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Wstęp

Niniejsza książka jest próbą reinterpretacji teorii wychowania autorytarne-
go w Polsce na przestrzeni lat 1948–1989. Stanowi ona opracowanie łączące 
przegląd literatury przedmiotu z elementami autorskiej analizy wybranych 
teorii i koncepcji wychowania. Celem pracy było dokonanie metateoretycz-
nej analizy współczesnej pedagogiki autorytarnej, gdyż na budowanie jej 
metateorii – ze względu na brak analiz krytycznych i badań wielu rozpraw 
charakterystycznych dla tego nurtu – jest jeszcze zbyt wcześnie. Biorąc pod 
uwagę podejmowaną tematykę i cezurę czasową, omawiane zagadnienia 
analizowano przede wszystkim z teoretycznego, fi lozofi cznego i historycz-
nego punktu widzenia. Efektem rozważań są cztery rozdziały oraz zakoń-
czenie składające się na całość opracowania. 

Rozdział pierwszy przedstawia ideowo-fi lozofi czne, społeczno-kulturo-
we i psychologiczne założenia totalitaryzmu i autorytaryzmu. Szczegółowo 
omówione zagadnienia dotyczą genezy, znaczenia oraz zależności zacho-
dzących między pojęciami t o t a l i t a r y z m  – a u t o r y t a r y z m, źródeł 
ideologii totalitarnych wraz z charakterystyką faszystowskiego systemu wy-
chowania. W tej części uwzględniona została również specyfi ka instytucji 
totalnych oraz pojęcie o s o b o w o ś c i  a u t o r y t a r n e j. Zasadniczo ma-
teriał został opracowany w odniesieniu do źródeł fi lozofi cznych, politolo-
gicznych, historycznych oraz pedagogicznych, co umożliwiło prowadzenie 
coraz bardziej szczegółowych rozważań na temat pedagogiki autorytarnej.

Rozdział drugi opisuje model i etapy rozwoju pedagogiki autorytarnej 
w Polsce w latach 1948–1989. Starałam się wyeksponować w nim najważ-
niejsze kwestie ówczesnej, wyjątkowo złożonej, rzeczywistości pedagogicznej 
oraz przedstawić je na tle wydarzeń historycznych i politycznych. Ich analiza 
dostarczyła wielu ważnych informacji o zjawiskach wychowawczych, które 
miały miejsce w przeszłości, w określonej sytuacji społeczno-politycznej. 

Rozdział trzeci poświęcony jest metateoretycznej analizie naukowych 
(H. Muszyński, K. Konarzewski) i potocznych teorii wychowania autory-
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tarnego (S. Sławiński, J. Dobson). Analizie poddano koncepcje, których 
przedstawiciele są współczesnymi pedagogami z bogatym dorobkiem za-
wodowym, prowadzą praktykę pedagogiczną bądź badania naukowe, a ich 
działalność wciąż spotyka się z szerokim odzewem. Jednocześnie analizo-
wane teksty stanowią szczególny rodzaj przekazu myśli dotyczących rela-
cji opartych na nierówności i hierarchii w stosunkach wychowawczych. 
Wśród potocznych teorii wychowania wybór wydaje się dość oczywisty 
– przesądziły o nim liczba, dostępność i popularność publikacji oraz czy-
telność ich przesłania. W przypadku koncepcji naukowych można by 
sięgnąć do jeszcze innych źródeł. Spośród wielu pozycji zdecydowałam 
się na analizę dorobku autorów książek, które od wielu lat obowiązują 
studentów pedagogiki oraz kierunków nauczycielskich jako kanon pod-
stawowej wiedzy z zakresu teorii wychowania. Stworzone i opisane przez 
wybranych przedstawicieli teoretyczne podstawy wychowania poddane 
zostały analizie zgodnie z następującymi kryteriami:

– źródła i sposoby rozumienia pojęcia w i e d z a  p e d a g o g i c z n a;
– pojęcie w y c h o w a n i a; 
– cel, treści (wartości) i zadania wychowania;
– istota oddziaływań pedagogicznych; 
– aktorzy procesu wychowania – konceptualizacja aktywności wycho-

wanka i pojmowanie roli wychowawcy;
– metody, techniki i środki wychowania;
– mierniki (wskaźniki – skutki wychowania);
– recepcja podstaw wychowania autorytarnego w polskiej literaturze 

pedagogicznej.
Pracę zamyka rozdział czwarty, w którym starałam się określić miejsce 

pedagogiki autorytarnej wśród współczesnych kierunków pedagogicznych 
oraz perspektywy jej rozwoju.

