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Ultimele două decenii interesul față de fenomenul totalitarismului nu numai 
că rămâne unul imuabil, ci asigură posibilitatea unor abordări atât complexe, cât și 
originale. Evidențiem în acest sens cercetări ce vizează transformările manifeste ale 
bazei conceptual-teoretice și metodologice, chiar și pe cele de la nivelul câmpului 
lingvistic al totalitarismului. Documentarea cunoștințelor teoretice ce vizează acest 
cadru ideatic facilitează pătrunderea din perspectiva multidisciplinară a cauzelor 
popularității sistemului valoric al totalitarismului în raport cu logica palingenezică 
(palin-din nou, geneză, renaștere - n.a.) și specifi carea și altor modele ale fenomenu-
lui la care replicăm: capilar, negru, verde, brun. Vorbind despre particularitățile spe-
cifi ce ale acestei forme nedemocratice a sistemului social-politic, cercetătorii ame-
ricani Zb. Brzezinski și K. Friedrich în lucrarea Dictatura totalitară și autocrația le 
identifi că prin sintagma simptome ale totalitarismului, tot aici proiectând-ne un set 
de trăsături defi nitorii pentru societatea totalitară[1]:

• monopartitismul, în fruntea partidului – dictatorul, interferența dintre activi-
tatea partidului cu cea a aparatului de stat și a poliției secrete;

• implicarea statului în toate sferele vieții societății;
• cenzura mass-mediei, persecutarea pluralismului de idei;
• controlul ideologic rigid asupra tuturor canalelor legale de informare; disemi-

narea informațiilor neautorizate era pedepsită penal;
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• monismul ideologic pe care este fundamentat sistemul politic al societății;
• controlul administrativ asupra justiției;
• negarea tradițiilor, inclusiv a moralei tradiționale;
• rolul vădit al propagandei de stat în manipularea opiniei publice;
• planifi carea centralizată a economiei;
• represiuni masive și teroare de către structurile de ordine;
• uzurparea drepturilor și libertăților civile individuale;
• controlul puterii armatei de către partid;
• tendințe expansioniste;
• intenții de neutralizare a hotarelor dintre stat, societatea civilă și personalitate. 
Explorarea trăsăturilor specifi ce ale   totalitarismului au constituit o componentă 

majoră în demersul investigativ al teoreticienilor J. Linz, M. Kurtiz, L. Schapiro, K. 
Wittfogel,P. Durker, M. Horthaimer. Alături de eforturile consacrate în elucidarea co-
durilor specifi ce ale totalitarismului, atestăm și alte dominante ce au incitat zona de 
interes teoretico-metodologc a celor desemnați: condițiile indispensabile procesului 
de confi gurare a totalitarismului; instrumente de control și manipulare a populației în 
condițiile democrației de masă; fenomenele comunismului, nazismului, antisemitis-
mului; formele politice de organizare a societății; principiile și metodele de mesianiza-
re a conștiinței sociale; monismul politic și ideologic– pro și contra etc. 

Poziționat ca un efect al transformărilor socioculturale, totalitarismul, de-a lungul 
anilor, a fost și rămâne în continuare o temă actuală pentru cercetarea din diferite do-
menii: sociologie, politologie, istorie, fi losofi e, drept, mai puțin însă este abordat aspec-
tul estetic. Estetica totalitară se confi gurează ca o formă specifi că de coduri și simbol-
uri determinate politic și rigid contolate de putere. Acest tip de cultură de masa, una 
angajată politic, este expresie a discursului puterii, și, concomitent, un instrument de 
apărare a ideologiei dominante. În articol ne propunem abordarea esteticii în contextul 
concret a două regiumuri totalitare –nazismul și stalinismul/comunismul. În prima parte 
a articolului intenționăm o abordare a aspectelor teoretice și a textelor canonice, care 
vor facilita multidimensionalitatea analizei și perceperea adecvată specifi cului esteticii 
totalitare. Tot aici vor fi  analizate trăsăturile defi nitorii ale esteticii și ale artei naziste.

Printre lucrările clasice, și simultan, cele mai reprezentative abordări teoretice ale 
problematicii enunțate, considerăm, sunt cele semnate de H. Arendt (Izvoarele tota-
litarismului; Eichmann la Ierusalim: raport asupra banalității răului; Condiția umană 
etc.), P. Ricoeur (Eu însumi ca Celălalt), R. Aron (Democrație și totalitarism), C. Frie-
drich, Zb. Brzezinski (Dictatura totalitară și autocrația), K. Popper (Societatea deschisă 
și dușmanii ei) ș.a. Important să evidențiem, toți cei desemnați specifi că rolul determi-
nant al ideologiei în contextul sistemului totalitarist. Din perspectiva teoretică a dis-
cursului lui H. Arendt, ideologia este un element din constelația celor care confi gurea-
ză esența totalitarismului (propaganda, teroarea, poliția secretă), care este „sensibilă 
percepției și accesibilă asimilării de către mase datorită naturii sale primitive”[2]. 

Notabil, difuzarea ideologiei în mase este un proces complex și difi cil, din cauza 
atitudinii ambigue față de ea, or, este concepută nu numai ca opțiune liberă – politi-
că, estetică, dar și ca o falsă conștiință, impotentă de a pătrunde conjunctura lucruri-
lor. Familiarizarea maselor largi cu codurile doctrinei se realizează nu din perspectiva 

Revista  NR 1_2020.indd   194Revista  NR 1_2020.indd   194 13.08.2020   10:34:5413.08.2020   10:34:54



195

Estetica totalitară – expresie reprezentativă a discursului puterii(i)

logicii, a argumentului, ci a retoricii emoționale și neraționale. Numai trecând eta-
pa socializării ideologia se transformă în cod, semn, simbol. Instrumente ale retoricii 
emoționale pot servi operele de artă, mass-media, modelele cinematografi ce, discursul 
televizat, muzica, chiar și divertismentul, care include în sine simbolurile ideologiei 
puterii, „ideologia este ultima conotație a totalității conotațiilor asociate atât cu semnul 
în sine, cât și cu contextul utilizării sale „[3].

Ideologia devine una cu caracter totalitar numai în cazul când este acceptată ca uni-
că, adevărată, deschisă, pentru a satisface așteptările maselor. Anume aceasta a deter-
minat comuniștii să „ politizeze arta, iar naziștii să estetizeze politica”[4]. Așa-numitul 
discurs al puterii, ideologia este oferită ca adevărul în ultima instanță, indiferent de 
conținutul ei. Prioritar pentru orice tip de ideologie este nu conținutul, ci forma, me-
todele de prezentare și instrumentele de convicțiune. Simptomatic faptul, ideologia 
totalitară operează cu idei hiliastice pe care le completează cu viziuni eshatologice și 
teleologice, fapt care deconspiră tangențialitatea ei cu religia. Mai mult, obiectivele ei 
imperative sunt orientate nu către prezent, ci spre viitor, unul luminos, prosper. Așa-
numitul veac de aur, oferit de către ideologia nazistă sau comunistă, urma un scop bine 
determinat – de a sustrage atenția de la milioanele de victime aduse pe altarul viitorului 
luminos

Cercetările cu privire la dominantele esteticii regimurilor totalitare permit să con-
statăm o corelare și subordonare a artei ideologiei, situație particulară pentru toate 
sistemele totalitare. În situația când arta este controlată de stat, iar creația este obedi-
entă intereselor regimului, în mod implicit, “produsul creației este absolvit de protecția 
culturii, deoarece stilistica, simbolurile, categoriile ei preferă să-și adopte limbajul in-
expresiv al totalitarismului”[5]. În această ordine devin și afi rmațiile unuia din cei care 
personal a avut de suferit de pe urmele regimului totalitar nazist, ne referim la fondato-
rul freudomarxismului și neo-freudianismului, reprezentantul Școlii de la Frankfurt –
E. Fromm, care în lucrarea Fuga de libertate consemna că „...totalitarismul nu este 
voința poporului... nemții anume așa și-au vândut libertatea lui Hitler - pentru promi-
siunea de a rezolva criza politică și, mai ales, pe cea economică...”[6]. 

