoczna jest tu ewolucja stano-
wiska części wschodnioniemieckich historyków związanych ze zbliżoną do dawnej 
PDS (obecnie partia Lewicy, Die Linke) fundacją Róży Luksemburg. Podjęli oni me-
rytoryczną dyskusję z koncepcją dwóch dyktatur, chociaż jeszcze w pierwszej połowie 
lat dziewięćdziesiątych PDS odrzucała tę teorię jako antykomunistyczne hasło walki 
(Kampfparole), współcześnie zaś sięgają oni po argumenty m.in. Iana Kershawa26 do-
tyczące nazizmu i stalinizmu, uznając teorię totalitaryzmu za użyteczny instrument 
krytycznej analizy społecznej historii XX w.27 

21 Empfehlungen der Expertenkommission zur Schaff ung eines Geschichtsverbundes „Aufarbeitung der SED- 

Diktatur”, 15.05.2006, s. 6, w: http://www.stift ung-aufarbeitung.de/downloads/pdf/sabrow-bericht.pdf. 
22 Por. G. R. Mittler, Neue Museen – neue Geschichte, APuZ, B 49, 2007, s. 15–16. 
23 Powstała tymczasem bogata literatura na ten temat – m.in. Totalitarismustheorien nach dem Ende des 

Kommunismus, A. Siegel (Hrsg.), Köln 1998; W. Wippermann, Totalitarismustheorien, Darmstadt 1997; 

W. Schlangen, Die Totalitarismus-Th eorie, Stuttgart 1976, i cytowani tu E. Jesse, G. Besier, a także Diktaturen in 

Deutschland – Vergleichsaspekte. Strukturen, Institutionen und Verhaltensweisen, G. Heydemann, H. Oberreuter 

(Hrsg.), Bonn, 2003. 
24 Materialien…, Deutscher Bundestag (Hrsg.), Bd. IX , s. 689.
25 D. Staritz, Das Ende der DDR. Erklärungsansätze, w: UTOPIE kreativ, Sonderheft  2000, s. 1.
26 I. Kershaw, Nationalsozialistische und stalinistische Herrschaft , w: E. Jesse, Totalitarismus…, s. 221 i nast. 

Zgodność z Kerhawem co do podobieństwa między faszyzmem i stalinizmem, stąd teza, iż NRD była totalitarna 

tylko w erze Ulbricha. 
27 Por. m.in. L. Elm, Zum Beispiel DDR – totalitär und stalinistisch? Anmerkungen zu Herkunft  und 

Diff erenzierung der Totalitarismus-Konzeption sowie ihrer erneuten politischen Instrumentalisierung, Hg. 

Th üringer Forum für Bildung und Wissenschaft  e.V. (Rosa–Luxemburg–Stift ung Th üringen), Jena 2004, s. 59 

i nast. G. Lozek, Totalitarismus - (k)ein Th ema für die Linke? Die Totalitarismus-Auff assung in Geschichte und 

Gegenwart, w: Glasnot, Archiv, Beiträge zur Politik, http://www.glasnost.de/autoren/lozek/total.html 
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2. Oceny dyktatury dawnej NRD

Mimo że większość historyków i polityków zaakceptowała w międzyczasie pojęcie 
„drugiej niemieckiej dyktatury” w odniesieniu do dawnej NRD, to spór o ocenę tego 
systemu, nie tylko z zastosowaniem teorii totalitaryzmu, ale również w odniesie-
niu do stalinizmu, zarówno w jego klasycznej postaci, jak i w formie „epigońskiego 
poststalinizmu”28, pozostaje nadal nierozstrzygnięty. Wskazuje to na zasadniczą trud-
ność w sklasyfi kowaniu z pomocą jednej teorii konkretnego, historycznego tworu, 
jego złożoności, różnorodności poszczególnych etapów rozwoju, przyczyn upadku, 
wpływów zewnętrznych i wewnętrznych, co zresztą dobrze ilustrują powstałe w tym 
czasie, a poniżej przytoczone propozycje zdefi niowania systemu NRD. 

O ile w pierwszych latach po upadku NRD dominowały analizy NRD jako dykta-
tury stalinowskiej, to następnie ich miejsce zajęły porównania obu dyktatur. Obecnie 
zaś większą uwagę skupia się na specyfi ce dyktatury SED, obszarach jej oddziaływania 
i ograniczeniach29. 

