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У статті аналізується концепція тоталітаризму у творчості видатного політичного 

філософа Х. Арендт, розкривається розуміння вченим витоків тоталітаризму, його 
основних рис, властивостей, механізм здійснення політичної влади тоталітарним 
режимом. 
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Враховуючи сумний досвід нашої країни, яка пережила специфічний для світової 

практики тоталітарний режим, а також прагнення прогресивних політичних сил створити 
систему, яка завадила б тоталітарним рухам і вождям прийти до влади, видається важливим 
звернутись до спадщини західної політичної думки, яка вже тривалий час оперує категорією 
«тоталітаризм» і створила концепцію тоталітаризму в різних варіаціях. 

Актуальність проблеми обумовлюється також тим, що в наш час посилились 
праворадикальні, ультранаціоналістичні рухи в Європі, зросла кількість їх прихильників. 
Значною мірою такі рухи використовують ідеї, символи та навіть атрибутику нацизму, 
фашистських режимів 20–40 рр. ХХ ст. 

Друга світова війна, жахи, які втілились в реальність, дали могутній імпульс 
теоретичному осмисленню і оформленню концепції тоталітаризму в оригінальних працях, 
які сьогодні вважаються класичними і належать, головним чином, Ф. Хайєку, Х. Арендт, 
К. Фрідріху. Х. Арендт займає особливе місце в політичній традиції ХХ ст. Вона відноситься 
до рідкісного типу вчених – універсалів, які одночасно розвивали теорію політики, 
соціологію, філософію. Серед багаточисельних праць Х. Арендт слід особливо виділити 
«Джерела тоталітаризму», «Між минулим і майбутнім», «Люди в темні часи», «Про 
насилля», «Кризи республіки».  

Світове визнання отримали твори Х. Арендт, присвячені історії тоталітаризму, його 
аналізу, які стали базовими для наступних концепцій. Саме Х. Арендт, виходячи з 
історичного досвіду нацистської Німеччини та сталінізму в СРСР, зробила вагомий внесок в 
розвиток теми тоталітаризму ХХ ст. та здійснила одну з перших спроб в європейській 
політичній філософії всебічного аналізу феномену тоталітаризму.  

Дослідження творчості Х. Арендт у сфері політичної філософії є важливим та актуальним 
завданням, оскільки в сучасній Україні аналізу наукової спадщини вченого, зокрема, 
проблем тоталітаризму ХХ ст., присвячена недостатня кількість наукових публікацій [4, 5, 9]. 
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Праця Х. Арендт «Джерела тоталітаризму» започаткувала особливий масив літератури, 
який заклав основи розвитку нової наукової школи, що досліджувала тоталітаризм як явище 
ХХ ст. Саме Х. Арендт вперше запропонувала охарактеризувати тоталітаризм як 
«патологію» сучасного суспільства, що веде до його самознищення, а природа такої 
«патології» криється в людській сутності. Отже, головний напрям аналізу тоталітаризму за 
Х. Арендт – феноменологічна антропологія людини. «Тоталітарна машина знищення, – 
говорить вчений, – приводилась в дію не фанатиками…, а нормальними добропорядними, 
законослухняними громадянами» [10, с. 338]. 

Тоталітаризм, як за Х. Арендт, – це перевернутий світ, зв’язаний з втратою мільйонами 
людей здорового глузду, з атрофією здатності розуміння та розмірковування. В статті 
«Розуміння і політика» Х. Арендт пише: «Ми живемо в перевернутому світі, світі, де ми не 
можемо знайти наш шлях, керуючись правилами, серед яких колись був здоровий глузд» [11, 
с. 95]. Тоталітарний режим підтримував та постійно поглиблював кризу категорій думки і 
стандартів розмірковувань. Монополізація влади, ізоляція індивідів, що втратили свободу, 
амнезія, руйнування будь-якої здатності розмірковувати – характеристика краху цінностей, 
здійсненого в умовах тоталітаризму. 

