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Ярош Ярослав

СТАЛІНІЗМ ЯК РІЗНОВИД ТОТАЛІТАРИЗМУ
(замість передмови)

Вивчення тоталітаризму як феномену ХХ ст., а сталінізму як його 
класичного різновиду в  українській історії ХХ ст., який значною 
мірою впливає та детермінує сучасні політичні процеси в  Україні, 
є  важливим теоретичним та прикладним викликом для вчених. 
В  українській науці на сьогодні відчувається брак наукових праць, 
які б безпосередньо аналізували ці процеси.

Над масовою політичною психологією та свідомістю, політич-
ною культурою значної частини українського суспільства тяжіє 
посттоталітарний синдром. Окрім соціально-економічних при-
чин та явищ, «ностальгії» за СРСР, притаманної окремим катего-
ріях мешканців України, які так і  не усвідомили себе її громадя-
нами, важливим є й  інше. Впродовж останніх років тема злочинів 
радянського тоталітаризму менше висвітлюється в  періодичних 
виданнях, радіо, телебачення. Услід за автором ґрунтовного дослі-
дження «Масовий терор як засіб державного управління в  СРСР. 
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1917–1941 рр.» С. Білоконем ствердимо, що «… якщо в роки гор-
бачовської гласності цієї теми не торкався лише ледачий, то вона, 
хоч як дивно, скоро вичерпалась…», але «українці досі не зрозуміли, 
що з ними зробили» 1. Прямим наслідком тоталітарної й авторитар-
ної моделі держави є певна моральна деформація українського сус-
пільства, перехід від активної політичної позиції до позицій аполі-
тичності, абсентеїзму.

Як політичний режим сталінізм не являє собою щось абсолютно 
унікальне, щось таке чого взагалі ніколи не було у  світовій історії. 
М.  Попович не випадково розрізняв стародавні суспільства, у  яких 
існував тотальний контроль і тоталітарні суспільства ХХ ст., де окрім 
цього існує ще й своєрідна ментальність, культура, система цінностей 2.

Наслідком репресивної політики сталінського режиму, між 
іншим, стало «створення певної матриці терору, яка згодом відпра-
цьовувалася в  інших регіонах світу» 3. Історично першою формою 
тоталітаризму був радянський комуністичний режим. Вважаємо, що 
його основи були закладені В. Леніним після жовтневого перевороту 
в Росії 1917 р. Але остаточне утвердження відбулось в 30-х рр., в ході 
масштабної трансформації радянського суспільства як наслідку 
реалізації тоталітарної ідеології, в  основі якої була покладена ідея 
побудови соціалізму в країні, що на практиці привело до утворення 
тоталітарної держави. В загальних рамках еволюції радянського тота-
літаризму окремо визначають період правління Й. Сталіна, впродовж 
якого він набув своїх класичних ознак у вигляді сталінізму –  понятті, 
під яким розуміється в  першу чергу класичний різновид тоталіта-
ризму. За типологічними ознаками сталінський режим слід віднести 
до тоталітарного типу, бо у ньому не було нічого такого, що істотно б 
виходило  б за межі фундаментальних властивостей тоталітаризму. 
Не випадково, що термін «тоталітарний режим» став синонімом 

1 Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР. 1917–1941 рр. 
Вид. 2-е, випр., доп. / пер. сл. І.М. Дзюби. Київ : Пенмен, 2017. 768 с.

2 Попович М. Червоне століття. Київ : АртЕк, 2005. 888 с.
3 Медушевский А. Сталинизм как модель социального конструирования: к заверше-

нию научно-издательского проекта. Российская история. 2010. Вып. 6. С. 21.
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саме завдяки сталінському 4. Сталінізм визначається як політична 
система, яка за масштабами впливу, глибиною контролю, викорис-
танню масового терору, який перетворився в цілеспрямоване вини-
щення окремих верств населення кількістю жертв немала аналогів як 
в минулому так і сучасному світі, перевищивши всі інші деспотичні 
структури минулого, в чому і полягає його політичний феномен.

