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У статті аналізується еволюція держав СНД в період після розпаду СРСР. Автор
переконливо доводить, що зміни у східно-європейських державах не носять демократичний
характер. У цих країнах відбувається мутація старої комуністичної системи. Правляча
псевдоеліта (неономенклатура) зберігає насильницькі методи управління суспільними
процесами. Унаслідок суспільство не засвоює демократичні принципи, а навпаки деградує і
скачується до ранніх форм організації. Ця нова «гібридна» форма державності не лише
проявляє унікальну здатність адаптації в умовах глобалізації, але і екстраполюється на
ліберально-демократичні держави, що неминуче, уже в найближчій перспективі, стане
головним чинником, що визначає не лише стабільність глобальної системи міжнародних
відносин, але й визначить сутність усієї світової політики.
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У статті використаний новий комплексний підхід до дослідження політичних процесів
на пострадянських територіях. Незважаючи на проголошення суверенітету в нових незалежних
державах, останніми роками спостерігається тенденція відкоту до тоталітарного минулого,
згортання демократичних процесів, становлення гібридних режимів, які призвели до створення
«держав-мутантів».

У цьому контексті актуальність теми не викликає сумнівів. Тенденції політичної мутації
країн СНД розглядаються комплексно, незважаючи на певні відмінності в політичному
процесі, на прикладах Росії й України. Це пояснюється превалюванням горизонтальних
кримінальних номенклатурних інтересів політичних псевдоеліт нових держав над
формальними, класичними міждержавними відносинами. Особливістю країн СНД є унікальна
здатність не лише співіснування з ліберальними демократіями, але й процес дифузії в них.
Водночас посттоталітарні режими демонструють унікальні здібності, я б сказав імунітет,
протидіяти демократичним перетворенням у своїх країнах, скочування до державного устрою,
що названий Н. Макіавеллі – «розбещеною державою», здатність до пролонгації мутації
режимів аж до форм терористичних держав середньовіччя. Широка доказова база, заснована на
політичній класиці і сучасних джерелах, показує, що пострадянські режими не лише
еволюціонують назад в історичній ретроспективі, але й набувають унікальної здатності до
екстраполяції своїх архаїчних форм правління на сучасні ліберально-демократичні держави.
Крім того, вони демонструють готовність і навіть певний рівень здібностей із нав’язування
гібридних форм правління західним демократіям.

Утопічним буває не лише соціалізм і комунізм. Наприкінці ХХ – початку ХХI століття
ми стали свідками глобального панування утопічної ліберально-демократичної ідеології, що
так раптово охопила кращі розуми Старого і Нового світу. Ідеї Френсіса Фукуями про кінець
історії згенеровані на вершинах двох діаметрально, протилежних ідеологій: Гегеля –
ліберальна держава, Маркса – комуністичне суспільство. Г.В.Ф. Гегель і К. Маркс вірили, що
еволюція людських суспільств має свої межі. Вони обмежуються досягненням форми
суспільного устрою, що задовольняє найглибші і найфундаментальніші сподівання людини.

У своїй знаменитій праці «Кінець історії і остання людина» Френсіс Фукуяма писав: «І
комуністичні ліві, й авторитарні праві виявилися банкротами. У них немає серйозних ідей,
здатних підтримати внутрішню політичну спаяність сильних урядів, заснованих на
«монолітних» партіях, або на військових хунтах, або на особистих диктатурах. Відсутність



легітимності у влади – це означає, що коли режим терпить невдачу в якійсь сфері
політики, у нього немає вищого принципу, до якого можна було б звернутися» [68, с. 51].
Уявляється, що цей висновок передчасний, як і той, який талановитий учений зробив
десятиліттям раніше: «Те, чому ми, ймовірно, свідки, – не просто кінець холодної війни або
чергового періоду післявоєнної історії, але кінець історії як такий, завершення ідеологічної
еволюції людства й універсалізації західної ліберальної демократії як остаточної форми
правління».

Чи настав крах «Імперії зла» [79], визначений Ф.Фукуямою як «безперечна перемога
економічного і політичного лібералізму» [67].

Ліберально-демократичний пафос Френсіса Фукуями наприкінці першого десятиліття
XXI століття розчиняється, як міраж в пустелі.

Світ змінюється знову. На наше переконання, гегелівський геній показує здатність
передбачати події майбутніх епох, а підтвердженням тому є гібридні перетворення
глобального світу в XXI столітті.

«Ми стоїмо біля воріт важливої епохи, часу бродіння, коли дух рухається вперед
скачками, покидаючи колишню форму і знаходячи нову. Уся маса колишніх уявлень, понять і
зв’язків, що поєднували наш світ в єдине ціле, розчиняється і розпадається, як сновидіння.
Готує себе нова фаза духу» [13, с. 352].

«Імперія зла» не загинула, вона просто покинула колишню форму і знаходить нову. На
жаль, сучасна політична філософія поки не готова прийняти її і розпізнати до кінця. Цей
процес схожий на процеси живої природи, коли гусениця перетворюється на метелика. У новій
фізичній якості вона зберігає стару біологічну сутність і здатність до відтворення.

Саме така природа і сутність політичних і економічних перетворень на
пострадянському просторі.

Комунізм, безумовно, є, за своєю природною суттю, системою, заснованою на
насильстві і підпорядкуванні особи груповим інтересам, але далеко не суспільним. «У
комунізмі суспільно-політичні стосунки і власність (тоталітаризм влади і монополія на
власність) поєднуються і доповнюють один одного куди ефективніше, ніж при будь-якій іншій
суспільній системі. Позбавити комуністів згаданого права на власність рівнозначно
скасуванню їх як класу» [18, с. 582]. Мілован Джилас дав таке формулювання: «Сучасний
комунізм – це такий тоталітаризм, де три основні чинники панування над людьми – влада,
власність і ідеологія – є монополією однієї – єдиної політичної партії, або, відповідно до наших
попередніх викладень і термінології, нового класу, а в нинішній конкретній ситуації – верхівки
(олігархії) цієї партії або ж цього класу. Жодному колишньому або нинішньому, окрім
комуністичного, тоталітарному режиму не вдалося такою мірою оволодіти одночасно всіма
трьома чинниками панування над людьми» [18, с. 582].

Марксизм намагається переконати, що капіталістичне суспільство вкрай не егалітарне,
але в дійсності воно куди егалітарніше в сенсі соціального ефекту, ніж аграрне, на зміну якому
воно прийшло [17, с. 439].

Комунізм – це еволюція назад, повернення політичної еліти до аграрного мислення в
умовах індустріального і постіндустріального світового розвитку. Ця еволюція переважно
проявляється у сфері формування і рекрутації політичної еліти. Спостерігається відкот в
свідомості еліти (неономенклатури) на рівень зародження капіталізму, а як наслідок, і
переведення політичної діяльності на її початковий рівень – «олігархічні клуби» – «партійні
підприємства, що спирається також на надзвичайно міцні, організовані подібно до ордена
клуби типу «Таммані-хол», метою яких є тільки досягнення прибутку через політичне
панування насамперед над комунальним управлінням, що представляє і тут найважливіший
об’єкт експлуатації» [6, с. 684].

Головна відмінність капіталізму від комунізму полягає в тому, що сучасний «капіталізм
– це динамічна сила, що постійно атакує суто умовні соціальні стосунки, що замінює спадкові
привілеї новою стратифікацією, заснованою на кваліфікації й освіті. Без загальної
письменності й освіти, без високої соціальної мобільності і відкриття шляхів таланту, а не
привілеям, капіталістичне суспільство працювати не буде – або працюватиме не так
ефективно, як могло б. Крім того, майже всі сучасні демократії регулюють економіку
законодавчо, перерозподіляють доходи від багатих до бідних і беруть на себе деяку



відповідальність за суспільний добробут – від соціального страхування і медичної
допомоги в США до повнішої системи соціальної підтримки в Германії і Швеції» [68, с. 184].

Фундамент комуністичного ладу базується на явній брехні, на віртуальних обіцянках,
виконати які неможливо через природну (за Н. Макіавеллі), егоїстичну сутність людини. І це
завжди розуміли і розуміють самі комуністи. Так, у сучасній програмі КПРФ (Комуністична
партія Російської Федерації) вінець перебудови Михайла Горбачова схарактеризований так:
«Політична верхівка пішла на те, щоб використовувати своє положення для захоплення
загальнонародної власності. Переродженці в серпні-грудні 1991 року здійснили
контрреволюційний переворот і заборонили діяльність партії комуністів» [47]. Суть подій, що
сталися в 1991 році, позбавляє сенсу саме поняття комунізму визначене в програмі КПРС:
«Комунізм – це безкласовий суспільний устрій з єдиною загальнонародною власністю на
засоби виробництва, повною соціальною рівністю всіх членів суспільства, де разом зі
всебічним розвитком людей виростуть і продуктивні сили на основі постійної науки, що
розвивається, і техніки, усі джерела суспільного багатства поллються повним потоком і
здійсниться великий принцип «від кожного – за здібностями, кожному – за потребами» [48, с.
274].

Сам вінець перебудови в СРСР у черговий раз підтверджує правильність висновків
Нікколо Макіавеллі, який виходить з передумови про егоїстичність людини: «Люди завжди
погані, поки їх не примусить до добра необхідність» [36, с. 115]. Не існує меж для людського
прагнення до речей і влади.

Саме брехня – апріорі, я б сказав модульована брехня, лежить в основі всіх соціально-
політичних стосунків «імперії зла». Під модульованою брехнею ми маємо на увазі брехню як
енергію, дію, як потенційну, таку, що володіє потенціалом для руйнування, так і кінетичну
направлену на управління суспільством винятково через руйнування духовних або
матеріальних цінностей, або і тих, й інших одночасно. Комунізм – це форма популістського,
тваринного егоїзму, в основі якого лежить усвідомлена брехня (фальсифікація) як інструмент
для забезпечення фізичних (матеріальних) і біологічних (задоволення сексуальних та інших
біологічних, тваринних потреб) привілеїв. Це форма соціальної деградації не лише суспільства
в цілому, але й індивіда. Ця деградація всеосяжна. Вона проникає в усі сфери суспільно-
політичного життя, соціальну сферу, мистецтво, ставить на службу суспільній деградації
науку, причому, не лише суспільну. Не випадково першим і головним принципом радянської
науки був принцип партійності. Партійність (тобто обѓрунтування з позицій марксистсько-
ленінської ідеології наукового явища) і науковість при комунізмі – синоніми. А в
постперебудовний період наука (насамперед суспільні), зберігає радянську номенклатурну
персоніфікацію і суть, обслуговуючи інтереси неономенклатури, вихолощуючи дійсний
зміст.