La început de Mileniu, atestăm plurități de perspective de cercetare a rolului și im-
pactului național-socialismului, a politicii militare expansioniste și rasiale a acestuia 
asupra culturii Germaniei și a celei europene. Cât privește așa aspecte ca: particularități 
distinctive ale esteticii totalitarismului pentru diferite zone geopolitice; manifestările 
și paralelismul dintre estetica și ideologia nazistă; tangențe și afi nități dintre estetica 
nazistă, fascistă și cea comunistă; rolul, statutul și canoanele artei ofi ciale; fenomenul 
artei totalitare între național și internațional; natura duală a artei în contextul totalita-
rismului etc., această sferă problematică este mai puțin investigată. Estetica și cultura 
dintotdeauna au fost expresie și instrument de traducere în realitate a fenomenelor 
și idealurilor societății. Din multitudinea de defi niții ale culturii, ce converg a accen-
tua întreaga ei complexitate veridică prin elucidarea modurilor, formelor și condițiilor 
esențiale de manifestare a acesteia, evidențiem unele ce deconspiră un grad efi cient 
totalizant, și anume: „Cultura este acel ansamblu complex care cuprinde cunoștințe, 
credințe artei, principii și valori morale, legi și orice alte abilități și obiceiuri dobândite 
de individ ca membru al societății.”[7]; “…ansamblul trăsăturilor spirituale, materiale, 
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intelectuale și emoționale distinctive care caracterizează o societate sau un grup social 
(ea) include nu numai artele și literele, ci și modurile de viață, drepturile fundamen-
tale ale fi inței umane, sistemele de valori, tradițiile și credințele”[8]. Această linie de 
interpretare și confi gurare a naturii culturii poate fi  completată încă cu câteva aserțiuni 
ideatice considerate cardinale pentru chintesența ei, menite să ne genereze un tipar 
concludent și complex al imaginii ei. În funcție de trăsăturile majore care o particula-
rizează, cultura este ”… semnul vizibil, expresia, fi gura, trupul existenței umane, …ce 
ține strâns de defi niția omului, decât confi rmația sa fi zică… ”[9]. Simultan, pe linia de 
interpretare pot fi  înscrise și așa calități substanțiale ale culturii cum ar fi  “capacitatea 
creatoare”[10] și “forță aptă să dividă și unifi ce”[11], cât privește eventualitatea unui 
exod din cultură, consecințele lui prin excelență ar fi  distructive, prin urmare, ele ar “…
duce la abolirea umanității ca regn…”[12]. 

O privire de ansamblu asupra esteticii[13] implică să elucidăm că aceasta este o disci-
plină a fi losofi ei orientată preponderent spre cercetarea frumosului în sens larg. Demer-
sul esteticii se reduce nu numai la conceptualizarea celor două tipuri de frumos – natural 
și artifi cial, concomitent, ea fi ind concentrată pe analiza esenței, structurii, categoriilor 
și atitudinii umane față de lumea reală. Obiectul esteticii este atitudinea umană mani-
festă prin refl ectarea, valorizarea și crearea unor particularități originale și specifi ce ale 
obiectelor și proceselor din natură, societate și conștiință. Esteticienii români – L. Blaga, 
T. Vianu, I. Ianoși, V. Moraru, G. Smeu, I. Pascardi ș.a., prin valoroasele lor contribuții 
vin să completeze ansamblul teoretico- ideatic despre rolul și impactul esteticii în viața, 
conștiința și creația umană. Deși nu am pledat pe necesitatea distincțiilor la nivelul ca-
drului conceptual, totuși în operele fi losofi lor români surprindem valoroase idei despre 
particularitățile extraestetice ale operei de artă, tangențialitatea vădită dintre estetică și 
fi losofi a artei, factorii determinanți proprii procesului de inspirație, creație, percepție și 
apreciere a obiectului estetic, relația bilaterală dintre artă, valorile estetice și contextul 
social; arta ca expresie a mobilității vieții sociale și istoriei etc. 

Revenind în albia arealului problematic specifi cat în obiectivele studiului, con-
semnăm că acest derapaj realizat mai sus cu privire la natura, esența, particularitățile 
culturii și esteticii nu este o incursiune ideatică contingentă, ci are fundament logic, 
or subiectul dezbătut vizează aceste două domenii care prin caracterul lor constitu-
ie instrumente de măsură și expresie a evenimentelor și transformărilor din societa-
te. Un alt argument, anume cultura, estetica și arta au reprezentat domeniile selectate 
de nazism și comunism pentru a fi  utilizate în calitate de mijloace de propagandă și
manipulare a opiniei publice, a maselor. Politica în domeniul culturii naziste prevedea 
nu numai contracararea formelor de expresie artistică străine viziunilor ideologiei do-
minate, ca de exemplu modernismul, dar și valorifi carea tipului de valențe conforme 
idealurilor naziste, prin urmare, crearea de modele de idealuri artistice care diseminate 
prin intermediul mass-mediei, cinematografi ei, literaturii, arhitecturii și artelor plas-
tice ar fi  apte să stimuleze mentalul colectiv. Caracterul politic determinat al culturii, 
esteticii și artei în sistemul totalitar nazist și, respectiv, comunist este deconspirat de 
faptul că acestea sunt identifi cate ca componente imperative ale ideologiei puterii[14], 
sunt antrenate în proiecte menite să asigure integritatea și prosperitatea, la fel să va-
lorifi ce prin intermediul instrumentarului specifi c idealurile și proiectele ideologice 
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ofi ciale. Ele nu numai că sunt expresie a ideologiei dominante, dar sunt și mijloc de 
apărare a puterii. 

Instrumentarea unui complex material bibliografi c ce vizează problematica enunțată 
permite să constatăm că în ambele sisteme totalitare cele două domenii la care repli-
căm au jucat un rol importat în promovarea ideologiei. Atât regimul comunist, cât și 
cel nazist cu dezinvolt și- au etalat caracterul antiuman anume prin apel la cultură și 
estetică, care făceau corp comun cu politica, ideologia și propaganda. Pentru ambe-
le regimuri totalitare sunt particulare eforturile consacrate de popularizare a ideilor 
despre potențialul creator al culturii politice și, totodată, controlul riguros al acesteia 
din perspectiva cultural-politică și ideologico-estetică. Subsemnăm la aserțiunea ce nu 
solicită un spor de demonstrație: „..statul totalitar este asigurat nu numai de poliție, dar 
și de mesajul intelectual”[15]. Simbioza dintre cultură, artă, estetică, politică și mora-
lă, orientate spre materializarea semnelor și simbolurilor despre viitorul luminos, este 
abil utilizată de ideologie pentru a fructifi ca prin intermediul opoziției axiologice și 
imagemei bine-rău tabloul complex al reprezentărilor omului despre diferența dintre 
provocările prezentului difi cil și viitorul prosper. Accentuăm faptul, simbioza dintre 
domeniile enunțate nu reprezintă o particularitate exclusivă a uneia din sistemele to-
talitare, la fel nu este o excepție a totalitarismului, această corelație o înregistrăm și 
pentru alte forme de organizare de conducere a societății.