Obecnie, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, nie występuje jeden 
sposób kreowania i uprawiania pedagogiki. W literaturze przedmiotu znaj-
dujemy kontynuację wątków rozwojowych kierunków i prądów z przeszło-
ści, a także nawiązania do zachodnich orientacji pedagogicznych i myśli 
pedagogicznej pogłębianej w różnych ośrodkach akademickich. Sądzę, że 
podejmowanie refl eksji nad współczesną pedagogiką autorytarną jest uza-
sadnione wieloma względami:
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1) istnieje potrzeba popularyzacji badań metateoretycznych w obrębie 
współczesnych prądów i teorii pedagogicznych;

2) rośnie zapotrzebowanie na pedagogiczną (meta)refl eksję o charakte-
rze historyczno-hermeneutycznym nad pedagogiką autorytarną;

3) odczuwalny jest brak analiz i opracowań z prezentowanej perspekty-
wy metodologicznej (potrzeba reinterpretowania pedagogiki autory-
tarnej, podejścia hermeneutycznego) – brakuje analizy merytorycznej 
prac w zakresie pedagogiki autorytarnej;

4) istnieje możliwość studiowania wszystkich nurtów i teorii pedago-
gicznych oraz pełna dostępność funkcjonujących w ich obrębie para-
dygmatów i teorii pedagogicznych (w tym z zakresu pedagogiki auto-
rytarnej);

5) nasila się tendencja nowego odczytywania dorobku polskiej pedagogiki 
ostatnich 50 lat XX wieku;

6) dostarczenie wiedzy o uwarunkowaniach i skutkach opisanych dzia-
łań pedagogicznych może się przyczynić do wyjaśniania i rozumienia 
rzeczywistości wychowawczej;

7) istnieje potrzeba określenia wartości uniwersalnych mogących inspi-
rować dzisiejszych pedagogów do nowych poszukiwań.

Analizując współczesną pedagogikę autorytarną, starałam się przedsta-
wić, na czym polega jej odrębność jako systemu wychowawczego, czym 
różni się od innych teorii i jakie czynniki decydują o jej strukturze i efektyw-
ności. Jako badacz autorytarnego systemu wychowania, chcąc zrozumieć 
i wytłumaczyć jego cechy konstytutywne, sięgnęłam zarówno do przyczyn 
i uwarunkowań historycznych, psychologicznych, ideowo-fi lozofi cznych 
i społeczno-kulturowych, jak i do literatury źródłowej. 

Ze względu na pluralizm obecny dziś w teorii wychowania współczes-
nym pedagogom potrzeba wciąż aktualizowanej mapy nurtów i systemów 
pedagogicznych. Jeden sposób myślenia o wychowaniu może się przyczy-
niać do ograniczenia odpowiedzialności wychowawców za własną pracę. 
W takiej sytuacji są oni pozbawieni możliwości wyboru drogi i kierunku 
autorefl eksji pedagogicznej. Dopiero świadomość istnienia wielu różno-
rodnych prądów przyczynia się do takich rozważań i ułatwia znalezienie 
odpowiedzi na wiele istotnych pytań dotyczących własnej pracy wycho-
wawczej, a co za tym idzie – prowadzi do rozwijania poczucia odpowie-
dzialności i sprawstwa oraz do uwolnienia się od roli wyłącznie wykonawcy 
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działającego w imię cudzych racji. Orientacja w wielości odmian myślenia 
pedagogicznego może prowadzić do zrozumienia siebie, pełniejszego in-
terpretowania rzeczywistości oraz poznania różnorodnych mechanizmów 
składających się na złożony proces nauczania i wychowania. 

Mam nadzieję, że niniejsza książka pozwoli zgłębić istotę zjawisk od-
noszących się do autorytarnego systemu wychowania, które mimo wspo-
mnianego pluralizmu ofert są stale obecne we współczesnej teorii i prakty-
ce pedagogicznej, jak również uwrażliwi na niebezpieczeństwa kryjące się 
w tym typie oddziaływań wychowawczych. 

