
Porównanie dwóch systemów totalitarnych III Rzeszy i ZSRR 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

III RZESZA 
 

ZSRR 

 na czele paostwa dyktator z pełnią władzy – wódz Fűhrer Adolf Hitler 
 

 na czele paostwa dyktator z pełnią władzy – Generalissimus Józef 
Stalin 

 system monopartyjny – jedna partia rządząca – NSDAP 
 

 system monopartyjny – jedna partia rządząca – WKP(b) 

 organy władzy wybierane przez obywateli (parlament) nie mają 
żadnego znaczenia –  Reichstag 

 organy władzy wybierane przez obywateli (parlament) nie mają 
żadnego znaczenia –  Rada Najwyższa 

 rozbudowany aparat bezpieczeostwa. System bezpieczeostwa podlegał 
RSHA – Główny Urząd do spraw Bezpieczeostwa Rzeszy 

 rozbudowany aparat bezpieczeostwa. System bezpieczeostwa podlegał 
GUGB – Głównemu Urzędowi Bezpieczeostwa Paostwa 

 rozwinięty system terroru oparty na tajnej policji (GESTAPO – tajna 
Policja Paostwowa, SD – Służba Bezpieczeostwa), obozach 
koncentracyjnych. 

 rozwinięty system terroru oparty na tajnej policji (NKWD – Ludowy 
Komisariat Spraw Wewnętrznych), obozach pracy (łagrach). 

 brak opozycji – fizyczna likwidacja opozycji  (aresztowania, morderstwa 
polityczne, zsyłki do obozów koncentracyjnych – obozów zagłady) 

 brak opozycji – fizyczna likwidacja opozycji (aresztowania, morderstwa 
polityczne, publiczne procesy polityczne, zsyłki do łagrów – obozów 
pracy) 

 rozwinięty  system propagandy, którego celem jest indoktrynacja 
społeczeostwa 

 rozwinięty  system propagandy, którego celem jest indoktrynacja 
społeczeostwa 

 całkowita cenzura pod kontrolą partii 
 

 całkowita cenzura pod kontrolą partii 

 przejęcie przez paostwo kontroli nad wszystkimi sferami życia 
społecznego  

 przejęcie przez paostwo kontroli nad wszystkimi sferami życia 
społecznego 

 wszystkie  organizacje (związki zawodowe, stowarzyszenia, organizacje 
młodzieżowe)  kontrolowane przez partię i jej podporządkowane 
np. Hitlerjugend 

 wszystkie  organizacje (związki zawodowe, stowarzyszenia, organizacje 
młodzieżowe)  kontrolowane przez partię i jej podporządkowane  
np. Komsomoł 

 Rozwój przemysłu ciężkiego (głównie zbrojeniowego)  
 

 rozwój przemysłu ciężkiego – głównie zbrojeniowego 

 militaryzacja – olbrzymia rozbudowa armii, która jest pod kontrolą  militaryzacja – olbrzymia rozbudowa armii, która jest pod kontrolą 



partii; tworzy się jednostki elitarne Waffen SS  partii; tworzy się jednostki elitarne NKWD 

 mit wroga, którego obwiniano o działalnośd na niekorzyśd paostwa – 
Żydzi (antysemityzm) – wróg etniczny 

 mit wroga, którego obwiniano o działalnośd na niekorzyśd paostwa – 
kapitaliści, burżuazja (wróg klasowy) 

 kultura na usługach partii; jej celem indoktrynacja.  Tworzenie budowli 
monumentalnych. W sztuce nacisk na przekazywanie idei nazistowskiej 
i ukazywanie wielkości Niemiec. 
 

 kultura na usługach partii; jej celem indoktrynacja. Socrealizm w sztuce. 

 gospodarka wolnorynkowa z silnym interwencjonizmem paostwa;   gospodarka centralnie planowana, nakazowo – rozdzielcza, 
 

 istnieje własnośd prywatna; częśd przedsiębiorstw należy do paostwa, 
które chce kontrolowad strategiczne gałęzie gospodarki. 

 brak rozwiniętej własności prywatnej, dominuje własnośd paostwowa, 
występuje własnośd spółdzielcza 

 