На думку І. Ільїна «Тоталітаризм полягає у виключенні всієї і вся-
кої самостійної діяльності громадян: їх особистої свободи, їх корпо-
ративної організації, їх місцевого та професійного самоврядування, 
їх роздумів в справах особистих і сімейних, їх господарської ініціа-
тиви» 5. Таким чином, громадяни позбавляються власної думки сто-
совно навіть особистих питань, що призводить до руйнації не лише 
окремої особистості, а й нації в цілому.

У. Нольтке вважає, що комунізм і нацизм як політичні течії відріз-
няються тільки в нюансах 6. Саме тотальне насильство держави над 
особистістю та суспільством в  цілому є  визначальною рисою ста-
лінського та гітлерівського режимів, про що пишуть дослідники та 
публіцисти 7, а демократична громадськість висуває вимогу «Нюрн-
бергу-2». Не випадково, у липні 2009 року комітет Парламентської 
асамблеї ОБСЄ з питань демократії схвалив резолюцію, в якій урів-
новажуються нацизм і сталінізм 8.

Вкажемо, що як і будь-яке явище, радянський тоталітаризм мав 
певні фази розвитку. І в Україні, так і в Росії був поділ цієї теми на 
чотири головних етапи. Перший –  це період 1920-х років, як часи най-
більшого розвитку української літератури, що характеризувався пев-
ним плюралізмом, пошуком нових форм й таке інше. Другий етап –  
1930-ті роки період «великого перелому», формування тоталітарної 

4 Романюк  О.І.  Сталінізм як політичний та культурний феномен.  
URL: http://keui.univer.kharkov.ua/seminar/stalin/romanyuk.htm

5 Ильин И. О сопротивлении злу. Новый мир. 1991. № 10. С. 217.
6 Не близнецы, но братья: Слова немецких историков о  нацизме и  коммунизме. 

Новый мир. 1994. №  2. С. 185.
7 Дем’яненко Б.Л. Три моделі тоталітаризму: порівняльний аналіз фашизму, більшо-

визму та націонал-соціалізму. Київ : Нелень,2000. 254 с.
8 Лозунько  С.  Европейский склероз: без Победы и  без совести. 2000. 2009. 

10–16 июля. А7.
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культури, кристалізації її форм в усіх галузях життя, від політики до 
мистецтва та побуту. Третій період, пов’язаний з Другою світовою 
війною й  має більш окреслені рамки 1939–1946  рр., коли існувала 
ілюзія лібералізації культурного та національного життя в Україні та 
інших республіках СРСР. Й останній період –  1946–1953 рр., який 
проявлявся в трансформації ідеології сталінізму, напередодні та під 
час війни, в якому чітко позначалися тяжіння тоталітарного режиму 
до російської імперської державної ідеї, як основної форми буття 
радянського суспільства 9. Окрім того, дослідники більшовизму роз-
різняли сталінський, до/після сталінський періоди розвитку радян-
ської держави. При цьому, на переконання Р.  Такеру, радянський 
режим лише сталінського періоду був тоталітарним 10.

Російські дослідники різноманітних моделей тоталітаризму 
В. Дам’є і Я. Драбкін стверджують, що найголовнішими елементами 
даного різновиду тоталітаризму є: 1)  обґрунтування і  насадження 
в  суспільній свідомості постулату про «соціалізм в  одній країні», 
який протиставлявся первісній інтернаціоналістській установці 
на просування до соціалізму зусиллями трудящих усього світу; 
2)  утвердження в  післявоєнні роки відвертого великодержав-
ного шовінізму. Мотиви поведінки й  діяльності бюрократії були 
не расово-етнічними, як у  нацистів, а  державно-патріотичними: 
вона робила ставку на найчисельнішу націю країни, вбачаючи 
в ній основу для консолідації держави; 3) крайній етатизм на про-
тивагу ідеї відмирання держави. Сильна держава сприймалася як 
вершина історичного прогресу людства, як найбільш досконалий 
механізм оптимального й безкризового управління всіма сферами 
суспільного життя; 4) антиегалітаризм на противагу ідеї стирання 
класових відмінностей. Сталінізм спотворив теорію класів і  кла-
сової боротьби, яку марксизм вважав основою для розвитку сус-
пільства й держави. Й. Сталін проголосив антинаукову і дуже шкід-
ливу тезу про «загострення класової боротьби в  міру просування 

9 Борисенко М. До проблеми осмислення тоталітарної культури. Етнічна історія 
народів Європи. 2001. Вип. 10. С. 32.