Remarcabil faptul, o dominantă constantă a propagandei totalitariste revine pe sea-
ma criticii adversarilor ideatici. Conform retoricii național-socialismului, leninism-
bolșevismul ș-a alimentat din izvoarele spiritului iudaic, iar ca impuls i-a servit criza 
economică. Argumente menite să confi gureze imaginea negativă a doctrinei leniniste 
sunt utilizate următoarele accente invariabile[16] : organizație fundamentată pe in-
stinctele cele mai josnice ale poporului care aspiră să nimicească cele mai producti-
ve și redutabile elemente ale rasei; ea mobilizează cei mai ignoranți reprezentanți ce 
se regăsesc în sânul oricărui popor, care nu se opun politicilor și proiectelor statului; 
grup minoritar ce operează cu tactici criminale aspirând la controlul politic majori-
tar; atingerea dezideratelor propuse se realizează în afară de orice condiții și mijloace; 
compromisul nu este o calitate a bolșevismului, ci o tactică pentru atingerea scopului 
scontat; dictatura celor răi acaparează puterea cu ajutorul minciunii și o mențin cu 
forța; maeștri ai propagandei negative, constantele imperative ale căreia sunt minciuna 
și ipocrizia etc. Consemnăm, poziția negativă a nazismului față de marxism/comu-
nism/bolșevism este explicabilă nu numai din perspectiva strict politică, toate – mar-
xismul, comunismul, liberalismul, creștinismul – sunt interpretate preconceput din ca-
uza provenienței iudaice. Liderii naziști afi rmau că cea mai gravă catastrofă cu care s-a 
confruntat omenirea de-a lungul evoluției sale a fost creștinismul, iar vinovați pentru 
această fărdelege sunt evreii, pentru că ei l-au inventat.

Ideologia care își afi șează prin toate mijloacele și metodele disponibilitatea slujirii 
intereselor poporului german(dar și în acest caz selectiv – în conformitate cu principiul 
rasial) aservea național-socialismul, apăra interesele partidului-stat și cele ale liderului. 
Național-socialismul “...a adus gândirea mitică la nivelul puterii, declarând ofi cial că 
aceasta este unica formă de conștiință politică colectivă... a consacrat fi gura liderului 
charismatic ca interpret al conștiinței naționale și ca pivot al statului totalitar... a insti-
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tuit o liturghie politică colectivă cu scopul de a proslăvi divinizarea statului și cultul 
liderului. În calitate de invariabile ale programului maximum de activitate a partidului 
desprindem pe cele trasate în Proclamația lui A. Hitler la Congresul X al NSDAP (6 
septembrie 1938): să distrugă și dezrădăcineze celelalte partide din lume; să se îngri-
jească ca orice german talentat și cu putere de voință să poată accede în eșaloanele su-
perioare ale puterii; să epureze Germania de acei paraziți pentru care problemele țării 
și poporului au constituit o șansă impertinentă de prosperare materială; să declare im-
petuozitatea valențială a gliei și sângelui, să sporească respectul pentru legile existenței 
naționale; să declare război dușmanului național și,simultan, celui al întregii umanități 
- evreului; prin toate mijloacele și metodele să lichidăm bolșevismul iudaic[18]. 

Nu produce efect de surpriză faptul că în calitate de instrument efi cace de trans-
formare în realitate a obiectivelor propuse de discursul puterii este propaganda cu 
întregul arsenal de mijloace (presa, teatrul, cinematografi a, muzica, radioul, artele
plastice, sculptura, literatura) menite să „confi gureze noul fundament social al unității 
naționale, să subordoneze economia națională necesităților curente ale statului, să asi-
gure procesul de afi rmare și operare a autorității puterii centrale”[19]. Cele selectate, 
considerăm, sunt destul de concludente pentru a demonstra că ideologii nazismului prea 
puțin se preocupau de onestitatea și corectitudinea metodelor, or cinismul este evident, 
chiar și în faptul că una și aceeași instituție (Ministerul Propagandei și Învățământului) 
întrunea două departamente care se excludeau prin esență: învățământul – ansamblul 
de măsuri aplicate în mod sistematic în vederea formării calităților intelectuale, mora-
le, fi zice ale oamenilor, și propaganda – care avea în atribuții difuzarea în masă a unor 
idei ce prezintă sau /și susțin o concepție, teorie sau partid politic, având scopul de a 
forma și manipula concepțiile opiniei publice. Estetica totalitarismului devine eminen-
tă și prin transformări concertate la nivelul ierarhiei artelor, unde primele locuri revin 
arhitecturii, sculpturii, cinematografi ei și artelor plastice.

Pronunțând-ne pe marginea rentabilității potențialului constructiv al politicii cul-
turale exercitată și promovată de Camera Imperială a Culturii (Reichkulturkammer –
RKK), subliniem, aceasta a fost creată la inițiativa ministrului Propagandei și Instru-
irii Publice J. Goebbels și tot lui i se subordona. Activitatea Camerei Imperiale a Cul-
turii a fost ratifi cată prin Legea privind activitatea Camerei Imperiale a Culturii din
22 septembrie 1933, în care juridic stipula aderarea angajată a tuturor artiștilor, or de 
fapt RKK nu era decât o organizație profesională care realiza rolul de instrument de 
control și cenzură. Conform politicii culturale a celui de-al Treilea Reich, luxul de a 
crea era plauzibil doar pentru membrii titulari ai Camerei Imperiale a Culturii, cu 
condiția că aceștia întrunesc cerințele în raport cu apartenența rasială. 

Plecând de la ideea caracterului ambiguu al competențelor și atribuțiilor Camerei 
Imperiale a Culturii, preconizată nu numai ca o organizație profesională, dar și ca un 
organ de control care simetric cenzurii post-producție, post-publicare, fi ind un organ 
abilitat cu dreptul de autorizare, coordonare și avizare a producției artistice și media. 
Anume pe acest temei, Camerei Imperiale a Culturii i se subordonau următoarele sub-
diviziuni: artele plastice, literatura, teatrul, muzica, cinematografi a și editura. Centra-
lizarea controlului și cenzurii asupra artei și media a avut efectele scontate pentru ide-
ologii naziști. Dreptul de a crea îl aveau doar membrii Camerei Imperiale, iar creația 

Revista  NR 1_2020.indd   198Revista  NR 1_2020.indd   198 13.08.2020   10:34:5413.08.2020   10:34:54



199

Estetica totalitară – expresie reprezentativă a discursului puterii(i)

propriu-zis trebuia să corespundă anumitor canoane, în caz contrar, operele erau iden-
tifi cate cu califi cativul de artă degenerată. Aplicarea larga vizavi de artă și media a anu-
mitor tehnici de supraveghere și suprimare formale sau structurale /compoziționale, 
constatăm, a permis ideologiei fasciste să modifi ce, să educe și să canalizeze gustu-
rile estetice, valorile morale ale maselor. Condiția cardinală a esteticii totalitarismu-
lui nazist este principiul accesibilității pentru masele largi, ignorante de a percepe și 
considera creația, ca, de exemplu, avangardismul, modernismul, care neagă tradiția 
clasică. Pe acest temei, în sculptură și pictură prioritar devine genul academic fi gurativ: 
A. Berker, J. Th orak, G.Kolbe, R Heymann, A. Janesch, M. Liberman, I. Saliget. Stilul 
artistic fi gurativismul, arta căruia derivă din surse reprezentative și obiecte (fi guri de 
oameni, animale, lucruri ale lumii reale: case, echipamente plante etc.) frecvent este 
identifi cat și prin sintagma arta obiectului. Conceptele artă academică fi gurativă, artă 
fi gurativă, la fel ca și cel de arta obiectului, sunt utilizate pentru identifi carea genului, 
tehnicilor, manierei creației care păstrează tangențialitatea cu realitatea, concomitent 
etalează non-apartenența canonică cu arta abstractă. Conceptul de artă fi gurativă sau 
fi gurativism descria creațiile cu preponderență pictură și sculptură, ce reprezintă fi guri 
umane sau animale, păstrându-și referințele la lumea reală. 