W trakcie wieloletniej dyskusji dotyczącej systemu NRD pojawiło się wiele propo-
zycji jego bardziej szczegółowego zaklasyfi kowania, a wśród nich m.in.: 
–  „druga niemiecka dyktatura” (zweite deutsche Diktatur). Najbardziej powszechnie 

zaakceptowana, lecz nadal budząca kontrowersje, przede wszystkim ze względu 
na zacieranie różnic między tym, co było narzucone lub przejmowane od Związku 
Radzieckiego, a tym, co stanowiło faktycznie niemiecką wersję; 

–  „dyktatura totalitarna” (totalitäre Diktatur) – nawiązująca do klasycznych teorii 
totalitaryzmu – jej przeciwnicy odwołują się do ograniczenia tego pojęcia do fa-
szyzmu i stalinizmu, a zatem ograniczenia jej zastosowania jedynie do określo-
nych faz historii NRD, czyli ery Ulbricha; 

–  „dyktatura opiekuńcza” (Fürsorgediktatur) – termin zaproponowany przez wybit-
nego historyka, Konrada Jarauscha30, mający za zadanie podkreślenie specyfi ki 
NRD jako najbardziej „socjalnego państwa” spośród państw bloku wschodniego; 

–  „dyktatura posttotalitarna” (posttotalitäre Diktatur) – nawiązująca do określenia 
Václava Havla31 przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych jako systemu 
posttotalitarnego, stanowiącego kombinację dyktatury i społeczeństwa konsump-
cyjnego, stosowana w literaturze przedmiotu wobec ery Honeckera, zwłaszcza jej 
początkowej fazy; 

–  „dyktatura autolitarna” (autolitäre Diktatur) – propozycja E. Jessego32, również 
w odniesieniu do rządów E. Honeckera, które jego zdaniem stanowiły połączenie 
totalitaryzmu i autorytaryzmu, stąd utworzony przez niego neologizm; 

28 D. Staritz, Das Ende…, s. 12. 
29 Por. D. Staritz, Forschungen zur DDR-Geschichte seit 1990, KULTURNATION, Online – „Journal für 

Kultur, Wissenschaft  und Politik”, Nr 7,1/2006, www.kulturnation.de, s. 2. 
30 K. Jarausch, Realer Sozialismus als Fürsorgediktatur. Zur begriffl  ichen Einordnung der DDR, APuZ, Nr 20, 

1998, s. 33–46. zob. też D. Pollack, Wie modern war die DDR, w: H.G. Hockerts, E. Müller-Luckner, Koordinaten 

deutscher Geschichte in der Epoche des Ost-West-Konfl ikts. Schrift en des Historischen Kollegs, Kolloquien, 

München 2004, s. 175. 
31 V. Havel, Versuch in der Wahrheit zu leben, Hamburg 2000, s. 43.
32 E. Jesse, War die DDR totalitär?, APuZ, B 40, 1994, s. 12–23.
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–  „dyktatura nowoczesna” (moderne Diktatur), zgodnie z koncepcją Sigmunda 
Neumanna33, tu przeciwnicy wskazują, iż proces modernizacji zaczął się 
w Niemczech Wschodnich dopiero w ramach transformacji ustrojowej po zjed-
noczeniu; 

 –  ironiczne określenie „dyktatura miłości” (Diktatur der Liebe) wschodnioniemie-
ckiego historyka Stefana Wolle34; 

–  „dyktatura konsensu” (Konsensdiktatur) M. Sabrowa35; 
–  „wygodna dyktatura” (kommode Diktatur) Güntera Grassa36.

Nasuwa się wniosek, że stosowanie różnych przymiotników służy tu przede 
wszystkim rozgraniczaniu dwóch wyraźnych etapów rozwoju NRD, określanych mia-
nem ery Ulbrichta i Honeckera, zakresu stosowanych represji i sposobu rządzenia. 
Z pomocą różnorodnych określeń historycy i politolodzy próbują wytłumaczyć także 
poparcie, względnie przyzwolenie Niemców Wschodnich dla dyktatury SED, słabość 
opozycji oraz nostalgię występującą po upadku reżimu. 

W przypadku NRD głównym przedmiotem kontrowersji jest kwestia oryginalno-
ści rozwiązań i totalitarny charakter. 

