
REGIM TOTALITAR COMUNISM FASCISM NAZISM 
ȚARA DE ORIGINE U.R.S.S.  Italia Germania 
PARTID POLITIC/ ANUL 
APARIȚIEI  

P.C.U.S.(Partidul Comunist din 
Uniunea Sovietică)/ 1917 

Partidul Fascist/1922 N.S.D.A.P. (Partidul Național  
Socialist Muncitoresc 
German)/1933 

PRELUAREA PUTERII  Are loc pe fondul revoluției din 
1917, ce a marcat prăbușirea 
monarhiei ruse, urmată de 
eliminarea clasei boierești. În 
urma războiului civil se constituie 
Uniunea Sovietică. 

 În 1922 este dată o lovitură de 
stat printr-un “Marș asupra 
Romei”. Benito Mussolini preia 
puterea guvernului Italian din 
Roma. 
 Până în 1927, acesta își 
consolidează puterea dând forma 
statului fascist italian. 

 La data de 30 ianuarie 1933 
N.S.D.A.P. ajunge la putere prin 
alegeri libere, urmate în anii 
următori de epurarea întregii clase 
politice germane. 

DOCTRINĂ  Pe fondul luptei de clasă se aveau  
în vedere: 
-trecerea mijloacelor de producție 
în proprietatea statului  
- naționalizarea bunurilor 
mergând până la desființarea 
proprietății private 
- colectivizarea agriculturii  
- o industrializare intensă 
- promova ateismul 

 Naționalismul exacerbat a dus la 
încercarea de modernizare forțată 
a Italiei. Italia trebuia să devină o 
mare putere a omenirii, o națiune 
militaristă și războinică.  
Inițial, termenul de “fascist” s-a 
răspândit cu înțelesul de apărător 
al civilizației europene în fața 
comunismului.   

Alături de elementele preluate din 
fascism (ideea unei mari națiuni, 
anticomunismul, militarismul), 
Germania fascistă promova ideea 
unei rase pure, ce urma să trăiască 
într-un spațiu vital dobândit prin 
extindere teritorială, epurat de 
rasele inferioare.  

INAMICI Reprezentanții monarhiei, 
burghezia, clerul, țăranii înstăriți 
(proprietari de pământuri), 
capitalismul, orice formă de 
naționalism. 

  Alte națiuni și ideologii 
(comunismul și democrația). 
După realizarea alianței cu 
Germania nazistă, se manifestă și 
un caracter antisemit. 

Rasele inferioare (evreii, țiganii, 
slavii), comuniștii, minoritățile 
sexuale, reprezentanții partidelor 
democratice, persoanele cu 
handicap. 
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DE REPRESIUNE 
SISTEM 
CONCENTRAȚIONAR 

GULAG (Administrația Generală 
a lagărelor de muncă) căreia i-au 
căzut victime milioane de inamici 
ai regimului. 

Nu a existat un regim 
concentraționar, cu toate că evreii 
au avut de suferit în urma 
ocupației germane (1943-1945). 

Lagăre de exterminare pentru 
evrei, rromi și alte rase 
considerate inferioare (de 
exemplu, lagărele Auschwitz, 
Terblinka, Maidanek). 

ECONOMIA Planificată, se urmărea creșterea 
producției conform planurilor 
cincinale a industrializării intense 
și a colectivizării agriculturii. 

Deși s-a promovat inițial o 
economie de tip liberal, se avea în 
vedere pe viitor impunerea unei 
“socializări economice” ca fiind o 
a treia cale între socialism și 
capitalism. 

Teoria economică se baza pe 
interese locale imediate, deși în 
anii 30 s-a bucurat de o serie de 
succese (eliminarea șomajului, a 
inflației, extinderea producției de 
bunuri de consum) mai târziu a 
fost subjugată războiului. 

CULTURA  Se manifesta prin propagandă, 
urmărindu-se “realizările” pe 
plan economic, politic și militar.  
Interzicerea oricărei manifestări 
împotriva regimului (cenzura). 
Promovarea cultului personalității 
conducătorului I.V.Stalin, V.I. 
Lenin 

Se urmărea glorificarea Italiei 
văzută ca urmașă directă al Romei 
Antice.  
Conducătorul Benito Mussolini 
era venerat sub titlul de Il Duce. 
Cenzura. 

 Glorificarea trecutului națiunii 
germane.  
Se folosea în mare măsură de 
radio și cinematografie. 
Cultul personalității lui Adolf 
Hitler venerat cu titlul de 
“fuhrer”. 
Cenzura. 