Precizăm, conceptul de fi gurativism apare în Reich-ul milenar, utilizat pentru iden-
tifi carea artei reprezentative, una de opoziție celei bi-dimensionale, la etapa contem-
porană el este utilizat și pentru desemnarea artiștilor care creează în maniera canonica 
a artei academice fi gurative și pentru specifi carea oamenilor de creație care continuă 
tradițiile picturii și sculpturii antice, medievale și renascentiste.

Atribuțiile și competențele, practic nelimitate ale Camerei Imperiale a Culturii, 
erau concentrate pe controlul activității oamenilor de creație din Germania nazistă,
astfel coordonarea și avizarea evenimentelor culturale similar cad sub incidența acestei 
instituții. Etalarea mitologemei ariosofi ce constituie doar una din obiectivele pe care 
își concentrează activitatea Camera Imperială a Culturii, aceasta poate fi  completată cu 
politicile igienei sociale, a idealului eugenic, a dominației elitelor și ierarhiei sociale na-
turale. Pentru efi cacitatea controlului proceselor culturale și caracterul estetic al aces-
tora sunt elaborate un șir de directive menite a institui canoane și standarde comune 
pentru toate formele și genurile de activitate artistică.

În conformitate cu directivele ce etalau spiritul esteticii național-socialismului, 
oamenilor de creație li se recomandau teme și subiecte de inspirație ca: patriotismul, 
tovărășia front-line, eroismul, folclorul german, specifi cul național, psihologia misti-
cismului arian, romantismul relațiilor ș.a. Se autorizau și stimulau operele ce „abordau 
subiecte din domeniul etnologiei rasiale, glorifi cau rasa nordică, militau pentru pu-
ritatea sângelui”[20]. În vogă erau lucrările de partid, care elogiau realizările politicii 
culturale naziste prin eclipsarea și denigrarea altor partide, culturi, ideologii

Apartenența la Camera Imperială a Culturii și respectiv la una din subdiviziuni 
se realiza în baza criteriului național, probabil ”... a înțelege fascismul, înseamnă să 
înțelegi modul în care oameni cu idealuri aparent înalte și modernizatoare au putut 
acționa în așa fel încât să producă răul care a fost, în cele din urmă total”[21]. 

Printre competențele pe care și le adjudecă secția responsabilă de problemele mu-
zicii - Reichmusikkame, dirijată de personalitatea notorie a compozitorul J. Strauss, 
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era realizarea unei selecții pe criteriu național, ca urmare a fost elaborată o listă în 
care se regăseau numele a peste o sută de muzicieni, compozitori, dirijori, cântăreți de 
proveniență iudaică, printre care B. Walter, A. Schoenberg, A. Copland, O. Klemperer, 
A. Schnabel. Remarcabil faptul, în această conjunctură toți muzicanții care nu cumulau 
calitățile rasei ariene, conform actelor normative și, nu în ultimul rând, a competențelor 
constructive ale politicii culturale promovată de Reich-ul milenar, erau obligați să 
se concedieze. Plecând de la aceste premise, simplu să ne dăm seama că ofi cial este 
interzisă muzica autorilor ne-arieni, inclusiv a celor de peste hotare. Pentru comple-
tarea golului creat artifi cial în sfera muzicală a început să fi e promovate mediocrități, 
care comportau censul purității sângelui. Naziștii, constatăm, cu nonșalanță abando-
nau pozițiile intelectuale, alunecând către desconsiderarea și denigrarea celor care nu 
se încadrau în tiparele politicii despre superioritatea rasei ariene, anume ei ”… subor-
donează gândirea și rațiunea... imboldurilor sângelui și ale celor ale destinului istoric 
ale grupului... singura lor măsură morală este vitejia rasei, națiunii comunității.”[23].

Notabil, atitudinea infi rmatoare a ideologiei naziste față de artiștii de naționalitate 
non-ariană a fost împărtășită și de adepții modernismului, creația cărora era iden-
tifi cată prin sintagma artă degenerată. Se poate glosa că anume prin injoncțiunile 
culturii politice a regimului nazist „..tradiția raționalistă a Iluminismului devine se-
cundă în Germania, fi ind substituită cu intuiția, instinctul și miturile națiunii...” [24] 
Viziunile unilaterale ce invalidează metoda modernistă, remarcăm, sunt alimentate
de politica culturală a Germaniei fasciste, or teoreticienii național-socialismului își 
adoptă funcția de apărători ai patrimoniului cultural german, a valorilor, folclorului 
și istoriei neamului. Conform esteticii naziste, anume arta, manifestă prin diversita-
tea genurilor și metodelor, e aptă de a reprezenta complexitatea valențelor specifi cului 
național și supremației rasiale, a măreției idealurilor și eminenței istoriei germane. 

Exemplu incontestabil ne poate servi istoria celor două expoziții de artă desfășurate 
concomitent în Germania, cu scopul de promovare a artei ofi ciale menită să glorifi ce 
regimul național-socialist, pe de o parte, și, pe de alta, de a denigra arta modernistă. Con-
semnăm că nici în URSS, nici în Germania fascistă nu se încuraja abordarea originală a 
lumii, subiectivismul și atitudinea individualistă în maniera de percepere și reprezentare 
a realității. Comun pentru arta celor două sisteme totalitare este efortul de transforma-
re a artei în mecanism de propagandă destinat prin instrumentarul specifi c să ofere un 
mit probant și infailibil despre noul regim. Această situație este structurată în comun cu 
intențiile nevoalate de implicare în cursul istoriei (cu preponderență a celei naționale – 
n.a.) mai ales de revizuire și reconcepere a ei. Anume din aceste considerente atestăm 
că, pentru o categorie a publicului cu nivel de instruire neconformă, „atractivitatea artei 
naziste s-a explicat, poate, prin simplitate, caracterul fi gurativ, emoționalitate, lipsa de 
sinuozitate; a permis o detașare de la complexitatea modernismului” [24]. 

Motivele de organizare concomitentă în vara anului 1937 a expozițiilor de artă din 
München cu sugestivele generice Celebra artă germană, desfășurată în Palatul Artelor, și 
Arta degenerată, în incinta Institutului de Arheologie, aveau un scop pregnant și anume, 
naziștii își propun să demonstreze caracterul subiectiv, absolvit de elementul ideologic, 
impasibil de valorile veșnice, inclusiv, de cele naționale ale artei moderniste prezentă prin 
capodoperele expresioniștilor, cubiștilor, suprarealiștilor, foviștilor și dadaiștilor. Artei 
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moderniste naziștii îi contrapuneau arta realistă, prin excelență fi gurativă, concentrată 
pe glorifi carea valorilor specifi ce germane, pe estetica artei clasice. Fundamentul artei 
fasciste îl constituie estetica utopică a perfecțiunii fi zice, consemnează S. Sotang, anume 
din această cauză “pictorii și sculptorii epocii naziste nu se ciocneau cu interdicții de 
a reprezenta natură nudă, dar cu rigiditate li se interzicea de a arăta careva defecte sau 
handicapuri”[25]. Remarcăm acest exemplu peremptoriu a complicității dintre estetică și 
ideologie, în cazul concret, articulate prin politica idealului eugenic.