Oryginalność dyktatury NRD kwestionuje m.in. renomowany brytyjski historyk 
i znawca historii narodowego socjalizmu, Richard J. Evans37, ze względu na wpływ ra-
dzieckiej okupacji NRD i adaptację radzieckich rozwiązań ustrojowych. Wskazuje on 
również na zasadniczą różnicę między oboma niemieckimi dyktaturami, polegającą 
jego zdaniem na legitymizacji systemu – legitymizacja Trzeciej Rzeszy wynikała m.in. 
z faktu identyfi kacji obejmującej cały naród niemiecki. To raczej patriotyzm, a nie 
przekonania narodowosocjalistyczne, motywował Niemców do poparcia Hitlera, 
gdyż narodowym socjalistom udało się przekonać Niemców o zbieżności ich celów 
z celami nazizmu. Nigdy natomiast nie udało się to elitom enerdowskim – nie tylko 
wobec własnych obywateli, ale przede wszystkim nigdy nie stała się ona symbolem 
ogólnoniemieckich interesów38.

Inni autorzy, jak np. J. Kocka39, podkreślają różnice między dążeniami SED do to-
talnego opanowania wszystkich dziedzin polityki i społeczeństwa (J. Kocka stworzył 

33 Por. G. Besier, Das Europa..., s. 691. 
34 S. Wolle, Die heile Welt der Diktatur. Alltag und Herrschaft  in der DDR 1971–1989, Berlin 1998, s. 125–

–128; to określenie nawiązuje do innej książki współautorstwa S. Wolle napisanej na podstawie raportów i roz-

kazów Stasi wraz z A. Mitterem – A. Mitter, S. Wolle, „Ich liebe Euch doch alle”. Befehle und Lageberichte des MfS. 

Januar–November 1989, Berlin 1990.
35 M. Sabrow, Der Konkurs des Konsensdiktatur, w: K. Jarausch, M. Sabrow, Weg in den Untergang. Der innere 

Zerfall der DDR, Göttingen 1999, s. 83 i nast. Idem, Das Diktat des Konsenses. Geisteswissenschaft  in der DDR 

1949–1969, München 2001.
36 Tego pojęcia używa jedna z postaci powieści G. Grassa, Ein weites Feld, Göttingen 1995 (tytuł powieści 

nawiązuje do powieści dziewiętnastowiecznego pisarza T. Fontane, Effi   Briest; a akcja samej powieści toczy się 

w Berlinie po upadku muru 1989 r.). Mimo powtórzenia określenia pochodzącego z listu T. Fontane i doty-

czącego upadku pruskiej szlachty za czasów Wilhelma II, pisarz był mocno krytykowany za użycie tego poję-

cia wobec NRD, podobnie jak sama książka. Por. m.in. G.Hofmann, Die Einsamkeit des Trommlers, „Die Zeit”, 

Nr 35, 1995, s. 1. 
37 R. Evans, Zwei deutsche Diktaturen im 20. Jahrhundert? Essay, APuZ, Nr 1–2, 2005, s. 3–9. 
38 Ibidem, s. 9.
39 J. Kocka, Wissenschaft  und Politik in der DDR, w: Wissenschaft  und Wiedervereinigung. Disziplinen im 

Umbruch. Interdisziplinäre Arbeitsgruppe Wissenschaft en und Wiedervereinigung, J. Kocka, R. Mayntz (Hrsg.), 

Berlin 1998, s. 436 i nast.
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neologizm „durchherrschte Gesellschaft ”40 w znaczeniu „na wskroś rządzonego społe-
czeństwa”) a rzeczywistością. Natomiast K.Ch. Lammers41 wskazuje na jednowymia-
rowość tej teorii w badaniu relacji państwo–władza, a społeczeństwo, ze względu na 
jej koncentrację na aparacie władzy, a pomijanie istniejącej płaszczyzny współpracy 
i konfl iktów. 

Generalnie można wyróżnić trzy podstawowe kierunki argumentacji42 w krytyce 
użyteczności teorii totalitaryzmu w badaniu systemów komunistycznych – powrót 
do zimnowojennej retoryki założeń, pomijanie w tej teorii celów ideologicznych oraz 
nieporównywalność dyktatury narodowosocjalistycznej z jakąkolwiek inną. 

Zresztą nawet jej najbardziej zagorzali zwolennicy, jak E. Jesse, dostrzegają trud-
ności w zastosowaniu teorii totalitaryzmu wynikające właśnie z jej podwójnej natu-
ry: z jednej strony empiryczno-analitycznej, z drugiej normatywnie-wartościują-
cej, w związku z czym służy ona z jednej strony analizie systemu władzy, z drugiej 
– jego ocenie43. Trudności implikuje również aktualny kontekst polityczny debaty – 
np. K. Schroeder uważa, że odrzucanie pojęcia systemu totalitarnego może wynikać 
niekoniecznie z przyczyn analitycznych, lecz z zamiaru silniejszego oddzielania naro-
dowego socjalizmu od reżimu NRD, a także przez wzgląd na część byłych mieszkań-
ców NRD44.