Niniejsza publikacja powstała na podstawie dysertacji doktorskiej przy-
gotowanej pod kierunkiem Pana Profesora Bogusława Śliwerskiego, któ-
remu gorąco dziękuję za przewodnictwo w rozwoju naukowym, wsparcie 
oraz cenne sugestie i wskazówki na wszystkich etapach tworzenia tej pracy. 
Jestem wdzięczna, że mogę dziś powiedzieć, przywołując słowa Wergiliu-
sza, iż było mi dane „podążać za tym, który wie”. Podziękowania kieruję 
również w stronę Recenzentów – Pana Profesora Zbyszko Melosika oraz 
Pana Profesora Sławomira Sztobryna, których konstruktywne spostrzeże-
nia i życzliwe uwagi wpłynęły na ostateczny kształt książki.



Rozdział I

Ideowo-fi lozofi czne, społeczno-kulturowe 
i psychologiczne założenia totalitaryzmu 
i autorytaryzmu

Cechą charakterystyczną despotyzmu jest pra-
wo surowe; cechą charakterystyczną totalitaryzmu 
– prawo fi kcyjne. 

Michał Heller, Aleksander Niekricz1

Geneza i znaczenie pojęcia t o t a l i t a r y z m

Termin t o t a l i t a r y z m  wywodzi się z łacińskich słów totalis – ‘cały’, 
‘całkowity’ oraz totus – ‘cały’, ‘wszystek’2. W większości ujęć totalitaryzm 
bywa rozpatrywany na wielu płaszczyznach: historycznej, społecznej, psy-
chologicznej, a ostatnio również antropologicznej. Najogólniej można mó-
wić o dwóch podstawowych znaczeniach tego pojęcia: jest to system władzy 
oraz służąca temu systemowi ideologia.

Źródeł totalitaryzmu można się doszukiwać w myśli Platona. Przypisuje 
się mu między innymi słowa: 

Najważniejsze jednak jest to, żeby nikt nie pozostawał nigdy bez kierownictwa, 
mężczyzna czy kobieta, żeby się nie przyzwyczaił ani w poważnych sprawach, ani 
w zabawach działać po swojemu i na własną rękę. Każdy powinien i podczas wojny, 
i podczas pokoju mieć oczy wciąż zwrócone na przełożonego i poddawać się jego 

1 M. Heller, A. Niekricz, Utopia u władzy, t. 1: Historia Związku Sowieckiego, przeł. 
A. Mietkowski, Universitas, Wrocław 1989, s. 37.

2 Słownik łacińsko-polski, red. K. Kumaniecki, PWN, Warszawa 1984, s. 505.
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zarządzeniom w najdrobniejszych nawet sprawach [...]. Wszyscy, jednym słowem, 
muszą przyzwyczaić się i wdrożyć do tego, żeby nie myśleć nawet o tym, że można 
coś robić osobno i w oddzieleniu od innych, i żeby nie umieć w ogóle tak postę-
pować3.

Po raz pierwszy w użyciu określenie t o t a l i t a r y z m  pojawiło się 
w latach 20. ubiegłego wieku we Włoszech. Początkowo wykorzystywane 
było przez liberałów włoskich w odniesieniu do koncepcji państwa faszy-
stowskiego i zawierało w sobie ocenę negatywną. Z drugiej strony słów:
 lo stato totalitario, czyli „państwo totalitarne”, używał często w swoich 
wystąpieniach Benito Mussolini. Jego ulubione stwierdzenie brzmiało: 
„wszystko dla państwa, nic poza państwem, wszystko w państwie”4.