На противагу іншим авторам, що досліджували тоталітаризм, Х. Арендт чітко окреслює 
його межі в часі і просторі. Нацизм – автентичний тоталітаризм з 1933 р., сталінізм – з 
1930 р.; перший припинив існування після поразки в Другій світовій війні, другий – зі 
смертю Сталіна. Злочини нацизму та сталінізму, вважає Х. Арендт, не слід ототожнювати 
тільки з німецьким та російським народами. «Події останньої епохи доводять, що 
кровожерливість, культ насилля, а також жорстокий расизм не є «надбанням» будь-якої 
однієї нації. Їхні паростки закладені в самій природі сучасної людини» [4, с. 153].  

Тоталітаризм визначений Х. Арендт як система масового терору, який прагне «не 
деспотичної влади над людьми, а системи, за якої люди непотрібні» [1, с. 509]. Він 
забезпечує в тій чи іншій країні атмосферу всезагального страху і має такі основні 
структурні елементи: атомізовані маси, породжені ресурсною надлишковістю та самотністю, 
тоталітарні рухи, тоталітарна пропаганда, тотальне панування над усіма сферами людського 
життя, терор, таємна поліція, ідеологія, побудована на догмах псевдонауковості та брехні, 
концтабори як вершина тоталітарного панування. 

Аналізуючи політичну концепцію тоталітаризму Х. Арендт, слід відзначити, що філософ 
здійснила глибокий аналіз витоків тоталітаризму, з’ясувала, що спричинило його 
розгортання та зміцнення. Тоталітаризм як абсолютне насилля над особистістю визрів у 
надрах західної індустріальної цивілізації. Його витоки Х. Арендт вбачає в імперіалістичній 
експансії. Надлишки капіталу та людських ресурсів і неможливість їх експорту через 
відсутність значних заокеанських колоній Німеччини, Росії та Австро-Угорщини призвели 
до появи величезної армії «зайвих людей», що спричинило до зростання расизму та 
атисемітизму, соціальної напруги. Саме антисемітизм став каталізатором підйому 
нацистського руху, а згодом і Другої світової війни та геноциду, що не мав собі рівних.  

На думку Х. Арендт, одним із найголовніших антропологічних коренів тоталітаризму є 
самотність, яка у ХХ ст. стала повсякденним відчуттям найширших мас. «Тоталітаризм – це 
своєрідна втеча від реальності самотності: щоб не залишатися наодинці з собою, а мати 
опору хоча б і у вигляді «залізного обруча». Для Х. Арендт існує велика різниця між 
самотністю, у якій втрачається «Я», та продуктивним усамітненням, що по суті є позитивним 
явищем, яке унеможливлюється тоталітарним пануванням» [1 , с. 528–529]. 

Аналізуючи політичну історію Європи 20–30 рр. ХХ ст., Х. Арендт відзначала, що в цей 
час численність маси незадоволених людей різко виросла в Німеччині, коли інфляція та 
безробіття погіршили становище країни після поразки в Першій світовій війні. Хоча 
однаковою була доля в більшості, кожен вважав, що це причини його особистих невдач. У 
такій ситуації зростала прискіплива, критична увагу до інших, «не таких», які винні у всіх 
бідах соціального, економічного характеру. 
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У нацистській Німеччині «не такими» були євреї, а євреєм міг бути будь-хто, оскільки 
єврейська меншина була досить великою. У Радянському Союзі класовим ворогом були всі, 
кого важко було зарахувати до класу пролетаріату, або ж ті, кого звинувачували в 
нелояльності до існуючого режиму. Тому при вирішенні єврейського питання в Німеччині чи 
класового в СРСР будь-хто міг стати об’єктом переслідування. У такій ситуації з’являється 
почуття страху, недовіри, будь-хто з оточуючих міг бути ворогом. 

У працях про тоталітаризм Х. Арендт аналізує суть, основні риси та особливості маси 
населення, натовпу, виходячи з досвіду нацистської Німеччини та передвоєнного СРСР. 
Проблема маси, натовпу досліджувалась європейськими вченими ще на початку ХХ ст. Так, 
французький соціолог Гюстав Лебон звернув увагу на те, як швидко європейське суспільство 
рухається до анархії, до «царства натовпу». Іспанський соціолог і культуролог Хосе Ортега-і-
Гасе також відзначав суспільну тенденцію прагнення до влади, причому такий рух знищував 
на своєму шляху норми співчуття, етики, людської гідності. На переконання вченого, самі 
активні ідеологи і лідери натовпу спровокували катастрофи ХХ ст. 