Cele două expoziții de artă urmăreau un scop nealterat de denigrare a artei mo-
derniste. Rolul principal, organizatorii expozițiilor care au demarat cu diferență de o 
zi (18-19 iunie, 1937) declarativ îl puneau pe seama spectatorului de rând. Părintele 
războiului psihologic, supranumit și Mefi stofel al sec. XX, J. Goebbels, apelează la unul 
din operantele trucuri ale agitației și propagandei menit să transforme opinia publi-
că în instrument de calomniere și discreditare a artei moderniste. Estetica național-
socialismului cu pregnant caracter ariosofi c, care își rezervă poziție de egalitate cu 
ideologia, în mare nu avea nimic comun cu maniera de reprezentare a modelelor artei 
clasice elene și romane. Orientată spre subiecte, ulterior opere ideatic accesibile pen-
tru masele largi, estetica național-socialistă revendică impetuozitatea elementelor ro-
mantic și eroic menite a confi gura idealul de rasă. Leitmotivele, formal dictate pentru 
inspirație și creație: bărbăția, sănătatea, hărnicia și frumosul, patriotismul ș.a. Mitolo-
gia ariosofi că – imperativ al politicii esteticii național-socialiste, devine prin excelență 
instrument de manipulare psihologică, de agitație și propagandă a maselor. 

Arta care manifestă predilecție pentru metoda modernistă este pusă la stâlpul in-
famiei în cel mai josnic mod, fi ind specifi cată prin conceptul degenerată. Prin urmare, 
sub egida expoziției Arta degenerată au fost expuse lucrările care în opinia organiza-
torilor nu întruneau calitățile realismului academic, fundamentat pe modelele clasi-
ce, dar care reprezentau decadentismul, non-clasicismul, bolșevismul, modernismul.
De fapt, atestăm o diversă gamă de califi cative critice pentru operele de pictură și sculp-
tură expuse în Sala de Expoziții a Institutului de Arheologie, toate menite în exclusivi-
tate a discredita arta neconformă canoanelor esteticii naziste, or, mai mult chiar, unele 
lucrări organizatorii evenimentului le-au evidențiat de așa inscripții ca: Calomniatorii 
germanilor-eroilor războiului; Țăranii germani din perspectiva evreilor; Defăimarea fe-
meilor germane. Important să consemnăm, conceptul de degenerat era aplicat nu nu-
mai artei, dar și artiștilor care nu se încadrau în normele rasiale dictate de propagan-
da nazistă. Paradoxal, dar animatorii agitației și propagandei naziste s-au inspirat din 
opera lui M. Nordau Degenerarea, autorul fi ind evreu de origine. Putem să constatăm 
cu resemnare că printre cei care nu-și coordonau creația cu canoanele și idealurile de 
frumusețe ale realismului academic nazist au fost E. Nolde, M. Chagall, V. Kandinsky, 
E. Kirchner, G. Grosz, M. Beckmann, P. Klee ș.a. 

Coroborate cu implicarea esteticului, textele canonice ale național-socialismului 
confi rmă acreditarea artei libertatea de a : selecta subiecte care vor valorifi ca realiză-
rile noului sistem politic; contribui substanțial la realizarea idealului omului nou, a 
supraomului; modifi ca poziția oamenilor față de război și criza economică prin apel 
la moștenirea istorică, a gloriei militare și romantismului eroic al strămoșilor. Compo-
nentă indispensabilă și expresie a regimului totalitar, estetica social- naționalismului 
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mizează pe realism și formele reprezentative, fapt care-i permite să aplice în realitate 
standardele și canoanele condiționate de actele normative. În aceste circumstanțe, când 
mediul cultural își corelează și coordonează activitatea în conformitate cu directivele și 
standardele partidului, în cazul concret cu politica Camerei Imperiale a Culturii, aceas-
ta facultativ își adoptă caracterul unui tip specifi c de cultură/artă de masă. Raportând-
și obiectivele, în exclusivitate, cu exigențele canonice ale regimului, arta se transformă 
într-o specie de artă comercială, or ea deconspiră caracterul de comandă de partid. 
Particularitatea vădită a acestui tip de artă, a stilistici și limbajului ei este supralicitarea 
triumfală a codurilor ideologiei regimului. Arta în statul totalitar nu poate fi  autonomă 
de ideologie și politică, totuși arta adevărată niciodată nu este una angajată. Inspirația, 
talentul, genialitatea nu pot apărea la comandă.

Un alt compartiment destul de complex al estetici totalitarismului este legat de 
confruntarea ideatică dintre nazism și comunism (1933-1945), în care mass-me-
dia, literatura, cinematografi a, pictura, muzica sunt expresie a argumentului proba-
toriu al propagandei și politicii externe. Teoreticienii ideologiei naziste J. Goebbels,
A. Rosenberg și R. Darre au criticat perseverent comunismul pentru politica agresi-
vă de traducere a scopului suprem - realizarea revoluției mondiale. Aceștia insistă pe 
elucidarea lipsei de concordanță dintre teoria și practica doctrinei comuniste. Prezintă 
interes intenția unei analize comparate dintre național-socialism și bolșevism realizată 
din perspectiva lui J. Goebbels[26], bineînțeles, eforturile fostului ministru al Propa-
gandei al celui de-al Treilea Reich sunt transparente, or scopul unor astfel de abordări 
este ușor lizibil. Preocuparea nevoalată pentru analiza critică a comunismului de către 
Goebbels are în calitate de scop fi nal denigrarea doctrinei comuniste, ce deconspiră 
și efortul de a pune într-o lumină pozitivă național-socialismul. Mimând credibilita-
tea, acesta jonglează cu evenimente, fapte și cifre, care sunt chemate să confi gureze 
un tablou concludent al potențialului nazismului. Relevantă se prezintă în acest sens 
maniera în care acesta își construiește discursul, indiferent dacă este adresat poporu-
lui german sau adversarilor ideatici. Printre cele mai cunoscute afi rmații, care ulterior 
devin imperative ale PR-ului negru, enunțăm: o minciună spusă de o sută de ori devine 
adevăr; contează nu adevărul, ci efectul; subordonând mass-media, eu voi face o turmă 
de porci din orice națiune etc. Cu certitudine, în istoria universală doar o personalitate 
îi poate face concurență lui Goebbels la capitolul minciună, provocare, cinism, amo-
ralitate, ne referim la controversata personalitate a lui I.Layola [ 27], fondatorul Ordi-
nului Iezuit. Mai mult chiar, ambii cu dezinvolt împărtășesc același principiu – scopul 
scuză mijlocele –, iar ipocrizia, manipularea și provocarea pentru ei au fost instrumen-
tele calitativ-cantitative ce confi gurează criteriul efi cacității în atingerea țelului propus. 