W literaturze politologicznej termin t o t a l i t a r y z m  zyskał popular-
ność głównie dzięki analizom działalności państw faszystowskich, a także 
różnych dyktatur komunistycznych XX wieku (tzw. epoka totalitaryzmów 
obejmuje lata 1914–1990). Słowa t o t a l n y  i  t o t a l i t a r n y  bardzo 
szybko zaczęły funkcjonować w języku naukowców, politologów i polity-
ków. Już w 1928 roku pojawiło się w Oxford English Dictionary, a w 1929 
roku w „Th e Times” użyto określenia totalitarian or unitary states, whether 
communist or fascist. Pierwsza akademicka próba analizy zjawiska totali-
taryzmu została podjęta w omówieniu hasła p a ń s t w o  (State), zamiesz-
czonym w Encyklopedii Nauk Społecznych (Encyclopaedia of Social Sciences) 
z 1934 roku. George H. Sabine zawarł w nim typologię ustrojów politycz-
nych, wyróżniając typ państwa jednopartyjnego i zaliczając do niego za-
równo państwa komunistyczne, jak i faszystowskie5.

Wynika z tego, że określenie t o t a l i t a r y z m  zasadniczo odnosi się 
do systemu sprawowania władzy, w ujęciu modelowym jest to specyfi czna 
dyktatura. Taki model powstał na podstawie doświadczeń historycznych. 
Analizom poddano faszyzm włoski, rządy nazistów i ustrój polityczny Ro-
sji, przede wszystkim epoki stalinizmu. W 1953 roku w Bostonie zorga-

3 K. R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. Urok Platona, przeł. H. Kra-
helska, PWN, Warszawa 1993, s. 27.

4 B. Mussolini, Doktryna faszyzmu, przeł. S. Gniadek, Nakładem Filomaty, Lwów 
1935, s. 32.

5 M. Zmierczak, Totalitaryzm czy totalitaryzmy? O kłopotach z defi niowaniem pojęcia 
[w:] Totalitaryzm. Wybrane problemy teorii i praktyki, red. T. Wallas, Wyd. Naukowe 
Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Po-
znań 2003, s. 9.
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nizowano konferencję naukową, w trakcie której Carl Joachim Friedrich 
scharakteryzował społeczeństwo totalitarne za pomocą następujących wy-
znaczników:

1) ofi cjalna ideologia, składająca się z doktryny obejmującej wszystkie 
aspekty ludzkiej egzystencji, która byłaby w tym społeczeństwie przy-
najmniej biernie akceptowana;

2) jedna masowa partia, zrzeszająca niewielki procent społeczeństwa 
(do 10%) – ludzi całkowicie jej oddanych; partia ta musi być zorga-
nizowana hierarchicznie, oligarchicznie, zwykle z jednym liderem na 
czele; zazwyczaj jest ona nadrzędna albo identyczna z biurokratyczną 
organizacją rządów;

3) uwarunkowana technologicznie niemal całkowita kontrola nad wszyst-
kimi środkami efektywnej walki zbrojnej;

4) uwarunkowany technologicznie nadzór (monopol) partii lub podpo-
rządkowanej jej instytucji nad wszystkimi środkami efektywnej ko-
munikacji (prasa, radio etc.);

5) system terrorystycznej kontroli policyjnej, skierowany nie tylko prze-
ciw wrogom ustroju społecznego, ale także przeciw arbitralnie wy-
branym klasom lub grupom ludności danego społeczeństwa6.

W przytoczonej charakterystyce Friedrich szczególnie podkreśla instru-
mentalny mechanizm władzy totalitarnej, nazywając powyższe atrybuty 
syndromem totalitarnym. Autor defi niuje reżim totalitarny przez fakt za-
istnienia:

– po pierwsze – totalitarnej ideologii jako zjawiska prymarnego – funk-
cjonującej niemalże w formie zinstytucjonalizowanej, mającej charak-
ter konstytucji – źródła determinującego całokształt zjawisk zachodzą-
cych w państwie;

– po drugie – monopartii, która w sposób monopolistyczny kontrolu-
je broń, masową komunikację, ustanawia rząd, a w zasadzie aparat 
biurokratyczny, administrujący w jej imieniu państwem, kontrolujący 
oraz centralnie sterujący gospodarką państwa;

6 Tamże, s. 9–10.
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– po trzecie – systemu terroru policyjnego, często pragmatycznie gene-
rującego – jak pokazało doświadczenie historyczne – funkcje wymiaru 
sprawiedliwości, organów ścigania, organów kontrolnych7.

Powyższą defi nicję można by w dużym uproszczeniu sprowadzić do 
dwóch zasadniczych punktów:

– totalitarna ideologia;
– totalitarna partia wspierana przez działania policji, monopolistycznie 

kontrolująca masową komunikację, gospodarkę i wszelką broń w ra-
mach państwa.

