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„Biuletyn IPN” nr 1–2/2023 – Dwa totalitaryzmy

Dwie twarze, których wolelibyśmy nie znać,
znajdują się na okładce styczniowo-lutowego
„Biuletynu IPN”. Te twarze – Adolfa Hitlera i
Józefa Stalina – symbolizują temat
najnowszego numeru „Biuletynu IPN” – dwa
totalitaryzmy. Wprowadzeniem w tę
problematykę jest rozmowa z prof.
Wojciechem Roszkowskim.

Piszemy o systemach, które rzuciły cień na cały XX wiek. Każdy z nich wyznaczył sobie
wroga klasowego lub rasowego. Każdy z nich stworzył swój archipelag obozów pracy,
obozów zagłady. Każdy z nich terroryzował miliony ludzi i każdy pochłonął miliony istnień
ludzkich. W jaki sposób te systemy zapewniały sobie rząd dusz? Jak chciały wychować
nowego człowieka, takiego, który był im potrzebny? Co obiecywały, a co realnie przyniosły?
Kto i dlaczego je wspierał? Kto – wreszcie – ostrzegał przed nimi, widząc od początku zło w
nich zawarte? – To tylko najważniejsze z pytań, które stawiamy w tym numerze.

I jeszcze jedno, czy zagrożenie totalitaryzmem mamy już za sobą? Czy dziś nie mamy do
czynienia z nawrotami tej choroby? Czy w naszym świecie totalitaryzm nie kusi już nikogo
mirażem raju na ziemi?

Dodatkiem do „Biuletynu IPN” jest płyta DVD z filmem fabularnym „Niedzielne igraszki” w
reżyserii Roberta Glińskiego.

„Biuletyn IPN” jest dostępny również w prenumeracie.

[audio] red. Jan Ruman, Zapowiedź numeru
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