Югославський політолог Мілован Джилас у праці «Обличчя тоталітаризму» писав:
«Виник новий монолітний рух, перед яким майбутнє. Правда, майбутнє зовсім не таке, яким
уявлялося спочатку.

Але все це повільно блідне, розпадається, тане на шляху сходження комуністів до
вершин влади і могутності. Залишаються цілковито голі форми і звички, дійсний зміст
вихолощується.

Внутрішня монолітність, що викристалізована в боротьбі з противниками і
напівкомуністичними групами, при неминучому захопленні влади купкою олігархів (а
найчастіше – одним «соціалістичним» абсолютним монархом) звертається в об’єднання
слухняних «радників» і роботів-бюрократів, що населили рух. Підлабузництво, догоджання,
боязнь відкрито висловитися, втручання в особисте життя (колишні форми товариської участі і
взаємодопомоги стають знаряддям панування олігархії), ієрархічна окостенілість і замкнутість,
зведення ролі жінки до символічної і другорядної, зухвалий кар’єризм, егоїзм, рабська
заздрісність і мстивість – усе це в міру просування до влади витісняє початкові благородні
риси. Висока людяність колись замкнутого руху перетворюється поступово на догодницьку
фарисейську мораль привілейованої касти. Приходить кінець і колишній революційній
щиросердості, її замінили політиканство і спритність. Герої (з тих, хто не склав голову і кого
не усунули від справ), ще вчора здатні пожертвувати всім, навіть життям, заради інших, заради
ідеї і народного блага, стають боязкими егоїстами, у яких немає більше ідей і немає більше



товаришів. Вони не проти відректися від честі й імені, істини й моралі – аби не випасти
з класу правителів, аби утриматися в ієрархічному колі». Світ «не знавав... настільки
безхарактерних боягузів – тупоголових вартових засушених формул, якими, досягнувши
могутності, стають часом ті ж самі люди. І все в ім’я голої влади,  в ім’я привілеїв»... нині
свідома брехня, інтрига, наклеп, підтасовування, провокація поступово зводяться в ранг
неминучих супутників як похмурого, безпардонного і всеосяжного панування нового класу в
цілому, так і взаємин між його «повноважними представниками» [17, с. 439].

Видатний американський психолог, професор Каліфорнійського університету,
найвідоміший фахівець у галузі психології емоцій, міжособистого спілкування, психології і
розпізнавання брехні Пол Екман у своїй книжціі «Психологія брехні» писав: «Десятиліттями
радянські люди навчалися тому, що, для того, щоб чого-небудь досягти, необхідно всіляко
ухилятися й обходити правила. Росія стала країною, у якій брехня і шахрайство перетворилися
на норму, у якій усі знали про корумпованість системи і несправедливості законів, а для того,
щоб вижити, треба було перемогти систему. Якщо всі вважатимуть, що правила треба
порушувати або обходити, то соціальні інститути не зможуть працювати. Я не впевнений, що
прості перестановки в уряді можуть швидко привести до зміни подібної політики. Зараз ніхто
не вірить нічому з того, що говорить нинішній уряд про що б то не було. Дуже небагато з тих, з
ким я зустрічався, вірили Горбачову, а це було за рік до спроби державного перевороту, що
провалився 1991 року» [71, с. 168–171].

Наївно думати, що тоталітарні режими стали надбанням історії, а тирани усвідомили
злочини і стурбовані встановленням демократичних інститутів. Крах соціалістичної системи
дестабілізував ліберальну демократію, порушив той порядок, що склався в умовах біполярної
системи, хід її еволюції, призвів до кризисного стану. Ліберально-демократичні країни
окрилені успіхом перемоги своєї ідеології явно недооцінили здатність до виживання
радянської системи. Розвал СРСР всього лише черговий етап побудови «псевдокомунізму».
Розпад колишнього світового порядку в даному випадку не означає фізичну загибель
радянського устрою. З політичної арени зійшла лише ідеологія, комуністична утопія, а утопію
знищити навряд чи можна, адже вона і так не існує і не може існувати фізично.

Видатний представник консервативної політичної філософії, професор університету
Хоенхайм у Штутгарті Гюнтер Рормозер у праці «Криза лібералізму» писав: «Криза
лібералізму може бути логічним наслідком краху соціалізму. Це припущення виходить з того,
що ці обидві ідеології мають зіставну філософську основу і передбачає схожі цілі. Лише в
контексті даної спільності знаходить смисл теза, що крах соціалізму може поставити в скрутне
становище і лібералізм. Обидві ідеології належать до проекту епохи Нового часу, обидві вони є
продуктом європейської Освіти. У цьому їхня перша і найважливіша спільність. Тому на
питання про кризу лібералізму в контексті краху соціалізму можна відповісти, лише
з’ясувавши інше питання: як виглядає до кінця ХХ століття сам проект епохи Нового часу в
цілому?

Ми стали свідками всесвітньо-історичного перелому, подій, які підтверджують тезу про
кризу епохи Нового часу: крах реального соціалізму, війна в центрі Європи, зростання
націоналізму, великі труднощі на шляху об’єднання Європи – такі симптоми цієї кризи.
Протягом всього декількох років розпався колишній світовий порядок. Той порядок, який був
визначений ялтинськими угодами, належить віднині історії. Почався поворот епохального
значення» [50, с. 29–32].

Краху «реального соціалізму» не сталося. Радянський соціалізм виконав свою історичну
місію і перестав бути інструментом, що здатен виконувати місію у реалізації глобальних
планів неономенклатурної пострадянської системи, що продовжує боротися за своє виживання.
У даному випадку радянський соціалістичний режим не більш ніж одна з численних форм
існування утопічної тоталітарної ідеології.

З політичної арени зійшла догма, але залишилися реальні цілі і люди, котрі звільнилися
від марксизму-ленінізму – ідеології (авт. – «релігії») що нехай навіть умовно пов’язує їх у
прагненні до поставленої мети – «Ми наш, ми новий світ побудуємо, хто був ніким, той стане
всім!» [22]. Формально проголошене прагнення до комунізму не є прагненням до нереальної
мети – суспільного міражу. «Не свідомість людей визначає їхнє буття, а, навпаки, їхнє
суспільне буття визначає їх свідомість». Це положення настільки просте, що воно могло б бути



зрозумілим для будь-кого, хто не загруз в ідеалістичному обмані [72, с. 491].
Комуністична система, що розпалася, формалізувала не лише розпад загальнонародної

держави, вона формалізувала поділ людей на два класи (за Москою) [41, с. 118]. Через
помилковість ідеології, як фундамент радянського соціалізму, обидва ці класи переконались в
неспроможності комуністичної ідеології, а отже, і відмовилися від неї.

Фрейд стверджував: «Що має очі, щоб бачити, і вуха, щоб чути, може переконатися, що
жоден смертний не може зберегти таємниці. Якщо його губи мовчать, то він говорить
кінчиками своїх пальців; ознаки брехні сочаться з кожної пори на його шкірі» [78, с. 94].

Професор психології професор Каліфорнійського університету Пол Екман у книжці
«Психологія брехні» присвятив СРСР розділ під назвою «Країна брехні»: «Мені часто
говорили: «Ви приїхали саме туди, куди вам треба. Це країна брехні! Сімдесят років брехні!»
Знову й знову росіяни розповідали мені, що вони завжди знали, як багато бреше їх уряд. Проте
за п’ять тижнів мого перебування в Росії я встиг побачити, як вони приголомшувалися,
дізнаючись про нові випадки брехні, про які раніше навіть і не підозрювали» [71, с. 168–171].

Брехня закладена в основу радянської ідеології і пропаганди. Вона стала буденним
явищем, складником психіки «радянського народу» (нової спільності), як випадково, але
справедливо сформулював Л.І. Брежнєв [37, с. 76]. Брехня для радянської людини
перетворилася на життєву потребу – інструмент виживання. Нова спільність «радянський
народ» відповідає теоретичній спадщині австрійського державного і суспільного діяча,
відомого соціолога і публіциста, юриста за освітою Отто Бауера, «який визначав націю, як
спільність культури і характеру, що виникла на ѓрунті спільності долі» [28, с. 53].

ГУЛАГ став інкубатором радянської культури і спільністю долі для всього радянського
народу. За роки радянської влади брехня і корупція стали складником культури в СРСР і
продовжують залишатися в нових незалежних державах і донині. Цей феномен міститься в
контексті наукових досліджень Пола Екмана «Я вважаю, що чим частіше людина бреше, тим
легше в неї це виходить. З кожним новим обманом її все рідше відвідують сумніви в
допустимості брехні. Після багатократної практики брехун починає обдурювати настільки
спокійно, що деколи вже й не помічає, що бреше» [71, с. 161–162].

Психологічна основа цього феномену брехні, зведена в ранг державної політики
радянським тоталітарним режимом. «Паралізуюча дія сили ѓрунтується не лише на страху,
який нею породжується, але і на прихованій обіцянці – обіцянці, що ті, хто володіє силою,
можуть захищати і піклуватися про «слабких», таких, котрі підкоряються силі, що сильні
можуть звільнити людину від тягаря невпевненості і відповідальності за самого себе,
гарантуючи порядок і відводячи індивідові в цьому порядку місце, що дає йому відчуття
безпеки [65, с. 279–284].

Головною ознакою, що ще живе й дотепер на Заході, утопічного лібералізму є те, що
ліберально-демократичний світ перебуває в сонному стані міражу, чекаючи побачити
глобальний світ спочатку як продукт конвергенції соціалізму і капіталізму (ліберальної
демократії). Починаючи від Ісаака Дойчера (Deutcher), котрий вірив у майбутню конвергенцію,
Заходу і Сходу на основі соціалізму [76, с. 321], ідеї конвергенції заполонили кращі розуми
вчених XX століття. Серед них Е. Брегель («Теорія конвергенції двох економічних систем»)
[3], Дж. К. Гелбрейтом («Нове індустріальне суспільство», «Сучасні буржуазні теорії про
злиття капіталізму і соціалізму») [15], Пітерім Сорокін (Sorokin P. A.) [83]. Теорія конвергенції
розроблялась в різних варіантах представниками інституціоналізму (П. Сорокіним, У. Ростоу
(США), Р. Ароном (Франція), економетрикою (Я. Тінбергеном (Нідерланди), Д. Шельським і
О. Флехтхаймом (ФРН). У її основі взаємодія і взаємовплив двох економічних систем
капіталізму і соціалізму. Підчас науково-технічної революції вони розглядалися як провідний
чинник руху цих систем до якоїсь «гібридної, змішаної системи».