Paradoxal, Goebbels, făcând abstracție de propriile metode de propagandă care nu 
se deosebeau de cele operate în spațiul URSS, cu ipocrizie atenționează opinia publică că 
acest „gen de teroare internațională este periculos”[28] nu numai pentru popoarele din 
spațiul sovietic, dar și pentru țările și culturile europene. Identifi cată ca o formă de te-
roare, propaganda bolșevică în aserțiunea ministrului propagandei Reich-ului ”operea-
ză având în calitate de principiu teza scopul scuză mijloacele, adică apelează la minciuna 
și denigrare, teroare împotriva personalității și împotriva maselor”[29]. Printre efectele 
propagandei staliniste ideologul nazist evidențiază: scopurile expansioniste; apelul la 
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metode inumane; procedeele agresive de manipulare a opiniei publice și ipocrizia, care 
“manifestă potențial de adaptare în orice condiții...În cercurile intelectuale își adopta ca-
racter intelectual...cu burghezia se comportă în maniera corespunzătoare, cu proletari-
atul în stil proletar” [30]. În virtutea decodării dominantelor propagandei comuniste, J. 
Goebbels le evidențiază pe cele mai radicale – omorurile și închisoarea în masă, ambele 
aplicate ca instrumente de compromis/depășire a oricăror tipuri de obstacole ce stau în 
calea propagandei. În alocuțiunile sale axate eminamente pe efortul plasării într-o per-
spectiva net superioară meritele politicii naziste în domeniul social-cultural și econo-
mic, Goebbels critică stalinismul, operând cu evenimentele atroce din URSS de până la 
1945, perioadă în care au fost executați milioane de oameni. Verbi causa, numai în pri-
mii cinci ani ai puterii sovietice au fost omorâți peste 1 milion 860 mii de oameni. Im-
portant de precizat că jonglarea cu cifre[31], menite a întregi și mai mult tabloul despre 
imaginea vieții în URSS sau Germania, este o metodă constantă, perseverent cultivată 
de către ideologia totalitaristă. Adevărat, cifrele cu care operau cele două părți practic 
nu erau exagerate. De exemplu, referitor la datele cu privire la numărul de persoane 
deținute în GULAG (Administrația Generală a Lagărelor de muncă forțată), statisticile 
în acest caz sunt diverse, se referă la perioade care se suprapun, opiniile cercetătorilor 
sau datele documentare se împart, astfel, constatăm, că neconcordanțele numerice nu 
sunt de ordinea sutelor sau miilor, dar chiar a milioanelor. Un lucru e cert, închisorile, 
deportările și alte forme de represiune constituiau „principala armă a guvernului 
în comunicarea cu opozanții”[32]. O abordare de referință ce tratează subiectul
GULAG-ului este cea a lui Al. Soljenițîn, realizată în maniera unor narațiuni a mar-
torilor oculari, a experienței proprii și a unui număr complex de documente și acte 
normative. Lucrarea întitulată sugestiv Arhipelagul GULAG[33] este una extrem de 
apreciată, pentru faptul că „critica totalitarismului prin descrierea faptelor....că sparge 
în bucăți vitrina socialismului stalinist”[34], dar, mai ales, pentru caracterul veridic al 
acesteia, or a fost scrisă de cel ale carui „mărturii și cunoștințe despre sistem nu puteau 
fi  dezmințite”[35]. 

Instrumentarea documentelor și materialelor ce vizează sistemul de represiune în 
URSS permite să constatăm că în colonii, lagăre și închisorile Gulagului la 1 ianuarie 
1939 erau înregistrați 1 990000 deținuți[36]; la începutul anului 1941 în lagăre și în-
chisori erau 2, 9 milioane și 930 mii deportați [37]; în 1953 în lagăre se afl au aproape 
10 milioane de deținuți[38]; din 1917 până 1959, cu excepția pierderilor militare, a 
lichidării terorismului, reprimărilor, foametei, mortalității în lagăre... ne-a costat 66,7 
mil. [39]; mai mult de 60 de milioane, acestea sunt doar pierderile interne ale URSS 
[40]; fundamentate pe anumite date, calculele demonstrează că în anii 1937-1950 în 
lagărele care ocupau un spațiu imens se afl au peste 8-12 milioane oameni[41]. Impor-
tant faptul, în conformitate cu cercetările realizate după căderea sistemului totalitar, 
în perioada ce cuprinde segmentul temporar dintre anii ’20 și primii ani ai deceniului 
cinci ai sec. XX politica de represare era operantă pe întreg parcursul acestei perioa-
de, mai mult chiar, în conformitate cu statisticile despre componența, naționalitatea, 
apartenența socială se poate identifi ca practicarea politicii de arest a unor categorii 
concrete de cetățeni, afl area cărora la libertate veneau în contradicție cu interesele de 
stat, deși, de jure, oamenii erau absolut nevinovați. 
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Nici compatrioții noști n-au scăpat de calvarul represiunilor, deportărilor, închiso-
rilor NKVD-lui. Cei mai mulți au suferit de pe urma politicii de deportare practicată cu 
mult zel de autoritățile sovietice. Argument probatoriu constituie aserțiunile fi losofului 
C. Lefort, care afi rma că premisă pentru instituirea acestei forme de dictatură contem-
porană reprezintă ambiguitatea democrației. În consecință, „formarea puterii de tip 
totalitar înseamnă nu numai sfârșitul libertăților politice, dar și al acelor civile”[42].

Tendința de uniformizare, omogenizare este particulară ambelor tipuri de ideologii 
– nazistă și comunistă; pentru prima, rasa este o formațiune unitară pentru ultima, tin-
de spre o societate fără clase, unitară. Preocupat de atributele esenței contentului ide-
ologiei totalitarismului, fondatorul Grupului de cercetare și studii al civilizației europe-
ne, fi losoful francez A. Benoist exemplifi ca și explica tendința majoră de omogenizare 
a societății după un model unitar. Astfel, „... hotărârea de a unifi ca toată diversitatea 
umană, toată complexitatea organismului social...pentru a exclude orice deviere, ori-
ce abatere, orice formă de pluralism”[ 43] reprezintă, în opinia lui Benoist, modelul cel 
mai oportun de organizare. Radiografi erea ideologiei H. Arendt o subordonează sco-
pului central al investigațiilor – identifi cării elementelor integrante ale totalitarismului, 
cercetătoarea aducând explicații cu privire la: concept; tipurile de ideologii; caracterul 
distinct al ideologiei totalitarismului; existența naturii primare a doctrinei ideologiei to-
talitariste ș.a. Ideologia este defi nită de H. Arendt ca formă specifi că de gândire, menită 
să reducă procesul istoric la o schemă primitivă, plan care, însă, este facil accesibil și 
simplu de asimilat de către mase. Teoreticiana germană pune la îndoială existența na-
turii primare a ideologiei, afi rmă că procesul de devenire a esenței totalitare este direct 
proporțional cu capacitatea de manipulare și dirijare a conștiinței maselor și că statutul 
conceptului adevăr suprem nu admite pluralism ideatic. Prezintă interes concepțiile H. 
Arendt concentrate pe evidențierea relației dintre istorie-logică-ideologie, or ideologia 
prezintă istoria nu așa cum este ea, dar așa cum este confi gurată din perspectiva ideii 
(ideologia este logica dezvoltării ideii). Scopul ideologiei este crearea omului nou, re-
spectiv a societății noi, prin urmare, prezentul și trecutul nu sunt la fel de semnifi cati-
ve ca viitorul, de care sunt legate eventualitățile epocii de aur [44]. În Izvoarele totalita-
rismului sunt analizate imagemele scopului suprem, a realității veridice și a dușmanilor. 
Pentru ambele sisteme totalitariste, nazist și comunist, exercițiul de confruntare ideo-
logică și chiar exterminare fi zică a dușmanilor este ridicat la rangul de scop imperativ.

Într-adevăr, remarcăm, că pe post de dușmani ai celui de-al Treilea Reich sunt 
desemnați evreii, iar pentru Stalin și Partidul Comunist – deviaționiștii (opoziția internă 
este califi cată prin unitatea semantică clasă muribundă)[45]. Victimele sau executanții, 
după cum sunt numiți locuitorii unui spațiu totalitar de către H. Arendt, sunt manipulați, 
paralizându-li-se spiritul civic prin scientismul ideologic și tehnica profetică [44, 45]. 
Realitatea, adevărul sunt voalate prin uz la limbajul de lemn [46], sistem de comunicare 
despre care ex-studenta lui M. Heidegger şi K. Jaspers, iar mai târziu și cercetătoarea F. 
Th om îl identifi că ca pe un vehicul al ideologiei și, prin urmare, al puterii. Putem glosa, 
consumul limbajului scientist profetic permite nu numai evadarea din realitatea actuală, 
ci oferă eventualitatea coordonării viitorului, care este necotrolabil.