Zdaniem C. J. Friedricha, totalitarna ideologia charakteryzuje się: 
wszechobecnością, wszechprzenikliwością (równoważna kulturze), przy-
musowością, radykalnością (całkowite odrzucenie obecnego stanu rzeczy) 
i projekcją pożądanego stanu. Z kolei monopartię cechuje: monopolistycz-
ność, masowość, wodzostwo, hierarchiczność i oligarchiczność.

Podobne poglądy dotyczące sposobu defi niowania i pojmowania zjawi-
ska totalitaryzmu reprezentuje Jeane Kirkpatrick, według której w reżimie 
totalitarnym rządzący kontrolują i poddają odpowiednim regulacjom takie 
obszary, jak: społeczeństwo, gospodarka, kultura, jednostka. Totalitaryzm 
to reżim, który:

– jest zdolny i przygotowany do tego, aby stosunki ekonomiczne, socjal-
ne i religijne wdrażać za pomocą środków przymusu;

– zaciera wszelkie różnice pomiędzy państwem a społeczeństwem, eli-
minując w ten sposób luki prawne, które umożliwiałyby rozwój wol-
ności8.

Jednym z krytyków powyższych koncepcji był Leonard Schapiro. Zarzuca 
on Friedrichowi nadmierne wyeksponowanie znaczenia ideologii, pomi-
nięcie roli charyzmatycznego przywódcy i niewystarczające podkreślenie 
skutków terroru. Sam wymienia następujące fi lary totalitaryzmu: monopol 
arbitralnej władzy partii nieograniczonej przez prawo, prymat kłamstwa 
w formie ideologii, konsekwentne tłumienie sprzeciwu oraz kontrolę in-
formacji9.

7 M. S. Witczak, Sposoby defi niowania totalitaryzmu. Podobieństwa i różnice [w:] To-
talitaryzm. Wybrane problemy..., dz. cyt., s. 51.

8 Tamże, s. 55–56.
9 L. Schapiro, Epilog: kilka refl eksji o Leninie, Stalinie i Rosji [w:] G. Urban, Stalin 

i stalinizm. Rozmowy George’a Urbana, Polonia, Londyn 1987, s. 358–371.



17Rozdział I. Ideowo-fi lozofi czne, społeczno-kulturowe i psychologiczne założenia...

Inną defi nicję reżimu totalitarnego opracował Juan Linz. Twierdzi on, 
że system polityczny jest totalitarny wtedy, gdy równocześnie występują 
następujące elementy:

1) monistyczne, a nie monopolistyczne centrum władzy, co znaczy, że 
pluralizm instytucjonalny bądź grupowy wywodzi swą tożsamość 
z centrum władzy oraz jest przez nią kształtowany. Kreowanie polity-
ki nie stanowi rezultatu dynamicznego rozwoju społeczeństwa;

2) jedyna autonomiczna ideologia, bardziej lub mniej rozwinięta intelek-
tualnie, z którą identyfi kują się rządząca partia, lider i elity. Stanowi 
ona bazę polityczną oraz źródło manipulacji umożliwiające legitymi-
zowanie wszelkich działań;

3) udział obywateli w aktywnych mobilizacjach i kolektywnym rozwią-
zywaniu problemów społecznych jest stymulowany, wymagany oraz 
nagradzany przez monopolistyczną partię i wiele monopolistycznych 
grup drugiego rzędu; pasywne posłuszeństwo, apatia, cofnięcie się do 
roli podmiotu uważane są za niepożądane przez ich władców10.

Trzonem defi nicji Linza jest teza o istnieniu monistycznego centrum 
władzy. Oznacza to, że w systemie totalitarnym nośnikiem władzy jest elita 
rządząca, która monopolizuje ją, nie będąc odpowiedzialna przed społe-
czeństwem. Pluralizm w społeczeństwie totalitarnym, o którym mówi au-
tor, nie jest pluralizmem społecznym, lecz funkcjonującym tylko wewnątrz 
rządzącej grupy. Na podstawie tej tezy Linz stworzył teorię o monistycz-
nym, a nie – jak twierdzi wielu – monolitycznym, charakterze władzy w re-
żimie totalitarnym.

