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Statele totalitare
 Totalitarism=regim în care un partid unic exercită 

un control strict asupra statului și poporului

 Desemnează regimuri de stânga (comuniste) sau de dreapta 
(fasciste, cu varianta germană, nazismul)

 Trăsături comune:

 Existența unui singur partid (monopartidismul)

 Impunerea ideologiei partidului aflat la putere

 Instaurarea terorii asupra propriilor cetățeni

 Lichidarea opoziției politice

 Existența sistemului de lagăre de muncă și închisori

 Supravegherea populației de către poliția politică

 Limitarea sau suprimarea drepturilor și libertăților democratice   
ale cetățenilor

 Controlul statului asupra economiei, a învățământului, a vieții 
sociale în general





Ideologia totalitară

 Ideologia comunistă 
susținea că reprezenta 
interesele 
proletariatului (clasei 
muncitoare), dar, în 
realitate, era dictatura 
partidului comunist,    
a nomenclaturii 
(conducătorii 
partidului).

 Cea fascistă 
accentua rolul 
statului și supunerea 
indivizilor față de 
acesta.

 Național-socialismul 
(nazismul) era o 
ideologie 
naționalistă, rasistă 
și antisemită.



Economia 

 În cadrul regimurilor  
de extremă-dreapta, 
apărute ca reacție la 
comunism, economia 
de piață a continuat   
să existe, dar statul 
intervenea în cadrul   
ei, pentru a controla 
tensiunile sociale.

 Comunismul a fost un 
regim politic de 
extremă-stânga, în care 
economia de piață a 
fost distrusă și s-a 
impus cea planificată 
(prin planuri cincinale) 
și centralizată.

 Proprietatea particulară 
a fost înlocuită cu cu 
cea de stat sau 
colectivă.



Karl Marx

Singura pagină
supraviețuitoare din 
prima schiță
a Manifestului , scrisă
de mână de Karl Marx

https://hmn.wiki/ro/Karl_Marx


Friedrich
Engels

Manifestul 
Partidului 
Comunist 



Studiu de caz: URSS

 Bolșevicii (comuniștii) au preluat puterea în Rusia 
prin revoluția din 1917, sub conducerea lui Lenin.

 A fost impusă teroarea de stat, prin organele de 
represiune.

 În 1922 s-a creat URSS (Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste).

 Între 1924-1953, statul a fost condus de Stalin.

 În economie, au fost impuse colectivizarea 
agriculturii și industrializarea forțată.



Lenin Stalin 

SECERA ȘI CIOCANUL 
simbolul comunismului



Industrializarea  
Proletarul și 
colhoznica, 

sculptura Verei 
Muhina (1937), 

simbolizând 
alianța dintre 
proletariat și 

țărănime

Stahanovismul a fost o mișcare impusă muncitorilor din 
URSS în vederea creșterii productivității muncii, inspirată 
de exemplul minerului ucrainean Alexei Stahanov care a 
realizat, într-o tură de 5 ore, de 14 ori cota de cărbune 

cerută. Evenimentul petrecut în 1935 și folosit de 
autoritățile sovietice pentru a arăta ce fapte mărețe erau 

posibile în URSS, a fost dat ca exemplu muncitorilor 
sovietici pentru a-și ridica mereu normele de producție. 

Grație unui efort uriaș, URSS ajunge în 1940 a treia 
putere industrială a lumii, după SUA și Germania.



Cooperativizarea 
● Agricultura este colectivizată prin 

exterminarea culacilor.

● Pământurile sunt lucrate în comun în 

colhozuri și sovhozuri.

Culaci= țărani bogați în URSS

Colectivizare=desființarea proprietății private, 
transformată în proprietate colectivă

Colhoz=cooperativă agricolă realizată prin punerea în 
comun a mijloacelor de producție (pământ, unelte, 
animale)

Sovhoz=fermă de stat în care lucrătorii agricoli primeau 
salarii



Gulagul 
rusesc

Gulag=sistemul închisorilor comuniste 
sovietice



MODELUL STALINIST = TABULA RASA
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