Totalitarismul cultivă pregnant prin intermediul limbajului de lemn miturile ide-
ologice menite a voala adevărul despre starea de lucruri și concomitent a manipula și 
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captiva gândirea maselor, adică, a le înregimenta intelectual și perverti. Conceptul de 
gândire captivă este utilizat și fundamentat în lucrarea cu același nume - Gândirea cap-
tivă (1953)[47] a Laureatului Premiului Nobel pentru Literatură (1980) Czeslau Milosz.
Gândirea captivă este efectul tezismului ideologic complementat de o pedagogie socială 
concepută pe potriva discursului hegemonic. Partidul-stat prin intermediul aparatului 
de propagandă afectează mentalul colectiv, „modelând personalitățile prin depersonali-
zare, nasc efecte perverse, îndemnând la o domnie a minciunii (în dublu sens): pe de o 
parte, mistifi carea realității (practică obișnuită a regimurilor totalitare), pe de altă parte, 
ritualismul (înșelând puterea), alimentând, dincolo de aparențe, o rezistență difuză”[48]. 

Pe seama ideologiei și propagandei revine obligația de interpretare și prezentare 
a evenimentelor și de confi gurarea mentalului colectiv. Printr-un aliaj destul de fl e-
xibil dintre minciună și adevăr sunt formulate prepoziții dogmatice despre: scopul și 
idealurile supreme ale omului și societății; caracterul negativ al vieții în alte state și 
sisteme politice; dușmanii interiori și exteriori; impetuozitatea formării omului nou; 
rolul infailibil al partidului și cultul liderului ș.a. Pregnate în acest sens pentru a de-
conspira adevărul despre nazism și Führer   se prezintă câteva teze din controversata 
lucrare „precedată de aura diabolică și interdicții” [49], destinată să „acrediteze și să 
afi rme că el este cel ales un erou, un vizionar, un profet care vine să anunțe vremuri 
noi.”[50]: 1. pentru a reda poporului nostru măreția și puterea este necesar glorifi carea 
personalității șefului și prezentarea ei în toate drepturile sale[51];2. concepției rasiste 
trebuie să i se asigure un instrument de luptă, după cum organizația de partid marxistă 
lasă loc liber internaționalismului”[52]; lumea nu aparține decât celor puternici care 
aplică soluții radicale, ea nu aparține celor slabi cu jumătățile lor de măsură[53] etc. 

Monopolul asupra media și a altor mijloace de propagandă asigură controlul asu-
pra opiniei publice care abil substituia cu poziția ofi cială de partid. Liderii naziști 
conștientizau „importanța uriașă” a mass-mediei, impactul ei asupra mentalului soci-
al, „capacitatea de a acționa nu trecător, ci constant”, pe acest temei, nu trebuie admisă 
situația când poporul este sedus de „pălăvrăgeli despre așa-numita libertate a presei”, 
or, statul trebuie să-și asigure controlul asupra acestui mijloc de comunicare și să-l 
„pună în slujba statului și națiunii”[54]. 

În Reich-ul milenar, rentabilității politice îi sunt subordonate nu numai mijloacele 
de informare în masă, arta, știința, dar și bazele general-umane ale moralei au fost re-
gândite. Axată pe mitologia ariosofi că și proiecția omului nou, ideologia dominantă 
nu cultivă individualismul, originalitatea și capacitatea de autoexprimare, în schimb, 
este favorizată alienarea, sugestionabilitatea și interșanjabilitatea. Ipostazele raportului 
ideologie-om, atât în abordarea nazistă, cât și cea comunistă, practic rămân comune, 
viața omului aparține societății, dar nu sie, de aici și primordialitatea intereselor. 

Simptomatic faptul, ideologia totalitaristă, indiferent, de dreapta sau de stingă, cumu-
lează directive cu vădit caracter provocator, militarist și imoral, or, atât „...logica ideolo-
giei este la fel de largă ca și concepția, motivele și justifi cările care contează în structura 
socioculturală...”[55] în care aceasta operează. Verbi causa, ideologia fascistă a operat 
prodigios conceptul Gleichschaltung – „principiul perfectei uniformități impuse cu forța 
de către poliție”[56], care pe larg și-a găsit expresie în propagandă. Gleichschaltung 
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(gleiic – egal, schaltung – schemă, aderare, conexă) este o concepție politică orientată 
spre subordonarea și controlul tuturor domeniilor vieții în interesele partidului nazist. În 
realitate era utilizat pentru înrolarea forțată în rândurile partidului în politică și organele 
administrative. Sub egida lui au fost adoptate mai multe legi și acte normative: Legea des-
pre conducătorul suprem al Imperiului German(1934); Legea despre organizarea muncii 
naționale(1934);Legea despre asigurarea unității partidului și statului(1933) ș.a.

Ad notanda, în conformitate cu retorica ideologiei naziste, evidențiem următoarele 
principii care au constituit parte componentă a politicii și esteticii celui de-al Treilea 
Reich în perioada 1933-1945: antidemocratismul, etatismul, antisemitismul, antico-
munismul, iraționalismul, expansionismul, elitismul rasial, monismul ideologic și de 
partid, cultul puterii și al Führer-ului; formarea omului nou, viața personală servește 
intereselor societății ș.a. Printre principiile de bază ale ideologiei comuniste elucidăm 
: dictatura proletariatului; hegemonia Partidului Comunist; suprimarea proprietății 
private; antecapitalismul; societatea fără clase; cultul personalității; lupta cu dușmanii 
interni și externi; formarea omului nou; prioritatea intereselor sociale asupra celor in-
dividuale; lichidarea tuturor formelor de inegalitate etc. Simplu de constatat, multe din 
principiile expuse mai sus sunt comune pentru ideologia ambelor tipuri de totalitarism 
- de dreapta, fundamentat pe criteriul rasial/național, și cel de stânga, bazat pe criteriul 
de clasă. Printre similitățile de bază dintre cele două ideologii înregistrăm: „guverna-
rea centralizată; economia planifi cată; raportarea contrară față de modelul democrației 
liberale; anti-individualismul; proiecția omului nou; masifi carea; colectivismul, cultul 
personalității; ideologizarea și politizarea tuturor sferelor sociale, distrugerea societății 
civile pluraliste; monopartidismul” [57].

Făcând abstracție de multitudinea de aserțiuni cu privire la semnifi cația ideologiei, 
printre care: K. Marx, K. Mannheim, R. Barthes, Ț. Fromm; H. Arendt, T. Adorno, M. 
Horkheimer, K. Geertz, G. Sartori, L. Althusser, E. Shils ș.a., vom accepta formula con-
form căreia aceasta reprezintă ansamblul de idei și principii orientate spre instaurarea 
și susținerea regimului sau forma de guvernământ, concomitent ea poate fi  identifi cată 
ca specie de fi losofi e socială despre tipul cel mai efi cace de organizare a statului și vieții 
umane. Concluzie la care subscriem, în ideologie se confi gurează ca un instrument 
de consolidare a societății și determinare ideatică a mentalului individului în vederea 
acceptării țelurilor formulate, semnifi cația ultimelor este poziționată pe post de sens 
al vieții, indiferent, sociale sau individuale. Scopul ideologiei nu este adevărul, ci or-
ganizarea mentalului social și orientarea prin intermediul articulării unor obiective 
simple și clare. Nu întâmplător ea este identifi cată cu o „formă variabilă a paterrne-lor 
comprehensive de credințe cognitive și morale despre om, societate și univers în relația 
cu omul și societatea”[58]

Ideologia, inclusiv cea de speță totalitaristă, datorită metodelor operante aplicate în 
raport cu masele largi este concepută ca o formă de religie de substituție [59]. Eforturile 
ei sunt consacrate determinării și convingerii maselor de veridicitatea și impetuozita-
tea postulatelor sale pentru viața societății, revendică dreptul de a recunoaște în ultimă 
instanță singurul plan al existenței – „cel politic metamorfozat într-o pseudo-religie”[60].
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Recursul la sursele și fundamentele teoretico-metodologice a refl exului pu-
terii – ideologiei, care se prezintă printr-un aliaj de teroare și promisiune socia-
lă din abundență asortată cu ideile elitismului pan-german, mitologiei ariosofi ce și 
Ubermensch(supraomul), suscită atenție principială față de izvoarele intelectuale care 
au generat-o. În segmentul temporal, ce cuprinde deceniile de la intersecția dintre 
veacuri, remarcăm, sunt puse în circuit un șir de lucrări (Ch.Darwin, F.Nietzsche, 
A.Gobino, R.Wagner, G.Lebon) ce abordează un câmp ideatic al căror dominate 
sunt concertate pe analiza unor subiecte precum: inegalitatea socială, superioritatea 
majorității asupra minorității, legitimarea naționalismului radical, rasismului, darwi-
nismului social și șovinismului. 