10 Tucker R.C. The soviet political mind: Stalinism and post-Stalin changes. New York : 
Norton, 1972. P. 4.
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до соціалізму». Пізніше цей постулат дуже часто використовувався 
для виправдання державного тероризму, а  «класовий підхід» був 
проголошений єдиним мірилом у  політиці, ідеології, психології, 
моралі, культурі; 5) встановлення однопартійної вождистської дик-
татури, в якій партія, по суті, зливалася з державою; 6) заперечення 
цінності людської особистості, сприйняття рядового громадянина 
як «коліщатка і  гвинтика» радянської держави, яка, у  свою чергу, 
виступала носієм розуму й  колективного досвіду; 7)  формування 
партійно-державної номенклатури як панівного класу. Структура 
сталінської тоталітарної системи набрала вигляду піраміди, що 
складалася з чотирьох рівнів (харизматичний вождь, бюрократична 
верхівка чи еліта, середні та низові прошарки бюрократичної ієрар-
хії, трудящі маси); 8)  сталінському варіанту «соціальної держави» 
були притаманні також відповідні риси корпоративізму. Керівники 
і  рядові працівники вважалися членами одних і  тих же трудових 
колективів, одних профспілкових та партійних організацій. Чинов-
ники і  функціонери вважалися «представниками й  виразниками 
інтересів робітничого класу», «слугами народу»; 9)  ідеологічною 
оболонкою, яка маскувала розкол суспільства на трудящих і еліту, 
був міф про реальний соціалізм. Зростаюча невідповідність реаль-
ності проголошеного ідеалу маскувалася коректуванням остан-
нього, наприклад, зникненням положень про відмирання держави, 
про самоврядування, про те, що «свобода розвитку кожного –  умова 
вільного розвитку всіх». Взамін широкого розповсюдження набу-
вали ідеї про неантагоністичні протиріччя між класами, про над-
національну спільність «радянський народ», про неперевершеність 
«усього радянського» тощо 11.

Радянські, комсомольські, профспілкові органи, перебуваючи 
під контролем партійного апарату, як зазначає Б. Ярош, стали про-
довженням партії зі специфічними функціями, сприяючи організа-
ції суспільства в інтересах партії, допомагаючи його перетворенню 

11 Дамье В., Драбкин Я. Феномен тоталитаризма. Тоталитаризм в Европе ХХ века: 
Из истории идеологий, движений, режимов и  их преодоления. Москва  : Памятники 
исторической мысли, 1996. С. 499.
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Колективна монографія
Радянські репресії в Західній Україні у 1939–1953 рр. До 80-річчя розстрілів у Луцькій в’язниці

в єдиний добре контрольований організм 12. Додаймо від себе, що на 
ці організації покладалось завдання забезпечити політичну мобілі-
зацію населення Західної Волині, яка розглядалася як загроза існу-
ванню та розширенню впливу сталінізму.

Завдяки використанням засобів масової інформації партія мані-
пулювала і  дезорієнтувала громадську думку. Формувалася віра 
людей у  закономірність і  правильність політики репресій в  ім’я 
великої справи та ідеї побудови соціалізму.

12 Ярош  Б.О.  Тоталітарний режим на західноукраїнських землях 30–50-і  роки 
ХХ століття : істор.-політолог. аспект. Луцьк : Надстир’я, 1995. С. 30.
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ЗАХІДНА ВОЛИНЬ  
У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ  

І ПРАКТИКАХ БІЛЬШОВИКІВ  
(1918–1921 РР.)

Основи теорії світової революції заклали німецькі філософи 
К. Маркс та Ф. Енгельс. В 1848 р. у Парижі було опубліковано пер-
ший програмний документ «Маніфест Комуністичної партії» за 
їхнім авторством, де містилися основні ідейні положення марк-
сизму, а також обґрунтовувалася історична роль робітничого класу 
у  світовій революції. У  своїх наукових працях автори розробляли 
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