Hannah Arendt w Korzeniach totalitaryzmu wyróżniła cztery elementy 
konstytutywne totalitaryzmu:

1) istnienie bezkształtnych mas społecznych nieobejmowanych przez 
porządek klasowy;

2) aktywność partii nowego typu;
3) nowatorska forma ideologii;
4) nowatorska forma terroru11.

10 M. S. Witczak, Sposoby defi niowania..., dz. cyt., s. 54.
11 H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, przeł. M. Szawiel, D. Grinberg, Niezależna Ofi -

cyna Wydawnicza, Warszawa 1993, s. 18.
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Nieco odmienne spojrzenie na problem totalitaryzmu autorka argu-
mentuje, podkreślając wagę takich czynników, jak:

– irracjonalność ideologii jako źródła wiedzy o prawach społecznych 
determinujących rozwój zbiorowości, dążącej do ukształtowania czło-
wieka nowego typu przez przekształcanie samej jego natury;

– dualizm władzy polegający na współistnieniu dwóch ośrodków decy-
zyjnych: monopartii z jednej strony oraz państwa z drugiej;

– wódz dyktator, który jest omnipotentny do tego stopnia, że można go 
utożsamić jednocześnie z egzekutywą, legislatywą i wymiarem spra-
wiedliwości;

– silnie rozbudowany aparat terroru policyjnego, który za priorytet uzna-
je eliminowanie wszelkich zachowań indywidualistycznych, stanowią-
cy ponadto zwykły instrument zarządzania w państwie, wspomagany 
obozami koncentracyjnymi, w których sprawdzaniu poddaje się pod-
stawowe założenia totalitaryzmu, głoszące, że wszystko jest możliwe;

– propaganda, stanowiąca instrument implementowania ideologii;
– ważna rola organizacji okołopartyjnych, odgrywających przede wszyst-

kim rolę kanału komunikacyjnego monopartii ze społeczeństwem;
– specyfi czne działanie wymiaru sprawiedliwości, który w założeniach 

swojego funkcjonowania posługuje się kategorią wroga o b i e k t y w -
n e g o  – zdefi niowanego przez ideologię i p o t e n c j a l n e g o – za-
opatrzonego w takie same cechy jak zjawisko przestępstwa potencjal-
nego12.

Odwołując się do charakterystyki dokonanej przez autorkę, można za-
uważyć, że w znacznej mierze funkcjonowanie reżimu totalitarnego oparła 
ona na systemie terroru i ucisku nastawionym na wyeliminowanie zacho-
wań indywidualistycznych i jednostkowej tożsamości. W rezultacie totali-
tarna partia i wódz tworzą społeczeństwo całkowicie zamknięte, dające się 
łatwo sterować. 

H. Arendt w totalitaryzmie upatrywała nowej formy władczego pano-
wania, które nie ogranicza się tylko do kontrolowania sfery polityki, lecz 
dąży również do podporządkowania sobie życia prywatnego ludzi. Celem 
totalitaryzmu było zatem przekształcenie samej natury człowieka, a miało 
się to urzeczywistnić przez połączenie środków ideologicznych z masowym 

12 H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu..., dz. cyt., s. 32.
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terrorem. Nowy człowiek powinien się stać żywym automatem całkowicie 
podporządkowanym władzy państwowej i rządzącej monopartii. System to-
talitarny identyfi kuje się z ideologią, która aspirując do wyjaśniania całego 
biegu historii, nie podlega weryfi kacji. W konsekwencji takiego podejścia 
totalitaryzm kreuje fi kcyjny świat ideologiczny, a terror, który w tych rea-
liach staje się instrumentem rządzenia, ma doprowadzić do przeobrażenia 
tej fi kcji w rzeczywistość.

Na płaszczyźnie organizacyjnej nośnikiem totalnej ideologii i terroru 
jest rządząca monopartia, zorganizowana hierarchicznie, z przywódcą, któ-
rego otacza się kultem i przypisuje się mu takie atrybuty, jak: siła, mądrość, 
przenikliwość. Wola wodza staje się wolą partii, a ta z kolei obowiązującym 
prawem. Wódz jest jedynym depozytariuszem ideologii, tylko on ma pra-
wo interpretować ją i zmieniać. 