Останнє десятиліття XX ст. прийнято описувати як епоху глобальної демократизації, що
сприймалася як головний, а деколи і єдиний, напрям світової суспільної динаміки. Ці роки
пройшли під знаком уявного розпаду авторитарних і тоталітарних режимів, що здавалися
непохитними, і поступового становлення демократичних інститутів у низці країн, що
оголосили себе «новими демократіями». Більшість провідних політологів були переконані, що
концепція «третьої хвилі» глобальної демократизації С. Хангтінтона здатна забезпечити
цілісну теоретико-методологічну наукову базу для осмислення глобальних процесів.



Головною помилкою західних політологів є хибне сприйняття сутності політичного
процесу в СРСР, а потім і в країнах СНД. Довгий час вважалося, що в основі політичного
процесу на пострадянському просторі лежить гостра і непримиренна боротьба між
“реформаторами” і “консерваторами”, “демократами” і “комуністами”, “риночниками” і
“прихильниками державної власності”, “громадянським суспільством” і “номенклатурою”.
Утопізм сучасної ліберально-демократичної політології полягав у тому, що дана схема цілком
відповідала панівним на Заході ідеологічним уявленням, згідно з якими “демократія” і “ринок”
розуміються як абсолютне добро. А для їхнього досягнення (скрізь, де їх ще немає) необхідні
“реформи”, які незважаючи на опір сил минулого, “реформатори” поступово ведуть країну по
шляху модернізації і демократизації.

Відповідно до гіпотези конвергенції «єдине індустріальне суспільство» не повинне бути
ні капіталістичним, ні соціалістичним. Воно повинне поєднати переваги обох систем і при
цьому не матиме їхніх недоліків.

Важливим мотивом теорії конвергенції було прагнення подолати розкол світу і
запобігти загрозі термоядерного конфлікту. Один з варіантів теорії конвергенції належить
академікові А. Д. Сахарову. Наприкінці 60-х рр. Андрій Дмитрович Сахаров вважав зближення
капіталізму і соціалізму, що супроводжується демократизацією, демілітаризацією, соціальним і
науково-технічним прогресом, єдиною альтернативою загибелі людства.

Соціалізм в СРСР виконав двоєдине завдання: перетворив клас керованих у слухняну
масу, феноменальною особливістю якої, на подив політологів і психологів, є нездатність до
соціалізації. У контексті соціалізації цікава думка, колишнього старшого консультанта
Президента України, директора Інституту трансформації суспільства, професора кафедри
міжнародної економіки і підприємництва Національної академії управління Олега Соскіна,
висловлена підчас круглого столу в Києві 12 листопада 2009 року. Він кваліфікував соціальну
поведінку українців в умовах глибокої економічної і політичної кризи не інакше, як «Бидло
(просте й лайливе. Про людей, які безсловесно виконують важку роботу на кого-небудь [42, с.
60] «люди, що прирівнюються до худоби» [54], біомаса (на думку українського політика
Давида Жванія, цей термін ввела Юлія Тимошенко стосовно українського народу, який стояв
на Майдані в 2004 році. [29] коли почне рухатися з політичним протестом? Коли жерти нічого
буде! Коли тепла не буде!» [59].

Цей феномен класу керованих Еріх Фромм формулював так: «Наша моральна проблема
– це байдужість людини до самого себе. Вона полягає в тому, що ми втратили відчуття
значимості й унікальності індивіда, перетворили себе на знаряддя зовнішніх цілей, ставимося
до себе як до товарів, а наші сили відчужені від нас. Ми стали речами, і наші близькі стали
речами. Унаслідок ми відчуваємо себе безсилими і зневажаємо себе за це безсилля. Оскільки
ми не віримо у свої сили, у нас немає віри в людину, немає віри в самих себе і в те, що наші
сили можуть відтворюватися. У нас немає совісті в гуманістичному її розумінні, тому ми не
насмілюємося довіряти нашим оцінкам. Ми – стадо, яке вірить, що дорога, якою ми йдемо,
повинна вести до мети, коли ми бачимо, що й інші йдуть тією ж дорогою. Ми в темноті і
підбадьорюємо себе тим, що чуємо чийсь свист у відповідь на наш власний» [65, с. 279-284].

Друга мета, досягнута завдяки радянській системі, полягає в створенні нової політичної
еліти, яка для Заходу і нині залишається достатньо невивченою. Директор Незалежного
інституту політики і права (Москва) доктор філософії Лукін А. В. вважає, що на шляху
теоретизації проблематики російського суспільства як у самій Росії, так і на Заході зроблені
лише перші кроки.

Ми впевнені, що найточніший науковий аналіз еволюції політичних процесів на
пострадянському просторі проводить професор Піттсбурзького університету Джанін Уедел
автор книжки «Зіткнення і змова» (Collision and Collusion): «Аналізуючи комуністичні
суспільства, як західні учені, так і дисиденти, які перебувають під їхнім впливом, усередині
цих країн не помічали там неофіційних інститутів, які “не відповідали ні західним, ні східним
моделям” [85, с. 104]. Джанін Уедел доходить висновку: використовувати для позначення
альтернативних східноєвропейських інститутів термін “кліка” в сенсі, запропонованому
антропологом Дж. Боуссевейном, (фр. clique зграя, банда). Дж. Боуссевейн визначає «кліки як
групи, члени яких об’єднані густими і багатоплановими мережами взаємин і володіють
загальною ідентичністю» [77].



На підтвердження правильності формулювання «кліка» наведемо уривок з доповідної
записки Ю.В. Андропова Генеральному секретареві ЦК КПРС Л.І. Брежнєву з книжки Ігоря
Буніча «Золото партії»: «Брежнєв і сам не може зрозуміти, що відбувається. Андропов з
повною шанобливістю мало не щотижня кладе на стіл Генерального секретаря оперативні
зведення вельми цікавого для старезного вождя змісту: «...Підчас операції були розкриті
численні зв’язки між дільцями «підпільної економіки» і членами сім’ї Генерального
секретаря ЦК КПРС товариша Брежнєва Л. І. За найскромнішими оцінками, члени сім’ї
товариша Брежнєва Л. І. тільки за останні три роки одержали у вигляді прямих хабарів
грошима і підношень коштовним камінням, хутром, предметами антикваріату і викраденими з
музеїв цінностями на загальну суму:

Брежнєва-Чурбанова Галина Леонідівна – 3,1 мільйона рублів і 600 тисяч доларів;
Брежнєв Юрій Леонідович – 3,4 мільйона рублів і 450 тисяч доларів;
Брежнєв Яків Ілліч – 1,4 мільйона рублів і 500 тисяч доларів;
Цвігун Семен Кузьмич – 4,2 мільйона рублів і 1,5 мільйона доларів.
Вищеназвані особи з сім’ї тов. Брежнєва Л. І., втягнуті в злочинну діяльність,

забезпечували дільцям підпільної економіки протекцію різних міністерств і посадових осіб
для одержання з державних фондів сировини, устаткування і машин, а також сприяли
проникненню злочинних елементів на високі партійні і державні пости.» [4, с. 308–309].

Належність до номенклатурної кліки визначається засвоєнням негласних правил
радянської псевдоеліти, ставленням до особливої комуністичної касти, вихованої на
принципах ГУЛАГа, що пройшли через номенклатурний договір М.С. Хрущова і
загартованого у номенклатурних інтригах застійного періоду Леоніда Брежнєва. Цікавий
висновок робить Дж. Уедел: «Члени цих публічно неформальних, але внутрішньо чітко
структурованих елітних гуртків співпрацювали довгі роки і розробили складні, ефективні і
негласні мережі стосунків, щоб з’ясовувати питання, незважаючи на небезпеки і труднощі, які
лише укріплювали зв’язки» [4, с. 308–309].

Короткий період правління Ю.В. Андропова не похитнув позиції номенклатурної кліки,
що сформувались у період правління Микити Хрущова і Леоніда Брежнєва, а навпаки сприяв у
міру послаблення комуністичної системи і сходу її в архів історії, процесу, коли кліки вийшли
«на публіку і направили свою енергію одночасно на різні сфери суспільного життя, включаючи
бізнес, державне управління, міжнародні відносини і політику. Названі групи принципово
відрізнялися від звичних для західних політологів, соціологів і фахівців з державного
управління “груп впливу”, “фракцій” і “коаліцій”, оскільки вони діяли в багатьох сферах, що
виходять за межі політики. Потенційний вплив кліки був значно всеосяжним і
монополістичнішим, ніж “груп впливу”, “фракцій” і “коаліцій”. Кліки служили посередниками
між державним і приватним секторами, а також між бюрократією і приватним бізнесом.
Непідготовлені до аналізу цього феномену, традиційно мислячі західні суспільствознавці не
змогли правильно пояснити роль клік у стосунках, які змінюються, між державою і приватним
сектором і між політичною й управлінською сферами» [85, с. 104].

Особливість пострадянського періоду є унікальна еволюція еліти – її можна назвати
особливою формою палеонтологічної деградації. Професор МДІМВ (У)  МЗС РФ О.В. Гаман-
Голутвіна характеризує перетворення радянської еліти, як революційні: «Пострадянський
період став справжньою «революцією еліт», які сьогодні є не просто найважливішими, але
майже монопольними учасниками політичного процесу» [11].

