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Totalitarizem kot skrajna oblika kršenja osnov personalistične etike. Doktorska 
disertacija. Mentor Bojan Žalec, somentor Janez Juhant. Teološka fakulteta Uni-
verze v Ljubljani, 2015. V, 295 str. 

Disertacija je sestavljena je iz treh glavnih delov, ki jih oklepata uvod in sklep: I. Per-
sonalizem, II. Družba, politika, religija in personalizem in III. Totalitarizem in persona-
lizem. Na koncu je sklep, nato povzetka v slovenščini in angleščini in še kar obsežen 
spisek uporabljene literature (12 strani, 180 enot).
Prvi del
V prvem delu se kandidatka najprej ukvarja s personalizmom kot izrazom judovsko-
-krščanskega izročila, nato pa predstavi delo dveh filozofskih mislecev judovskega rodu, 
Martina Bubra in Hannah Arendt. Še posebno Arendtova je za celotno nalogo in raz-
mišljanje kandidatke zelo pomembna, in to iz več razlogov (na katere kandidatka tudi 
opozori): Hannah Arendt je prav gotovo najpomembnejše avtorsko ime za teorijo to-
talitarizma, po drugi strani pa v njenih delih lahko zasledimo številne in temeljne pr-
vine personalističnega pogleda in zadržanja. Poleg tega avtorica zelo dobro pozna delo 
Arendtove, s katerim se je ukvarjala že v svoji diplomski nalogi, ki jo je izdelala pod 
mojim mentorstvom. V njej se je posvetila temeljnemu delu Arendtove, Izvori totali-
tarizma. Za nalogo je prejela študentsko Prešernovo nagrado UL. 

Naslovi naslednjih glavnih razdelkov prvega poglavja disertacije so zgovorni, zato 
naj jih kar naštejem: Personalizem kot veja filozofije, Personalistična etika in Temeljni 
poudarki in pojmi personalizma. V prvem delu kandidatka, skratka, opredeli in pojasni 
pojem personalizma in predstavi njegove glavne prvine, predstavnike, načela, deloma 
tudi razvoj, pa tudi njegovi glavni nasprotji, nihilizem in instrumentalizem. Ta predsta-
vitev seveda ne more biti izčrpna, saj je personalizem izredno kompleksna usmeritev, 
enako velja tudi za njegovi nasprotji, za nihilizem in za instrumentalizem. A to je zado-
stna podlaga, da lahko avtorica dalje razvija nalogo v smeri svoje osrednje teze o to-
talitarizmu kot kršitvi personalistične etike.
Drugi del
Tudi drugi del naloge – enako kakor prvi – je le podlaga za tretji, glavni del naloge. V 
njem se kandidatka ukvarja s pojmi družbe, politike in religije in z njimi povezanimi 
temami, na primer družba in oseba, personalizem in družba, subsidiarnost, posnema-
nje in nasilje, oblast, nasilje in moč, demokracija in liberalizem, personalizem in poli-
tika, nedemokratični režimi, oseba in družbeni nauk Cerkve, religija in nasilje, religija 
in presežnost in še nekateri drugi relevantni pojmi in teme.
Tretji del
Kakor že rečeno, je vrhunec naloge tretji del, ki ima tri glavna poglavja: Opredelitev 
totalitarizma, Totalitarizem v odnosu do temeljnih pojmov personalizma in Totalitari-
zem in religija. Temeljni pojmi personalizma, ki jih omenja naslov drugega poglavja, 
so: odvečnost osebe; dejavnost, odnosi in govorica; resnica; družba in država; člove-
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kove pravice; (personalistična) etika. V tretjem poglavju se ukvarja z naslednjimi te-
mami: totalitarizem in odsotnost presežnosti, religiozne prvine v totalitarnih sistemih 
in totalitarni nauk in totalitarni sistem. 
Glavni poudarek naloge in njen lastni prispevek k znanosti 
Avtorica največjo pozornost in poudarek v nalogi nameni pomenu človeške osebe in 
njene dejavnosti, to pomeni, da posebno pozornost posveti specifično človeškim zna-
čilnostim oziroma tistemu, kar osebo dela osebo, in možnostim njenega dejanskega 
uresničevanja: dostojanstvu osebe, njeni presežnosti, njeni odnosnosti in pomenu go-
vorice, dialoga, resnice in dejavnosti za osebo. Vse naštete značilnosti in razsežnosti re-
snično uresničene osebe so bile v totalitarizmih odstranjene, uničene ali pa popačene. 

Kandidatka v nalogi jasno dokaže, da je totalitarizem družbeni sistem, v katerem je 
oseba popolnoma odvečna, še več, je nezaželena, saj je oseba kot takšna (s svojo 
spontanostjo, nepredvidljivostjo itd.) za totalitarni sistem nevarna. Zato poskuša ta 
sistem osebo popolnoma nadzorovati in instrumentalizirati, to pa pravzaprav pomeni 
njeno uničenje. Da bi prikrili svoje nasilje, totalitarizmi uveljavljajo laž oziroma popa-
čeno resnico, poleg tega pa po možnosti uničijo vse netotalitarne oblike družbe in 
države. 

Kandidatka je v nalogi dokazala, da je »bistvo totalitarnih režimov /…/ uničevanje 
osebe preko skrajnega in sistematičnega nasilja«. S tem je že dokazala glavno tezo 
naloge, da je namreč totalitarizem skrajna kršitev personalistične etike, saj je konkre-
tna oseba glavna vrednota in »skrajna« točka personalizma. Prispevek k dokazu in k 
osvetlitvi resničnosti te teze je tudi glavni osebni znanstveni prispevek naloge. Eviden-
ca, ki jo kandidatka priskrbi za omenjeno tezo, je sintetične narave in jo pomeni nalo-
ga kot celota, v katero so koherentno vključeni številne oblike in vidiki personalizma 
in totalitarizma. Evidenca za tezo je potemtakem izrazito celostne narave. Posrečena 
in na koncu vendarle pregledna organizacija tako velike materije kot evidence za glav-
no tezo je izjemen in spoštovanja vreden dosežek. Smiselna organizacija obsežne sno-
vi, selekcija in njena primerna ureditev in vgraditev v nalogo, ki bi bila usmerjena na 
glavno tezo, so bile tudi največja težava pri izdelavi naloge. Pri tem si je avtorica po-
magala z nekaterimi že opravljenimi dosežki filozofske vede (tako tuje kakor domače) 
v pogledu opredelitve personalizma in totalitarizma ter sintetične in sistematične kla-
sifikacije njunih elementov, pogojev ter dejavnikov. Rezultat je naloga razmeroma ve-
likega obsega, ki pa je vendarle zelo pregledna in je v njej jasno razvidna dokazna evi-
denca za njeno glavno tezo. Poleg tega bralcu ponuja berljiv in strnjen pregled dobr-
šnega dela filozofskega personalizma na eni strani in teorij totalitarizma na drugi. 
Relevantnost in pomen naloge 
Disertacija ni relevantna oziroma pomembna samo za filozofijo in za teologijo, ampak 
za raziskovalce iz cele vrste različnih ved, ki se ukvarjajo s totalitarizmom ali persona-
lizmom oziroma s fenomeni ali prvinami, ki ju zaznamujejo. Prinaša pomembno sin-
tezo evidence v prid glavni hipotezi. Vsekakor je izviren in tehten znanstveni prispevek 
k osvetljevanju tematike, pomemben za nadaljnje znanstvene raziskave, za slovensko 
družbo na splošno, pa seveda tudi širše.

Bojan Žalec 