3. Przyszłość debaty o totalitaryzmach 

Günther Heydemann i Detlef Schmiechen-Ackermann45, uwzględniając specyfi kę 
porównywania obu niemieckich dyktatur, wynikającą zarówno ze wspomnianego już 
wcześniej odniesienia się do jednego narodu, diachronicznej perspektywy porów-
nawczej, jak i pewnej asymetrii, w swym opracowaniu dotyczącym metodologii ba-
dań porównawczych zaproponowali połączenie w tych badaniach płaszczyzny makro 
odnoszącej się do całości każdego z systemów i ich strukturalnych elementów, służą-
cej poszukiwaniu ewentualnych cech wspólnych i specyfi cznych różnic, z płaszczyzną 
mikro, wyodrębnioną z pomocą zróżnicowanych kryteriów, pozwalającą na porów-
nywanie tych instytucji, które w obu dyktaturach pozostały względnie niezmienio-
ne (np. kościoły) lub też wykazywały duże podobieństwo w swym funkcjonowaniu 
(np. służby bezpieczeństwa czy wymiar sprawiedliwości)46. Propozycję tę wzmacniają 
opublikowane w tym samym tomie przykładowe studia. 

40 Ibidem, s. 435. 
41 K.Ch. Lammers, Totalitäre Diktatur, moderne Diktatur oder Erziehungsdiktatur, Leipzig 1999, s. 17. 
42 Por. m.in. W. Rudzio, Die Aufarbeitung des Totalitarismus – eine politikwissenschaft liche Kontroverse, 

w: P.  Kevenhörster, D. Th ränhardt, Demokratische Ordnungen nach den Erfahrungen von Totalitarismus und 

Diktatur, Eine international vergleichende Bilanz, Münster 2003, s. 52–53.
43 Totalitarismus…, E. Jesse (Hrsg.), s. 12.
44 K. Schroeder, Die veränderte..., s. 321. 
45 G. Heydemann, D. Schmiechen-Ackermann, Th eorie und Methodologie vergleichender Diktaturforschung, 

w: G. Heydemann, H. Oberreuter, Diktaturen in Deutschland..., s. 31.
46 Ibidem, s. 32–34. 
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Czy propozycja taka pozwoli na udoskonalenie teorii totalitaryzmu jako instru-
mentu badawczego? Zdania w tej kwestii są nadal podzielone, czego przykładem może 
być odmienne podejście dwóch wybitnych historyków z Poczdamu – M. Sabrow uwa-
ża, że często niesłusznie zarzucano tej koncepcji, iż spełnia jedynie rolę instrumen-
tu delegitymizacji upadłego systemu w NRD, gdyż jak każde badanie porównawcze 
może służyć wyodrębnianiu specyfi ki i zdobywaniu koniecznego dystansu do bada-
nego przedmiotu47. Ch. Kleßmann natomiast nadal uważa, iż głównym celem tej te-
orii jest dyskredytacja dawnej NRD przez porównanie z nazimem48. Natomiast obaj 
historycy są zgodni co do potrzeby dystansu wobec badanego okresu, opowiadając 
się, przez analogię do zachodnioniemieckich doświadczeń w badaniach narodowego 
socjalizmu i postulatu Martina Broszata tzw. historyzacji (Historisierung), za trakto-
waniem NRD wyłącznie jako historycznego zjawiska. 

Ale tu z kolei, jak przyznają niektórzy badacze totalitaryzmu49, nadal brak jest te-
orii totalitaryzmu niezacierającej historycznych różnic. 

Tym samym można prognozować, że debata wokół dwóch niemieckich totalitary-
zmów jeszcze długo się nie zakończy, przynosząc może nowe, oryginalne impulsy dla 
debaty europejskiej. 

47 M. Sabrow, Historisierung der Zweistaatlichkeit, APuZ, Nr 3, 2007, s. 23–24.
48 Ch. Kleßmann, Der schwierige…, s. 4.
49 C. Vollnhals, Der Totalitarismusbegriff  im Wandel, APuZ, Nr 39, 2006, s. 27.
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