Ці перетворення не є унікальним історичним явищем. Історичні паралелі подібні до
розвалу СРСР можна знайти в праці Ніколо Макіавеллі «Історія Флоренції». Він описав
соціальний феномен, подібний до розвалу «радянської імперії», так: «Псування суспільних
вдач, що роз’їдає всі міста Італії, заразило і все більше і більше заражає також і ввірене вашому
управлінню місто. Бо з тих пір, як земля ця звільнилася від ярма імператорів, міста її,
позбувшись шор, які стримують пристрасті, встановили в себе правління, що сприяє не
процвітанню свободи, а поділу на партії, які ворогують між собою. А це породило всі інші
лиха, всю іншу смуту, що терзає їх. По-перше, серед їхніх громадян немає ні єднання, ні
дружби, хіба тільки серед тих, які є спільниками в мерзотних злочинах проти батьківщини або
ж проти приватних осіб. А оскільки віра і страх Божий погасли в серцях у всіх, клятва і дане
слово мають значення лише в тому випадку, якщо вони вигідні, і люди вдаються до них не для



того, щоб триматися їх, а для того, щоб легко одурювати. І чим обман виявився
успішнішим і вправнішим,  тим більше слави й похвал приносить він обманщикові. Ось і
виходить, що найшкідливіші люди вихваляються як розумники, а людей порядних засуджують
за дурість. Справді в містах Італії поєднується все те, що може бути зіпсованим і може
заразити псуванням інших. Молодь байдикує, люди похилого віку розпусничають, чоловіки і
жінки в будь-якому віці вдаються до поганих звичок. І закони, навіть найкращі, безсилі
перешкодити цьому, бо їх губить погане застосування. Звідси – жадність, що спостерігається в
усіх громадян, і прагнення не до справжньої слави, а до негідних почестей – джерела всілякої
ненависті, ворожнечі, розбратів і поділу на партії, які у свою чергу породжують страти,
вигнання, приниження добрих громадян і звеличення зловмисних. Добрі у свідомості
невинуватості своєї не шукають, подібно до зловмисних, незаконної підтримки і незаконних
почестей, унаслідок чого без підтримки і без покладеної честі гинуть. Безкарність зла
породжує в усіх прагнення поділятися на партії, а також і могутність партій. Зловмисні
об’єднуються в них з жадності і честолюбства, а гідні – уже з потреби. Найшкідливіше ж, що в
усьому цьому спостерігається, – те мистецтво, з яким діячі і голови партій прикривають
найблагороднішими словами свої задуми і цілі: незмінно будучи ворогами свободи, вони
зневажають її під приводом захисту, то держави оптиматів, то пополанів. Бо перемога потрібна
їм не для слави визволителів батьківщини, а для задоволення тим, що вони здолали своїх
противників і захопили владу. Коли ж влада ця нарешті в їхніх руках, – немає такої
несправедливості, такої жорстокості, такого розкрадання, яких вони не наважилися б зробити.
Відтоді правила й закони видаються не для загального блага, а заради вигоди окремих осіб,
відтоді рішення про війну, мир, укладення союзів виносяться не в славу всіх, а на користь
небагатьох. І якщо інші міста Італії повні цих мерзотностей, то наше заплямоване ними більше
за всіх інших, бо у нас закони, установи, увесь громадянський порядок вироблені і
виробляються, не виходячи з витоків, на яких тримається вільна держава, а завжди і тільки
заради вигоди партії, що перемогла. Ось чому, коли одна партія вигнана з міста і один розбрат
затухає, негайно ж на її місці виникає інша. Адже якщо держава тримається не на загальних
для всіх законах, а на суперництві клік, то як тільки одна кліка залишається без суперника, у
ній негайно ж зароджується боротьба, бо вона сама вже не може захищати себе тими
особливими засобами, які відпочатку винайшла для свого благополуччя» [36, с. 318-321].

Н. Макіавеллі, кажучи про процеси політичної деградації в Італії тих років, активно
використовував термін – кліка. Процеси, описані Макіавеллі, характерні для сучасної Росії й
України. Він вводить класифікацію розбещеної держави і дає дві її ознаки: «Даремність
колишніх установ після розбещення суспільства виявляється переважно з двох боків: у справі
призначення посадових осіб і в законодавстві».

2007–2009 роки підводять підсумок демократичного транзиту в державах СНД. Свого
часу Георгій Плеханов писав: «Немає жодного історичного факту, якому не передувало б,
якого не супроводжувало б і за яким не передбочався би відомий стан свідомості» [45, с. 247–
248]. У своїй еволюції «країна брехні» [71, с. 168–171] пройшла черговий етап. Її новий стан
відображає нова якість – здатність до конкуренції з ліберально-демократичним світом в умовах
глобалізації. Ця якість має свої соціально-політичні особливості, але базується на стані
свідомості мас тоталітарної держави.

Директор Інституту трансформації суспільства, старший консультант президента Л.
Кравчука і радник президента Л. Кучми Олег Соскін під час круглого столу в Києві 12
листопада 2009 року своєрідно схарактеризував рівень соціалізації громадян в Україні:
«Бидло, біомаса, відсиджуся, перечекаю – це ознака карнавальної нації. Пиво,
«дебільники» (авт. – навушники) у вухах, горілка, наркотики, танці, танцюють всі, разом, з
ранку до вечора йдуть різні рандеву, де вони то одягаються, то роздягаються» [59].

Росія більш складна політична система, ніж Україна. Вона значною мірою визначає хід
політичного процесу на пострадянському просторі. У Росії навряд чи змінилася суспільна
свідомість, дуже глибоке генетичне коріння «соціально-політичних реформ» останніх понад 90
років. Сутність генетичних наслідків криється в репресіях XX століття. Тільки 1933 р. в
таборах ГУЛАГу померло 67297 ув’язнених. Середній рівень смертності в таборах ГУЛАГу
становив 15,7 відсотка з коливаннями від 10 відсотків у Белбалттабі до 34,6 відсотків [62, с.
87–118]. Як стверджує Р.А.Медведєв за 40 мільйонів репресованих громадян [38], (російський



письменник Олександр Солженіцин наводить дані постраждалих від радянського
режиму в 110 млн. осіб [49]) не притягнутий до відповідальності жоден співробітник ОГПУ-
НКВС-МВС-МДБ-КДБ-ФСБ-СБУ і суддя. Сам по собі цей факт є індульгенцією не лише для
катів минулого, але й карт-бланшом для катів нинішніх і майбутніх поколінь не лише в Росії,
але і країнах СНД. Природно, що нинішній керівник спецслужби України (СБУ) Валентин
Наливайченко не розуміє, «чому міжнародними експертами стосовно нас (авт. – України)
вживався термін «постгеноцидна нація»? [53].

У країнах СНД сталася чергова фальсифікація цінностей. За роки незалежності (після
розпаду СРСР) створена нова платформа для еволюції – «Імперії зла». Сталася еволюція
брехні. Брехня отримала легальний статус, я б сказав, статус «правди кліки», коли від
сприйняття брехні правлячої псевдоеліти, як «правда», визначається статус індивіда в
суспільній ієрархії суспільства. У цьому фундаменті еволюції гібридних держав СНД потрібно
виділити такі складники:

– збереження кліки як форми державного правління і форми еволюції політичної
псевдоеліти. В основі політичного процесу країн СНД опиняється «приватизація державного
суверенітету» його носієм. Тобто приватна сфера «чиновника» як людини збігається в його
обличчі з приватною сферою держави – на етологічне прагнення особи до влади накладаються
повноваження носія державного суверенітету. Відомо, що саме ступінь «приватизації
суверенітету» відрізняє реальну державу від ідеальної ліберальної моделі: в останній чітко
розрізняється людина як біологічна істота і людина як функція інституту. У країнах СНД, на
практиці, ці функції виявляються тісно взаємопов’язаними, а інколи й повністю збігаються, як
в Україні. На пострадянському просторі або в транзитних демократіях ми спостерігали
феномен «приватизації суверенітету» громадянського суспільства, який виявляється у вигляді
корупції, всевладдя органів державної безпеки і т. д. Унаслідок ми спостерігаємо відчуження
особи від політичної діяльності, переміщення політичної діяльності населення зі сфери
громадянського суспільства на рівень біологічного виживання (біополітика). А зрештою –
перетворення політичних прав громадян на товар;

– згортання процесу соціалізації, заміна свободи слова пропагандою (що, загалом,
підтверджує екс-президент Росії В. Путін: «Та у нас не було ніколи свободи слова, так що я не
знаю навіть, що зневажати! Преса може бути вільною, якщо у неї є своя економічна база. Якщо
вона монополізована двома-трьома «грошовими мішками», це не свобода преси, а захист
корпоративних інтересів» [24]. Як наслідок, підміна ціннісних орієнтирів у середі керованих.
Практично створений соціально-політичний симбіоз, в основі якого лежить штучна підтримка
доходів населення нижче прожиткового рівня, переведення економіки в кримінальну
плоскість. Це означає, що майже кожен громадянин (або його родичі), поза його волею (для
фізичного виживання), вимушений отримувати кримінальні доходи. Створюється ситуація при
якій будь-який громадянин країни може бути в будь-який момент схильний до кримінального
переслідування. Низький рівень доходів дрібних чиновників переводить ситуацію до високого
рівня корупції, коли більшість чиновників займається здирством і, взагалі-то, є стійким
кримінальним співтовариством. Так, у Росії підприємці відкрито на телеканалі НТВ заявили,
що сума хабарів чиновникам у Москві у сфері легальної торгівлі становить понад 30% з
обороту, тільки в роздрібній торгівлі (податкова, митниця, міліція, пожежна інспекція,
санепідемнагляд і так далі) [23]. Аналогічна ситуація в Україні. Відомий американський
журналіст Метью Бжезінськи в книжці «Казино Москва» писав: «Український парламент був
обурений, коли виявив, що з одинадцяти мільярдів доларів від продажів у 1996 році ЄЕСУ не
заплатила жодної копійки податків. Тимошенко з безпристрасним обличчям заперечувала, що
разом з цим вона робила довгостроковий внесок у добробут України, особисто надаючи
допомогу двом притулкам у Дніпропетровську» [2]. До 2009 року ситуація не поліпшилася, а
тільки погіршилася, що підтверджує заява відомого українського економіста Сергія Тігіпка:
«Сьогодні бюджет розкрадається в небачених розмірах».