Розвиваючи ці ідеї, Х. Арендт відзначала, що саме маси уможливили тоталітаризм, але як 
і Ортега-і-Гасет, вона не ототожнює маси з нижчим чи робітничим класом, з верствами 
простолюду. Маси в її розумінні складаються з представників усіх класів. 

Тоталітарні рухи та партії розглядалися Х. Арендт як масові організації атомізованих, 
ізольованих індивідів, як особлива організація механізму політичного гніту і насилля. Їхня 
характерна риса – вимога необмеженої, безумовної і незмінної відданості кожного їхнього 
члена ідеалам і вождям. Це стає психологічною основою для тотального панування.  

Х. Арендт притримується традицій політичної філософії, яка сформувалась ще у Платона 
та Аристотеля, з її фундаментальною класифікацією основних форм правління. Вчений 
розглядає тоталітаризм як новий режим, який не мав аналогій в історії суспільства, він 
безпрецедентний, поскільки руйнує саму альтернативу між законною і незаконною владою. 
«Різницею між тиранією та авторитарними режимами, – пише Х. Арендт, – завжди було те, 
що тиран править, керуючись власною волею і власним інтересом, тоді як навіть найбільш 
драконівський авторитарний режим пов’язаний законом» [2, с. 104].  

Одним з глибоких проникнень Х. Арендт в природу тоталітаризму було її бачення 
механізму здійснення політичної влади, який, на її думку, кардинально відрізняє 
тоталітаризм від інших різновидів недемократичного режиму. Особливу роль у механізмі 
здійснювання влади грає ідеологія. Акцентуючи на цьому увагу, Х. Арендт доказує, що 
здійснювані тоталітаризмом насилля та жорстокість, котрим немає аналогій в історії 
людства, доступні розумінню лише через ідеології.  

Тоталітарна ідеологія зображується Х. Арендт як логіка єдиної простої ідеї, на котрій 
засноване тоталітарне мислення. Це ідея расового зверхництва чи класової боротьби. Вона 
виступає як загальнообов’язкове світобачення та світосприйняття для всіх. Слід зауважити, 
що сама Х. Арендт ніколи не сповідувала жодної ідеології. Для неї всі ідеології являються 
«ізмами», призначеними для задоволення потреб прибічників тієї чи іншої ідеології. Під 
поняттям ідеології Х. Арендт розуміє дослівно те, що означає термін «логіка ідеї», одначе 
ідеології розглядають хід подій, як вважає вчений, так, ніби вони підпорядковані певному 
законові, що пояснюється цією ідеєю, будь це ідея класової чи міжрасової боротьби. Таким 
чином, тоталітарна ідеологія, на думку Х. Арендт, відрізняється від будь-якої іншої тим, що 
береться одна теорія – класова або расова, – і з неї виводиться все: історія, філософія, 
політика і навіть своєрідна теологія.  

Важливе місце в системі тоталітарної влади, відзначає Х. Арендт, належить пропаганді і 
терору, які є двома боками однієї медалі. Скрізь, де тоталітаризм має абсолютну владу, 
пропаганда замінюється ідеологічною обробкою й використовує насильство не стільки для 
залякування людей, скільки для втілення своїх ідеологічних доктрин і брехні. Х. Арендт 
відзначає, що, якщо тоталітарна пропаганда не матиме досить сильних важелів впливу на 
громадян своєї країни, то рано чи пізно тотальна ідеологія перестане бути такою, з’являться 
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альтернативні ідеологічні доктрини чи просто думки, що живитимуться іншими джерелами 
інформації. Тому безальтернативні джерела інформації та тотальний контроль над усіма 
сферами людського існування були обов’язковістю тоталітарних режимів [8]. 