Opracowania i doświadczenia powyższych teoretyków totalitaryzmu 
przyczyniły się do powstania kolejnych defi nicji. Współcześnie precyzyj-
nego opisu reżimu totalitarnego bez względu na to, czy jest on legitymizo-
wany ideologią komunistyczną, czy faszystowską, dokonał Zbigniew Blok, 
wymieniając jego następujące warunki:

– usytuowanie partii w systemie politycznym jako instytucji najbardziej 
uprzywilejowanej, do której kompetencji należy: wyznaczenie porząd-
ku prawnego i ładu politycznego, eliminującego zagrożenie powstania 
wszelkich konkurencyjnych przejawów życia politycznego;

– partia przejmuje kompetencje organów państwowych;
– partia organizuje wszystkie sfery życia społecznego;
– państwo w pierwszej kolejności pochłania społeczeństwo, a następnie 

jest pochłaniane przez partię;
– artykulacja przez partię tez o jedności moralno-politycznej społeczeń-

stwa – jako źródło legitymizowania działań monopolistycznych;
– zanik granic między politycznymi a niepolitycznymi sferami życia 

społecznego;
– działalność publiczna jest kontrolowana, reglamentowana bądź zaka-

zywana przez partię;
– fałszywy autorytet władzy jako wynik zamierzonej kreacji;
– monopol w komunikowaniu się z masami, tzn. partia przemawia 

w imieniu i zamiast mas;
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– mobilizacja społeczeństwa, poparcie i wszelka aprobata dla działań 
partii jest przez nią stymulowana za pomocą przymusu;

– alienacja społeczności wobec władzy państwowej;
– eliminacja z życia społecznego interesów jednostkowych i zbiorowych, 

podporządkowanie ich interesom partii; 
– system terroru13.
W tym przypadku totalitarność reżimu warunkowana jest równorzęd-

nością państwa i prawa. Autor podkreśla brak rzeczywistego autorytetu 
władzy, co oznacza, że jest ona sztucznie legitymizowana. Konsekwencją 
opisanych relacji może być alienacja społeczności wobec władzy, a więc 
zupełnie inny rezultat niż ten, który jest projektowany przez ideologie to-
talitarne. 

O wspomnianych czynnikach pisze również Leszek Kołakowski, defi -
niując totalitaryzm jako 

[...] formę władzy, która zmierza do upaństwowienia wszystkich dziedzin życia 
i komunikacji międzyludzkiej. Faktyczna skala prześladowań, ograniczeń i dyskry-
minacji bywa oczywiście różna i zmienia się zależnie od wielu okoliczności, ale 
wszelkie w tym względzie rozluźnienia czy koncesje są wymuszone bądź naciskami 
społecznymi, bądź okresami kryzysu, kiedy to rządzący aparat nie panuje nad sy-
tuacją14.

Każda z przytoczonych defi nicji w podobny sposób opisuje problematy-
kę człowieka w relacji do władzy. Totalitaryzm ujmuje człowieczeństwo ty-
powo funkcjonalnie, utylitarnie, odzierając je tym samym z godności. Wraz 
z człowieczeństwem ulegają zmianie takie wartości, jak: naturalne prawa 
człowieka, moralność, etyka, prawda, uczciwość. W ramach totalitaryzmu 
człowieczeństwo istnieje tylko w relacji z jego politycznymi celami, wobec 
których zajmuje ono drugorzędną pozycję.

Można uznać, że sposoby defi niowania i wynikające z nich atrybuty to-
talitaryzmu są zbieżne w przedstawionych koncepcjach. Oczywiście, nie 
wyczerpują one defi nicji tego zjawiska, chociaż są bez wątpienia wystarcza-
jąco reprezentatywne na potrzeby tej pracy.

13 Z. Blok, Teoria polityki. Studia, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewi-
cza, Poznań 1998, s. 59–60.

14 L. Kołakowski, Pomyślne proroctwa i pobożne życzenia laika na progu nowego pon-
tyfi katu w wiecznej sprawie praw cesarskich i boskich (20 lat temu w paryskiej „Kulturze”), 
„Gazeta Wyborcza” 16.10.1998, s. 26.
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