Кримінальні стосунки становлять основу зовнішньоекономічних відносин між
Україною і Росією. Так прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко на спільній прес-
конференції з прем’єр-міністром Росії В. Путіним у Ялті заявила: «Мегакорупційні схеми між
Росією і Україною існують аж до 2009 року». В. Путін заявив: «З Урядом Тимошенко
комфортно працювати!» [58]. При цьому треба зазначити, що Ю. Тимошенко та В. Путін



останнє десятиліття обіймають вищі державні посади.
– розвал економіки до рівня сировинного придатка. Збереження директивного методу

управління, заснованого на заборонній системі і, як наслідок, безальтернативна,
безконкурентна економіка паразитування псевдоеліти (кліки) за рахунок спекуляції
природними ресурсами й енергоносіями. Подібна форма економіки створює унікальний спосіб
паразитування чиновництва всіх рангів і апріорі припускає своєрідну форму рекрутування
державних службовців фіскальних органів. Її кримінальна сутність полягає в поборах із
суб’єктів будь-якої діяльності (не лише підприємців), що входять до сфери їхньої юрисдикції.
Насправді з органів державного регулювання і контролю вони трансформувалися в органи, що
культивують злочинну діяльність, особливо небезпечну для суспільства, (наприклад:
санітарно–епідеміологічна інспекція, пожежна інспекція і так далі) і насаджують корупцію.
Народний депутат України Тарас Чорновіл вважає: «Кумівство і корупція в Україні
культивувалися» [61]. Цікава думка Президента України Віктора Ющенка: «Ми отримали
країну, в якій брати хабарі було правилом хорошого тону, від самого верху до сільської
ради» [74]. За час правління В. Ющенка і прем’єрствування Юлії Тимошенко Україна вийшла
на перше місце у світі за рівнем корупції і «посіла перше місце в списку найкорумпованіших
держав. Це відображено у звіті «Барометр глобальної корупції – 2009», який оповістила
правозахисна організація Transparency International».

Політичні системи країн СНД унікальні тим, що найважливішою несучою конструкцією
держави, його стрижнем, навколо якого шикуються всі формальні інститути влади, є брехня
(фальсифікація), легальний криміналітет, глобальна корупція і казнокрадство, які пронизують
всю політичну систему і,  як не дивно,  не лише утримують її від розвалу, але й створюють і
консолідують «середній клас», що складається з громадян, які окрім своєї волі, через
біополітику, що проводиться, перебувають у кримінальному секторі економіки. «Загрозливих
об’ємів набула «тіньова» економіка. Згідно з експертною оцінкою Рахункової палати, рівень
«тінізації» економіки досяг майже 40% валового внутрішнього продукту, що перевищує
порогове значення макроекономічної безпеки країни» [46];

– збереження традиційних інструментів управління суспільством, сформованих за
останні 92 роки. Насильство і кримінальні методи як головний метод державного управління за
допомогою діяльності спецслужб як інструмент були і залишаються основою всіх
«псевдореформ» у країнах СНД, включаючи нинішню Україну.

Брехня стала потребою радянської кліки, а в умовах глобалізації, своєї країни стало
недостатньо. «Особисто Михайло Горбачов під впливом Заходу вирішив, що треба
лібералізувати партійну системи в СРСР. Він наказав створити багатопартійну систему. 5-те
управління КДБ почало підбір кадрів для здійснення проекту багатопартійності. Центральним
комітетом КПРС було прийнято спеціальну ухвалу з фінансування декількох партій. Серед них
опинилась ЛДПР, ПЕС (Партія економічної свободи) і дехто ще з нинішніх дисидентів-
правозахисників. Фінансування ЛДПР здійснювалося через кооператив ІНО, спеціально
створений для цих цілей. Для того, щоб створити матеріальну базу Ліберально-демократичної
партії СРСР, Горбачов доручив Крючкову (авт. – голові КДБ) підтягнути довірених офіцерів
КДБ і створити комерційні структури, які б живили партію фінансово, забезпечуючи їй
розвиток. Так і був створений кооператив ІНО. До Жириновського відрядили двох
співробітників з КДБ СРСР. Одного – з «дев’ятки», це був майор Володимир Костюткін, який
спочатку був помічником Жириновського, а згодом став депутатом за списком ЛДПР від
Краснодарського краю. Власне, цього ніхто особливо і не приховував. А другий був з 5-го
управління, його прізвище було Валентин Мінаков, він згодом працював в апараті фракції
ЛДПР, а точніше, у Михайла Гуцерієва і пішов разом з ним – «жиріти на нафті» [40].

У цьому контексті є цікавою думка Єгора Гайдара (онука легендарного радянського
письменника Аркадія Гайдара): «У структурі органів управління ще СРСР існувала така
структура, яка називалася КДБ. Там було п’яте управління.  Одне із завдань, яке воно
традиційно виконувало, – це забезпечення роздробленості, ну, скажімо, дисидентських або
антикомуністичних сил. Я вже не знаю, у яких формах п’яте управління працює сьогодні, але
точно знаю, що воно не працює під контролем демократичної влади, і я відчуваю, що воно
продовжує працювати, тому нічого випадкового в роздробленості демократів для мене немає.
Для мене це результат цілком зрозумілий. Інша справа, що знайшлося досить багато



демократичних лідерів, які в неявній формі дозволили використовувати себе як
знаряддя цього розколу» [10]. Роль спецслужб у державних справах, як у Росії, так і в Україні і
сьогодні є визначальною. Чисельний склад СБУ збільшився в рази, співробітниками СБУ
(КДБ) просякнуті всі структури влади, як центральної, так і місцевого самоврядування. За роки
незалежності повністю збережені горизонтальні кланові зв’язки КДБ, тепер уже за лінією СБУ-
ФСБ.

Спікер Верховної Ради України Володимир Литвин так характеризує стосунки владних
псевдоеліт України й Росії: «Для українських політиків, що нині здравствують і які
знаходяться в зоні уваги соціологів, для них існує якась така психологічна залежність від Росії.
Вони живуть ще тим уявленням, що пострадянський простір розпався тимчасово і завжди
потрібно бути зорієнтованим на Росію. Тим більше, і ментально до Росії простіше їздити,
просити. Раніше для цього потрібні були одні атрибути, зараз – інші».

Збігнєв Бжезінський, характеризуючи якісний склад «нової» російської псевдоеліти,
пише: «У період «заходу» СРСР співробітники КДБ були привілейованою елітою, що
об’єднувала найталановитіших і амбітних людей, породжених радянською системою. Ставши
президентом, Путін наповнив Кремль вихідцями з цієї неординарної організації – так званими
«силовиками». Можна припустити, що особливу незадоволеність у зв’язку з крахом СРСР
відчували ті, хто не встиг дістатися до вершини радянської системи, але вже скуштував її благ.
У рядах цієї групи прагнення усунути наслідки краху і повернути собі відчуття влади, що
п’янить, імовірно, було поширене більше, ніж у будь-яких інших категоріях колишнього
радянського чиновництва» [1].

Сучасні країни СНД – держави–клани. Дж. Уедел визначив їхню суть, спираючись на
працю американського антрополога Грехема, не інакше, як: «У державі-клані окремі клани,
кожен з яких контролює власність і ресурси, так тісно ідентифікуються з конкретними
міністерствами або інституційними сегментами уряду, що їхні цілі й діяльність деколи
здаються ідентичними» [86, с. 480];

– створення і розвиток унікальної правоохоронної і судової системи, я б назвав її –
«вибіркове правосуддя». Воно засноване на моделі авторитарного і тоталітарного режимів
володіє найбільшим сектором «надзвичайної» і «нормалізуючої влади». У її основі –
періодичне ситуативне і водночас постійне втручання в приватну сферу індивіда. Філософська
підоснова цієї системи правосуддя описана одним з найвпливовіших мислителів у сучасній
французькій літературі, філософом, істориком культури Мішелем Фуко (Foucault, Michel) як
дисципліна тіла як організація влади над життям: «Дисципліни тіла і способи регулювання
населення утворюють ті два полюси, навколо яких розвернулась організація влади над життям.
Установа впродовж класичної епохи цієї великої технології з подвійним обличчям:
анатомічним і біологічним, індивідуалізуючим і специфікуючим, оберненим у бік досягнень
тіла або у бік процесів життя, – встановлення цієї технології характеризує влада, вищою
справою якої віднині є вже, мабуть, не вбивати, але інвестувати життя від краю до краю.
Колишня могутність смерті, у якій символізувалася влада суверена, тепер ретельно приховано
управлінням тілами й обачливим завідуванням життям» [66, с. 244]. Саме служіння
біологічним інтересам тіла лежить в основі філософії пострадянських клік. Це падіння до рівня
ультрамонтанства, що межує з ієзуїтськими принципами організації не лише держави, але і
«громадянського» суспільства. Джанін Уедел визначив принципову сутність судової системи
держав-кланів. Дж. Уедел вважав: «У державі-клані клан і держава слабо розділені. Одні й ті ж
люди складають і клан, і відповідні державні влади. Члени клану – одночасно і судді, і
присяжні, і законодавці. Держава–клан має дуже обмежену відповідальність перед тими, хто в
нього не входить, воно майже непрозоре для них; можливості представництва в ньому для тих,
кого він контролює, теж лімітовані. Зазвичай, вплив одного клану може бути стримано або
урізано тільки конкуруючим кланом, оскільки судові органи часто керуються політичними
мотивами. Клан розставляє своїх людей на різні формальні і неформальні посади, де вони
дістають доступ до ресурсів, необхідних для досягнення цілей клану, він змінює позиції своїх
членів так, як це вигідно самому клану» [86, с. 480-481].

На Заході немає повного розуміння механізмів так званих реформ на території СНД.
Прийнято вважати, що рух назад до тоталітаризму розпочався з обранням президентом Росії
Володимира Путіна, його «історичним рапортом» своїм колишнім керівникам з КДБ в 2000 р.



на святкуванні «Дня чекіста», встановленого на честь радянських органів держбезпеки,
– ЧК-НКВД-КДБ. Приїхавши в сумнозвісну штаб-квартиру цієї організації на Луб’янці вже як
президент Росії, Путін, проте, поводився, неначе залишався її співробітником – віддав честь
своїм колишнім командирам і доповів: «Завдання номер один з набуття повної влади в країні
виконано». Чи не була ця загадкова фраза обтічним натяком на якусь мету, яку поставила
перед собою група молодих і відданих співробітників КДБ (що включала й Путіна), що
залишилися поза справами і обурені жалюгідним кінцем радянської влади?» [1]. Самі реформи
були фальсифікацією, плодом радянських спецслужб. Захід вважав, що він управляє розпадом
СРСР. Насправді ж номенклатура і КДБ виявилися прозорливішими і використовували силу й
ейфорію (у зв’язку з розпадом СРСР) на Заході як інструмент реалізації своїх цілей за нових
умов глобального світу (за принципом східного єдиноборства – використання фізичних
можливостей сильнішого противника для проведення фатального, проти нього ж, прийому).
Тільки до кінця першого десятиліття XXI століття на Заході приходить розуміння процесів,
організованих номенклатурою на території СНД. Інструментом проведення цієї політики став
КДБ, а методом – традиційні для КДБ насильство, беззаконня і масовий, але не публічний
терор. (Як засіб – керована спецслужбами організована злочинність). У лютому 2008 року
співробітник усесвітньої служби Бі-Бі-Сі Мартін Сікссміт у статті «Старі знайомі з КДБ
забрали Росію собі» писав: «Уже через декілька років колишні й чинні спецслужбісти замінили
мафію в процвітаючій індустрії рекету і «кришування» комерційних структур. Дехто пішов і
на темніші справи. При Володимиру Путіну спецслужби повернули собі весь колишній
престиж, їхні бюджети і чисельність виросли, як ніколи, і вони почали контролювати всі сфери
життя країни.