Тоталітарна влада була б неможливою без такого суттєвого елементу, як концентраційні 
табори. Сюди сконцентровували всіх тих, хто виявляв непокору чи був відчутний натяк на 
незгоду із пануючим режимом або нелояльність до нього. Чи не вперше такі концентраційні 
табори були створені СРСР, що було складовою частиною тоталітарного режиму. Такі 
табори дали хорошу школу для створення таборів смерті в нацистській Німеччині. 
Тоталітаризм, відзначає Х. Арендт, створює концентраційні табори як спеціальні лабораторії 
для здійснення експерименту з тотального панування [1, с. 442]. 

Х. Арендт підкреслювала нелюдський характер концтаборів, антиутилітарний, і в цьому 
вона розходиться з двома іншими дослідниками тоталітаризму – З. Бжезинським та 
К. Фрідріхом. Вони висували центральне планування економікою в якості одного з важливих 
елементів тоталітарного синдрому, куди включалось і планування використання робочої 
сили засуджених. Х. Арендт вважала, що без концентраційних таборів, без навіюваного ними 
невизначеного страху і забезпечуваного ними дуже чітко окресленого вишколу в 
тоталітарному пануванні … тоталітарна держава не мала б змоги ні сповнити фанатизмом 
своє збройне ядро, ні втримати весь народ у цілковитій апатії [1, с. 508].  

Х. Арендт склала план створення історії концентраційних таборів. Підкреслюючи факт 
розкиданості історичних джерел, вона запропонувала створити єдиний центр, в якому 
збиралися б книги, бібліографічні спогади колишніх в’язнів. Враховуючи мотиваційну 
різноманітність, що спонукає людей давати свідчення, і можливу необґрунтованість деяких 
звинувачень, Х. Арендт наполягала на необхідності їх збору та порівнянні. Вона також 
вважала на тому, що при вивченні даного питання «не можна обмежуватися збором свідчень 
тільки про якісь визначені табори, та не можна спиратись на свідчення однієї категорії 
людей» [7]. Тобто розгляд цього болючого питання повинен бути всестороннім та 
незаангажованим настільки це є можливим. Х. Арендт пропонувала скласти короткий 
історичний огляд існування такого явища, як концентраційний табір, з самого початку, з 
моменту його виникнення в імперіалістичних країнах, звернути особливу увагу на той 
період, коли ці табори використовувалась в якості надзвичайного заходу під час війни, та 
насамкінець перейти до розгляду періоду, коли вони стали постійно діючими органами влади 
при режимах, заснованих на терорі.  

Підсумовуючи відзначимо, що концепція тоталітаризму Х. Арендт – це не просто спроба 
дослідження тоталітаризму як режиму та пошук його джерел чи причин виникнення, це, 
насамперед аналіз людських можливостей та спроможність людини чинити опір спокусі 
розширення влади, її концентрації всупереч законам та моралі. Х. Арендт пише: «Конкретне 
буття окремої особи, побачене на тлі фіктивної реальності загального й універсального, 
згортається в нікчемно малу величину або втоплюється в струмені динамічного руху 
самогозагального. У такому струмені відбірність між цілями й засобами випаровується разом 
з особистістю, а результатом виявляється жахлива аморальність ідеологічної політики» [11, 
с. 479]. 

Віддавши належне Х. Арендт як найвизначнішому філософському критику тоталітарної 
системи, відомий американський політолог А. Валіцький підкреслює пріоритет її наукової 
школи: «Те, що з-поміж усіх совєтологічних шкіл, які змагаються між собою, «тоталітарна 
школа» зробила найбільший внесок у з’ясування трагічних наслідків «стрибка у царство 
свободи», – просто факт» [3, с. 455].  

Глибокий та всебічний аналіз тоталітаризму Х. Арендт, його уроки – це шанс нових 
посттоталітарних поколінь не потрапити на гачок спокуси влади, демагогії та популізму. 
Хочеться вірити, що тоталітаризм залишиться тільки жахливим досвідом минулого, що не 
буде його рецидивів при умові збереження людством здорового глузду і здатності до 
мислення.  
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