Pornind de la premisa că nazismul se confi gurează ca imperativ al ideologiei ofi ci-
ale a Reich-ului milenar, F. Nietzsche[61] este considerat ca unul din părinții spirituali 
ai discursului hegemonic al național-socialismului. Cert faptul, parte din redutabila 
operă a fi losofului care s-a autointitulat Anti-Cristul, pe când în realitate „nu este pre-
creștinul păgân, ci în mod esențial post-creștinul și anti-creștinul modern”[62], a fost 
revendicată de teoreticienii nazismului, redactându-se concepțiile cu privire la voința 
de putere, Supraom, societatea elitară, ideile despre superioritatea rasială ș a. Instru-
mentarea concepțiilor lui F. Nietzsche demonstrează că în scopul fortifi cării doctrinei 
totalitare, unele idei și teze au fost redactate și re-gândite, altele în general ignorate. O 
ipoteză ar fi , la falsifi carea textelor legendarului fi losof și-a adus aportul sora sa E. For-
ster, rămasă în istorie ca o nazistă consacrată. 

Exercitarea Infl uenței asupra mentalului social este realizat de ideologie, care asigu-
ră efectul motivării, integrării și structurării maselor. Ideologemele clar structurate și 
difuzate sunt facil acceptate și asimilate de mase. Cheia succesului este asigurat de mo-
dul cum aceste produse ideologice sunt prezentate și poziționate de către politicile cul-
turale artă și propagandă. Vorbind despre statutul canonic al esteticii totalitarismului, 
subliniem că aceasta se prezintă ca o componentă imperativă a ideologiei. Antrenată 
în corelația enunțată estetica- ideologia, în cazul concret al discursului nazist vizavi de 
eugenică, puritatea sângelui, pangermanism, superioritatea rasială, voința de putere ș.a., 
aceasta se confi gurează ca un gen de estetică sub formă de ideologie. Această particu-
laritate o atestăm indispensabilă și pentru relația dintre ideologia comunistă și realis-
mul socialist. Argument probatoriu în această ordine de idei este nu simpla adeziune 
a ideologiei naziste la prevalența esteticului, ci, propriu-zis, de estetismul doctrinei 
național-socialismului. 

Constatăm, național-socialismul în funcție de fenomen estetic, dar și ca politică 
totalitară naționalistă pentru verbalizarea concepțiilor, principiilor și simbolurilor ape-
lează la domeniul artei. Adevărat că arta nu numai în societatea totalitară a avut me-
nirea de a susține și cultiva ideologia ofi cială, transformându-se într-un instrument 
abil de propagandă(istoria ne oferă cu generozitate și alte epoci, perioade când arta 
îndeplinește aceleași funcții ). Obedientă ideologiei dominante, o înregistrăm și pentru 
regimul totalitar. Rolul artei, potențialul ei estetic sunt abordate ca mijloace psihoeste-
tice, care au impact vădit în procesul de manipulare și organizare a maselor. 
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Liderii naziști utilizau pe larg rolul artei în proiecția omului nou, a etalonului cultu-
ral și spiritual al supraomului arian, or „în centrul gândirii fasciste se afl ă crearea unei 
noi elite de bărbați, care urmau să creeze o națiune holistică și un nou stat......”[63]. O 
altă particularitate a esteticii totalitarismului, materializată prin intermediul artei, este 
monumentalismul și grandoarea, care erau percepute prin proiecție ca măreția națiunii 
și a partidului-stat. În arhitectură și sculptură prevalează caracterul geometric al for-
melor și edifi ciilor, completate de linii similare stilului gotic, orientate către cer. 

Monumentalismul arhitecturii reprezentative este cultivat cu insistență de liderii 
politici atât ai Germaniei, cât și ai Rusiei staliniste, fi indcă și unii, și alții mizau pe ar-
hitectură ca pe o modalitate prolifi că de autolegitimare și etalare a perenității. Rolul 
arhitecturii, investită cu statutul de artă de stat, în concepțiile de perspectivă a ide-
ologilor naziști, „era să facă posibile metamorfozele ideologiei într-un restructurat 
repertoriu, generatoare de mituri”’[64], ce urmau a fi  oferite cu dezinvolt generațiilor 
prezentului și viitorului. Motivele atenției liderilor național-socialismului față 
de acest gen al artei este explicat de A. Shpeer, arhitect și ministru al Înarmării și 
Producției Militare în perioada celui de-al Treilea Reich, care în lucrarea autobio-
grafi că Amintiri consemna că Hitler prefera să susțină că memoria mărețelor epoci 
istorice este păstrată de ansamblurile monumentele, “orice norod a cunoscut perioa-
de de declin, în momente de criză aceste construcții le amintea de trecutul glorios, 
sigur, conștiința națională n-o trezești numai cu arhitectura....dar când e nevoie, mo-
numentele sunt cea mai expresivă memorie”[65].

Arhitecturii îi este rezervată menirea de a înveșnici grandoarea culturii germane. 
Neoclasicismul, fundamentat pe tradițiile istoriei naționale, este stilul care prin speci-
fi cul estetic devine conform scopurilor stabilite de ideologia dominantă. Arhitectura 
stilului neoclasic, una eclectică, de format artistic sobru, neagă orice forme de expresie 
sau elemente decorative. Exemplu ne pot servi așa lucrări: Funkenstation din Nauen și 
Clădirea Gării Centrale Stuttgard de P. Bonatz, Sediul fi rmei Mannesmman din Dussel-
dorf și a Ambasadei Germaniei din Sankt-Petersburg de P. Behrens, Stadionul Zeppelin-
feld și Terenurile de paradă Nuremberg de A. Shpeer etc. Pentru conservarea „sumbrei 
splendori a forței brute”[66], A. Shpeer inventează conceptul ruin valu. Conform teori-
ei valorii ruinelor, în arhitectură accentul oportun să fi e deplasat în zona esteticului. Un 
edifi ciu prin grandoarea sa trebuie să inspire mândrie și eroism maselor nu numai în 
prezent, ci și după trecerea anilor ruinele lui să fi e la fel de estetice, transformându-se 
în simboluri ale trecutului eroic. 

Consemnăm caracterul dublu al arhitecturii, de fapt această conjunctură este co-
mună pentru toate genurile esteticii totalitare, ea este arta ofi cială, reprezintă idealu-
rile puterii și concomitent luptă pentru menținerea politicii dominante. Arta, datorită 
funcțiilor social-transformatoare, educativă, cognitivă, informativă, comunicativă, 
estetică, sugestivă și conceptual-artistică reprezintă instrumental cel mai accesibil, si-
multan și cel mai efi cace de comunicare și manipulare a maselor. Pentru o pătrun-
dere complexă a discursului estetic al social-naționalismului, considerăm că prezin-
tă interes și teoriile unora dintre ideologii celui de-al Treilea Reich, ca A. Rosenberg
(Sânge și onoare; Cultura germană chezășie a unității germane); A. Dressler (Arta ger-
mană și arta degenerată, arta ca oglindă a concepțiilor despre lume); P. Schultze-Naum-
burg Frumusețea nordică; R. Wagner Despre muzica germană; Despre artă și revoluție).
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