За даними Російської академії наук, три чверті політиків вищого ешелону є вихідцями з
силових структур. Найбільші компанії Росії тепер очолюють колишні співробітники КДБ,
особисто пов’язані з Володимиром Путіним» [55].

У Росії суворість (авт. – чіткість) законів стримується їхнім невиконанням. Таку думку
висловив П. А.  Вяземський у «записниках», цитуючи чиновника міністерства закордонних
справ Росії Петра Івановича Полетіку (1778—1849): «У Росії від поганих заходів, що
вживаються урядом, є порятунок: погане виконання» [8, с. 24]. Актуальність цього вислову не
викликає сумніву і донині, але лише з одним уточненням: закони суворі, а заходи уряду і нині
«погані». Але право невиконання законів належить лише членам правлячої кліки і членам
наближених кримінальних псевдоелітних кланів. До громадян, віддалених від правлячої кліки
застосування законів не обмежене мораллю і, зазвичай, міститься нижче за етичні межі
цивілізованого суспільства. Ступінь застосування чіткості законів до простих громадян
обмежується рівнем самодурства правоохоронців і суддів, а врівноважується лише рівнем
їхньої особистої користі. На території СНД право можна описати формулою, яку висловив
Жермене де Сталь: «Поєднання, що саме розбещує, – це поєднання кривавого закону з
благодушним виконанням» [34, с. 150].

Сутність правоохоронних і судових систем країн СНД відповідає описаній Томасом
Джефферсоном у праці «Декларація представників Сполучених Штатів Америки, що зібралися
на загальний конгрес»: «…я не звинувачую суддів у свавіллі і зловмисних помилках, але й
помилку з чесними намірами слід запобігати там, де терпимість до них завдає шкоди
суспільству. Так само як заради безпеки суспільства ми відправляємо в божевільні чесних
маніяків, так і судді, чиї порочні пристрасті ведуть нас до краху, мають бути позбавлені своїх
крісел. Звичайно, це може завдати збитку їх відомості або доходам, проте врятує республіку, а
це вищий і непорушний закон» [16, с. 532].

Немає підстав чекати, що посткомуністичні країни СНД, засновані на кліках і кланах,
почнуть створювати ліберально-демократичні держави. «Утопічний» лібералізм стає
надбанням історії. На порядку денному цивілізації новий етап протистояння. Він
характеризується дифузією двох діаметрально протилежних тенденцій. З одного боку, спроба
поширити демократичні цінності на посттоталітарні системи, а з другого – екстраполяція
режимів мутантів (що сповідують єдину ідеологію – цинізм) посткомуністичних держав на
ліберально-демократичні країни. «У поширеному в прес-релізі ПАРЕ, делегація виражає
стурбованість зменшенням довіри електорату і збільшенням політичного цинізму» [5]. (Авт. –
комісія ПАРЕ працювала в Києві 24-26 листопада 2009 року.)



Глобальний світ нині став безальтернативною реальністю людства. На порядку денному
створення глобальної деідеологізованої моделі світу. Ще до розпаду СРСР американський
політичний оглядач («The Washington Post», США) Чарльз Краутхаммер писав: «Достатньо
спірно, що ідеологія – лише надбудова над нескороминущими інтересами великої держави. Бо
той спосіб, яким держава визначає свій національний інтерес, неуніверсальний. Він покоїться
на передуванні ідеологічному базису так само, як економічна поведінка – на попередньому
стані свідомості. У цьому столітті держави засвоїли чітко розроблені доктрини з
недвозначними, узаконюючими експансіонізм, зовнішньополітичними програмами» [81].

Етичну основу цього деідеологізованого світу (авт. – цинізм) [21] ще в середині XX
століття сформулював автор концепції гуманістичного психоаналізу відомий психоаналітик і
філософ Еріх Фромм у праці «Людина для себе (Дослідження психологічних проблем етики)»
писав: «Достоєвський колись сказав: «Раз Бог помер, все дозволено». Більшість людей і
справді так вважають; різниця між ними лише в тому, що одні дійшли висновку, що Бог і
церква повинні зберігатися, щоб підтримувати моральний порядок, а інші дотримуються ідеї,
що все дозволено, немає ніякого надійного морального початку, а практичні міркування – це
єдиний регулятивний життєвий принцип» [65, с. 279-284].

У країнах СНД це основний принцип практичної діяльності еліти. Саме він визначає і
ставлення до класу керованих, засноване на ленінській думці: «Люди завжди були і завжди
будуть дурнуватими жертвами обману й самообману в політиці, поки вони не навчаться за
будь-якими етичними, релігійними, політичними, соціальними фразами, заявами, обіцянками
розшукувати інтереси тих чи інших класів.»

Саме обман є новим фундаментом боротьби радянського тоталітаризму зі світом
ліберальної демократії.

Нова якість «гібридного комунізму», що дійшов в еволюції своєї ідеології до цинічного
ультрамонтанства, повертає країни СНД на свій історичний рівень – еру «біо-влади». «Два
напрями, у яких вона розвивається, ще в XVIII столітті постають виразно розділеними. З боку
дисципліни — це такі інститути, як армія або школа; це – роздуми про тактику, про навчання і
виховання, про порядок суспільств, роздуми, які тягнуться від власне військових аналізів
Маршала де Сакса до політичних мріянь Гібера або Сервана. З боку ж способів регулювання
народонаселення – це демографія, оцінка взаємин між ресурсами і жителями, це – складання
статистичних таблиць багатств і їхнє перетворення, життів і їхньої можливої тривалості: Кене,
Моо, Зюсмільх» [66, с. 245].

Немає сумнівів, як писав Ф. Фукуяма, що «комунізм нині програє ліберальній
демократії, оскільки він створює надто збиткову форму визнання» [68, с. 19–20].

Комунізм більше не змагається з ліберальною демократією. Мета правлячих клік
усередині країн СНД досягнута – обман власних народів відбувся. Фундамент для
психологічної експансії брехні в ліберальний світ підготовлений. Як писав Пол Екман: «При
демократичній системі правління неможливо обдурити іншу націю, не обдуривши власний
народ, тому при тривалому застосуванні політики обману вона стає дуже небезпечною» [71, с.
168–171].

Головна відмінність ліберальної демократії від пострадянських країн полягає в способі
рекрутування еліт. Основний принцип у сучасних ліберальних демократіях насичений
гегелівським духом, де влада є такою «дійсністю, поняття якої є саме рух, що полягає в тому,
що вона завдяки служінню і почестям, через які вона виникає, переходить у протилежний – у
звільнення від влади» [14, с. 275].

Ґрунтуючись на праці Г.В.Ф. Гегеля «Феменология духу», сутність духу влади
пострадянських клік, можна визначити так «…чий дух полягає в тому, щоб бути принесеною в
жертву і кинутою на свавілля, тобто вона існує як багатство. Щодо багатства, у яке вона за
своїм поняттям завжди перетворюється» [14, с. 275].

Цивілізація в черговий раз зіштовхується з протистоянням владі духу як основи
організації життя і влади «тіла як організація влади над життям» [66, с. 244], але вже в нових
умовах глобального розвитку світу.

Цивілізація перед новою загрозою масового ураження. Цією психологічною зброєю стає
глобальна брехня. Залізна завіса звалилась і комунізм тепер збирається жити в новому для себе
глобальному середовищі – ліберально-демократичному світі, абсолютно не підготовленою до



нових умов, коли в здоровий дух ліберальної демократії вселяється філософія «тіла як
організація влади над життям, з подвійним обличчям: анатомічним і біологічним» [66, с. 244].

16 лютого 2007 року «Вашингтон пост» («The Washington Post», США), коментуючи
виступ В.В. Путіна в Мюнхені, у редакційній статті «Доктрина Путіна» пише: «Агресивність
Путіна – це навряд чи сигнал про повернення до «холодної війни». Він дуже розумний, щоб
звалювати на себе тягар абсурдної соціалістичної економіки або марксистської політики. У
Путіна добре те, що він необтяжений ні ідеологією, ні політичною філософією, ні економічною
теорією – добре тому, що через це у нього немає принципових, екзистенціальних розбіжностей
зі Сполученими Штатами. З цього боку він скромніший: простий мафіозний дон, що захопив
економічні ресурси і політичну владу в країні й утримує її своїми руками і руками своїх
наближених, здебільшого, вихідців з КДБ. І тепер, ще намагається поширити власне,
експансіоністське й агресивне бачення російських національних інтересів за допомогою
дипломатії опору панівної влади, що одночасно працює на посилення його власної. Він не хоче
нас ховати, він просто хоче, щоб ми стали якомога меншими. Класична політика XIX століття,
на найгрубішому і природнішому рівні. Ми не потрібні Путіну як ворог. Але в Мюнхені він
сказав світу, що Росія, сидячи за одним столом з Америкою, пересіла з місця партнера на місце
ворога» [19].

Демагогічні міркування (брехня вже на міжнародній арені) [71, с. 168–171]
пострадянських «псевдодемократичних» лідерів не більше ніж фасад, «потьомкінські
псевдодемократичні села», за якими, як правило, ховаються жорсткіші й жорстокіші
тоталітарні кліки. Цього висновку прийшов і відомий російський вчений професор МДІМВ (У)
МЗС РФ А.Ю. Мельвіль: «Світова політична реальність (повторю ще раз!) демонструє надто
широкий спектр поставторитарних траєкторій розвитку, включаючи переходи від одних типів
недемократичних режимів до інших, а також виникнення «гібридів» і «мутантів», що ніяк не
вписуються в поняття демократії в його звичному значенні. Саме тому в сучасному науковому
і політичному дискурсі і з’являються в такій кількості такзвані «демократії з прикметниками»
– «делегативна», «авторитарна», «імітаційна», «електоральна», «неліберальна» та ін. [Colier,
Levitsky 1997]. При всіх нюансах наскрізною лінією в подібних інтерпретаціях є розуміння
того, що дуже часто (особливо в посткомуністичному просторі) зовні демократичні інститути і
процедури використовуються як «фасад», за яким приховані ті чи інші форми елітарно-
олігархічного розподілу і відтворення влади, причому влади симбіотичної – політичної й
економічної» [39, с. 64–75].

У глобальному світі немає місця змаганню «таборів» соціалізму і капіталізму, тому
наївно було б спиратися на радянські формулювання наукового комунізму. У комунізму
сьогодні – публічна роль вигнанця. Глобальний світ – це світ конкуренції, але не конкуренції
способів виробництва. Азар Гат – професор, викладач курсу «Національна безпека» в Тель-
Авівському Університеті в статті «Повернення великих авторитарних держав» – класифікує
Росію і Китай, як «авторитарні капіталістичні країни» [12, с. 70–83].

Ідея конвергенції капіталізму і комунізму виявилась утопією. Разом з тим, саме
комуністична система стала каталізатором процесу еволюції «дикого» капіталізму до стану
нинішньої ліберальної демократії. Змагання з «імперією зла» в соціальній сфері привело
цивілізацію до стану сучасних ліберально-демократичних стандартів.

Безумовно, відносини Заходу і пострадянських держав після розвалу СРСР не можна
назвати щирими і доброзичливими. З боку Заходу були спроби прискорити процеси розпаду
«імперії» зла і посилити його наслідки. Переважно це стосується держав СНД. Найбільшого
успіху в цьому досягла адміністрація президента Клінтона з так званою гарвардською групою.
Професор Піттсбурзького університету Джанін Уедел, автор книжки «Зіткнення і таємна
змова: дивна ситуація із західною допомогою для Східної Європи» в статті «Хто навчив
Росію» писав: «Реформи» дев’яностих років, що спонсувалися США, призвели до збіднення
росіян. Більшість вважає, що це сталося через західну фінансову і консультаційну допомогу.
Уейн Меррі, колишній високопосадовець американського посольства, пояснював: «Спроба
створити нову соціалістичну людину, науковий соціалізм, призвела до повного відчуження
народу від влад. Одним з найпопулярніших гасел було: «Не треба більше експериментів!» ...На
жаль, у дев’яностих була проведена ще одна серія експериментів, при цьому вченими, що
проводили ці експерименти, були навіть не росіяни, а люди, що сиділи у вашингтонських



кабінетах». Адміністрацію Клінтона підвела наївність: «Під виглядом економічної
реформи і від імені демократії адміністрація Клінтона експортувала політику, що нагадувала
мережу неформального силового патронажу, типового для Радянського Союзу» [26]. Дивно
було б, якщо американцям вдалось обдурити політичну еліту країни, де брехня стала
природним станом для еліти, а більшість громадян створює враження, що безмежно в неї
вірять. Бажання прискорити процес демократизації в країнах СНД, при бракові навіть ознак
ресоціалізації в громадянському суспільстві, призвело до зворотного результату – еволюції
«комуністичної номенклатури» в неономенклатурні кліки.

Професор Джанін Уедел вважає: «Реформи, що зміцнюють ті самі клани і ту саму
непрозору політичну культуру, які США хотіла реформувати, свідомо приречені на провал.
Таку поведінку породжує цинічне ставлення до демократії, законності і США з боку
отримувачів американської допомоги. Єдиний спосіб вилікувати цей зростаючий цинізм –
постійно контролювати установи, а не тільки людей. Конгрес США повинен поставити USAID
неприємне питання: «Що ще ми не знаємо про катастрофу в Росії?» [26].

Американці надурили самі себе, працюючи з «реформаторами», типу Чубайса і Кучми.
Вони в значній мірі сприяли створенню в країнах СНД неономенклатурних клік, з одночасним
культивуванням антизахідних настроїв. Професор Піттсбурзького університету Джанін Уедел
вважає: «Потураючи Гарварду і чубайсовським реформаторам – майстрам з роботи зі ЗМІ, а
також не підпускаючи до процесу інших потенційних російських партнерів, Сполучені Штати
неминуче сприяли посиленню антизахідних, антиреформаторських елементів, які із
злорадністю вказували на відсутність реальної користі для Росії. Згідно з даними одного з
опитувань, лише 3,7% респондентів вважали, що Захід «намагається допомогти». Гарвардська
група працювала безпосередньо з невеликою групою російських інсайдерів, так званим
«кланом Чубайса». Чубайс був помічником російського президента Бориса Єльцина більшу
частину 90-х років. Міністр фінансів США Лоренс Саммерс, головний архітектор економічної
політики США щодо Росії з 1993 р., називав «реформаторів» Чубайса «dream team» (команда
мрії)» [26].

Принциповими відмінностями держав пострадянського табору від Заходу є:
– культурне середовище різних цивілізацій, що формує діаметрально протилежне

сприйняття світу. Середовище східно-слов’янської або православної цивілізації засноване на
ціннісній, культурній і навіть етнічній фальсифікації, кероване впродовж століть елітами,
сформованими з представників інших націй (від варягів, німців, грузин та інших народів).
Результат – псевдоеліти пострадянських держав далекі від самого поняття еліти, яке Хосе
Ортега-і-Гассет кваліфікує як категорію особливу, моральну, таку, що володіє особливими
генетичними якостями служіння суспільним інтересам, «яка за своєю суттю вимагає і
припускає високі достоїнства, усе більше проникають псевдоінтелектуали, у яких немає і не
може бути достоїнств; їх або просто немає, або вже немає» [43, с. 257]. Як наслідок,
суспільство не здатне виділити зі своєї маси «обрану меншість» і поставити її в голові.

Процес формування української і російської політичної еліти відповідає елітистській
теорії концепції «нав’язування» (Карл-Шміттер) або «революції зверху» (Мунк-Лефф) [82].
Можна констатувати, що еліта країн СНД зумовила межі демократизації в країні за трьома
найважливішими позиціями:

– обмеження кола акторів у процесі прийняття найважливіших політичних рішень;
– жорстке штучне обмеження конкуренції в межах самої політичної еліти;
– прийняття політичних і економічних рішень винятково за допомогою неформальних

інститутів.
Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, що спостерігала процес формування

політичної еліти України зсередини влади, характеризує його як катастрофу: «Я думаю,
набагато більшою катастрофою є нинішнє правління Кучми, що оточило себе натовпом
маленьких «кучм»– не таких помітних, але не менш жадібних і жорстоких, що безупинно
відривають ласі шматки від нашої ледве жвавої Батьківщини...» [31, с. 82]. Що відповідає
висновкам професора Піттсбурзького університету Джанін Уедел [26]. Особливістю
політичних псевдоеліт країн СНД є їхня користолюбна паразитуюча психологія, що прагне у
своїй еволюції аж до природного стану (за Д. Локком): «…маючи право на повну свободу і
необмежене користування всіма правами і привілеями природного закону… за природою



володіє владою не лише охороняти свою власність, тобто своє життя, свободу і майно,
від пошкоджень і нападів з боку інших людей, але також судити і карати за порушення цього
закону інших, як на те заслуговує, на його переконання, даний злочин, навіть смертю, у тих
випадках, коли мерзотність вчинку, на його думку, цього вимагає» [32, с. 310].

Спосіб рекрутації в пострадянські псевдоеліти заснований на «психології тіла», коли
розум обслуговує винятково плотські інтереси тіла (за М. Фуко). Як я вже зазначав, ця
психологія лежить в основі марксистсько-ленінської ідеології, заснованій на принципі «…
кожному – по потребі». В основі поведінки членів пострадянських клік тільки дві частини
платонівської душі: «бажаюча частина і розумна частина». «Тімос» або «духовність» є
чинником, що перешкоджає рекрутації в псевдоеліту. Діяльність розуму пострадянських еліт
направлена тільки на пошук кращих, але тваринних (за Дж. Локком) способів здійснення,
задоволення плотських інтересів.

Відмінність державного устрою країн СНД від тоталітарної радянської системи,
передусім сталінського типу, полягає в тому, що СРСР того періоду володів величезною за
масштабами пенітенціарною системою, прагнучою додати внутрішнім репресіям видимість
законності. Країни СНД самі по собі являють єдині пенітенціарні (від латинського poenitentia)
території (з урахуванням національних особливостей), які обслуговують за допомогою
непублічного (прихованого, такого, що не має нічого спільного з правом) насильства інтереси
правлячих тоталітарних клік.

К. Шмітт кваліфікує цей стан, як ненормальне – «облогове положення». Воно
відрізняється появою суверенітету як «принципово не обмежуючого повноваження робити те,
чого стан справ вимагає на користь державної безпеки» [70, с. 216]. К. Шмітт чітко розмежовує
два стани соціуму – «нормальний» і «ненормальний».  У «ненормальному» (кризовому,
облоговому, «державі-пенітенціарній системі»)  стані,  у «надзвичайній ситуації», вступають у
дію інші механізми підтримки влади, інші механізми взаємин індивіда і держави. Концепція
«облогового стану» К. Шміта отримала подальший розвиток у праці Дж. Агамбена “Homo
sacer” [75]. Він розглядає людину, як жертву «держави виключення» – “Homo sacer”, де
людина може бути безкарно вбита, але не може бути принесена в жертву, людина, у якої
залишилося «голе життя» (“bare life”), тобто біологічне існування. Людина, якій бракує
цивільних прав. У цій «державі-пенітенціарній системі», як вважає Дж.  Агамбен,  людина, що
потрапила в зону “The state of exception”, потрапляє в умови, де немає різниці між правилом і
винятком, легальним і нелегальним, де закон і факт збігаються, де суб’єкт втрачає всі цивільні
права і стає об’єктом біополітики [Agamben, 1998]. Нині саме ця формула безвихідності,
етичного песимізму, заснованого на фундаменті біополітики, реалізується в більшості країн
СНД. «Рутинне сприйняття моральної деградації – сама по собі ознака занепаду тімотичного
життя, який Гавел вважає за неминучий наслідок посттоталітарного комунізму» [56].

Це сприйняття світу засноване на низькому інтелектуальному рівні представників
псевдоеліт, способі рекрутації, що характерний для аграрних середньовічних суспільств. Якщо
в сучасних ліберальних демократіях ознакою для рекрутації в еліту є талант, здібності і ділові
якості, які є визначальним чинником суспільного становища, то в пострадянських державах
визначальним чинником для перебування в псевдоеліті є генетичне ставлення до політичної
кліки, відсутність, або здатність подавити в собі «тімос» або «духовність».

А.Ф. Хайєк в роботі «Дорога до рабства» так описує якості, якими володіють члени
політичних клік тоталітарних систем: «Щоб брати участь в управлінні тоталітарною системою,
недостатньо просто приймати на віру пристойні пояснення непристойних дій. Треба самому
бути готовим переступати будь-які етичні закони, якщо цього вимагають вищі цілі. І оскільки
цілі встановлює лише верховний вождь, то будь-який функціонер, будучи інструментом у його
руках, не може мати етичних переконань. Головне, що від нього вимагається, – це
беззастережна особиста відданість вождеві, а вслід за цим повна безпринципність і готовність
майже на все. Функціонер не повинен мати власних таємних ідеалів або уявлень про добро і
зло, які могли б спотворити наміри вождя. Але з цього виходить, що високі посади навряд чи
приваблять людей з моральними переконаннями, які направляли у минулому вчинки
європейців» [69].

Результатом «творчої» діяльності псевдоеліт радянського і пострадянського періодів є
побудова держав непридатних для цивілізованого життя людей. Як аргумент, можна навести



факт, що з цих «пенітенціарних» територій насамперед емігрують діти представників
правлячих клік та інтелігенція. (Донька Й. Сталіна – Світлана Аллілуєва, син М. Хрущова –
Сергій Хрущов, Михайло Горбачов та члени його родини. Самі лідери країн СНД і їхні діти –
Е. Шеварднадзе, Леонід Кучма (донька Олена Франчук), донька Юлії Тимошенко і т. д. Така ж
ситуація в Росії,  Казахстані та інших країнах СНД.)  Майже всі вони (члени політичних клік
країн СНД) розміщують свої капітали в ліберально-демократичних державах і офшорних
зонах, а не у своїх країнах.

Розрахунки В. Калінушкіна, голови московської організації профспілки працівників
Російської академії наук, свідчать про те, що чисельність тих, хто виїхав (тільки 1992–2002 рр.)
становить 500–800 тис. учених [60, с. 40–43].

За оцінкою ректора Московського державного університету (МДУ) В. Садівничого,
тільки за 1990-ті роки Росія втратила третину свого інтелектуального потенціалу і ці втрати
продовжують наростати. Сталася «пересадка» на захід низки наукових шкіл і більшість вважає
цю втрату непоправною [44].

Діяльність політичних клік СНД спрямована на генетичне знищення населення за
допомогою біополітики, що проводиться ними. Так, «з ринком сексуальних послуг і розваг
тільки в країнах Західної Европи зв’язано близько 300–400 тис. російських жінок 18–24 років, а
це становить не менше 4–5 % цієї вікової групи. Але Західна Європа не є єдиним ринком
подібного виду. Відомо, що кримінальні структури вивозять жінок у країни Близького Сходу
(ОАЕ, Ізраїль і Туреччину), країни Північно-Східної Азії (Китай, Японію і Південну Корею), а
також Північну Америку. До цих маршрутів слід додати Таїланд і Південно-Африканську
Республіку [64, с. 48–64]. Тому реальні цифри подібних нелегальних потоків і необоротних
для Росії втрат генофонду можуть бути істотно вищі за названі професором, доктором
економічних наук, головним науковим співробітником Інституту соціально-політичних
досліджень РАН Л.Л. Рибаковським і доктором медичних наук, професором С.В. Рязанцевим.

Провідний науковий співробітник Інституту наукової інформації із суспільних наук
(ІНІСН) РАН Пальчіков М.С. у статті «Четверта хвиля еміграції» наводить прогноз:
«Чисельність емігрантів, що переїхали тільки в західні країни, може сягнути до 2015 року 7–11
млн. осіб» [44].

Професор кафедри теорії і історії соціології Академії соціології і управління
Московського державного соціального університету Т.Н. Юдіна наводить дані в «Доповіді про
міжнародну міграцію за 2002 рік», де наголошується, що «збільшення загальної чисельності
міжнародних мігрантів у світі за 1970–2000 рр. частково обумовлене розпадом колишнього
Радянського Союзу на низку незалежних країн. ...в результаті розпаду Радянського Союзу до
2000 р. загальна чисельність міжнародних мігрантів у світі збільшилася на 27 млн. осіб» [73, с.
4]. У дійсності можна говорити про те, що емігрантами стали 10% населення СНД. У статті
«Депопуляція – загроза виживанню», опублікованій у книжці «Чому вимирають росіяни.
Останній шанс», професор Л.Л. Рибаковський наводить дані ООН за 2000 рік про скорочення
населення до 2050 року. Згідно з чим чисельність населення Росії скоротиться на 41,2 млн.
осіб, України – 19,6 млн. осіб. До середини цього століття чисельність населення Росії може
виявитися менше 100 млн. осіб [51]. Наведені дані цілком порівнювані з утратами держав СНД
з голоду, геноциду і втрат у світових війнах XX століття.

У III тисячолітті простежуються історично традиційні риси, які характерні східно-
слов’янській цивілізації, описані Н. Макіавеллі: «Великі переселення народів виходили з
країни Скіфської, країни холодної і бідної, де, розмножившись, люди не мали змоги
прогодуватись і повинні були віддалитися, маючи безліч причин, щоб піти, і жодної, щоб
залишитися».

Думаю, що меркантильна суть політичних клік пострадянських країн відіграватиме
визначальну роль у розвитку міжнародної політики глобального світу. Відсутність духовності
(тімоса) стає «перевагою» в єдиному глобальному світі. Ідеологічні стіни, що фізично поділяли
Захід і Схід, зруйнувалися. Сховатися від глобального світу за національними межами
неможливо. Світ стає «глобальним селом» – єдиним економічним, соціальним та
інформаційним середовищем людства.

Зважаючи на це, можна дійти висновку, що боротьба між політичними кліками
пострадянських «розбещених» держав (за Н. Макіавеллі), які паразитують на суспільних



цінностях своїх народів, і громадянськими суспільствами ліберально-демократичних
країн не буде економічним, військовим або ідеологічним протистоянням. Це буде
протистояння тих, хто скотився до тваринної дикості, аж до рівня політичних клік
терористичних (терористичних держав ассасинів під керівництвом Хасана аль-Саббаха) [7]
пострадянських країн, з одного боку, і протистояння ліберально-демократичного духу сучасної
цивілізації, заснованої на принципах демократії, – з другого.

Як пише Френсіс Фукуяма: «Ці режими (авт. – радянські і пострадянські) ніколи не
були ні продуктивними, ні динамічними» [68, с. 42], але водночас вони володіють вищим
ступенем «тваринного» (авт. – плотського «тіла», за М. Фуко) виживання.

Ця боротьба вже розгорнулась у єдиному, новому середовищі глобального світу.
Знаряддя в цій боротьбі характерні для суспільства в природному (дикому) стані. Тепер
неономенклатура пострадянських держав не будуватиме ні комунізм, ні капіталізм, вона
паразитуватиме в поки що здоровому тілі ліберальних демократій.

Через жорстоке пограбування народів країн СНД і спекуляції природними ресурсами
цих територій створений міцний фундамент. У його основі розбещені держави, які Н.
Макіавеллі, за визначенням, вважає смертельно небезпечними для вільних (авт. –
демократичних) держав («Проте якби народ цей був розбещений, то ні в Римі, ні в якій іншій
країні не знайшлося б надійних засобів для збереження свободи».) [36, с. 158]. Нині в країнах
СНД цей етап в своїй успішній фазі реалізації.

Головна мета пострадянських клік – трансформуватися в аристократію і бізнес-еліту
Заходу, у політичні структури мондіалізму (лат. «mundi», фр. «monde» – «мир») і завоювати в
них провідні позиції.

Мета пострадянських правлячих клік – екстраполяція методів правління
пострадянських клік на ліберально-демократичні суспільства, що створить пріоритетні умови
для пострадянських клік у глобальному світі – будь-якими засобами досягти низинних,
корисливих цілей [57, с. 589]. Методи реалізації цих цілей традиційні – насадження корупції,
кримінал у політиці й суспільстві, залучення до тіньової економіки високопоставлених
політиків і державних діячів ліберально-демократичних держав, брехня (фальсифікація
цінностей), беззаконня, насильство і тероризм.

Уже на початку XXI століття відбуваються події, що викликають серйозні побоювання
демократичних властей, насамперед, у країнах Старого світу та США. Провідна роль у цьому
належить правлячим клікам Росії, України й Казахстану.

Так, при призначенні Хіларі Клінтон на пост Держсекретаря США спливло питання про
те, що «донька колишнього президента України Леоніда Кучми Олена Франчук і її чоловік,
бізнесмен Віктор Пінчук, жертвували великі суми до благодійного Фонду Біла Клінтона». Крім
того, «Пінчук виділяв гроші на бібліотеку екс-президента США» [80].

Не інакше, як форму корупції можна розглядати, що «в деяких колах серйозно
обговорюється варіант створення Газпромом у Західній Європі цілої групи спільних компаній
на чолі з колишніми політичними лідерами.  Наступний у черзі,  мабуть, колишній президент
Франції Жак Ширак (Jacques Shiraques). На думку стратегів з вулиці Намєткіна, (авт.
центральний офіс Газпрому на вулиці Намєткіна, 16), залучення колишніх політиків
безпосередньо до газового бізнесу за рахунок високих окладів (за даними німецької преси,
оклад Шредера в Північному потоці становив близько $1 млн. на рік) повинне забезпечити
Газпрому політико-економічні переваги в боротьбі з американським проектом Nabucco, а
головне – у подоланні політичного опору проектам Газпрому з боку східно-європейських
членів ЄС, таких, як Польща, й антимонопольного відомства ЄС» [9].

Не виняток, що зв’язки з пострадянською номенклатурою позбавили шансу на обрання
Президентом Європейського Союзу Тоні Блера. 11 жовтня 2009 року The Sunday Times
опублікувала статтю «Мільярдер заплатив Тоні Блеру». Ішлося про те, що «український
мільярдер Віктор Пінчук (авт. – зять екс-президента України Леоніда Кучми) надавав
британському політикові й екс-прем’єру Великобританії Тоні Блеру фінансову допомогу: «…
британський політик отримав від Пінчука десятки тисяч фунтів стерлінгів за допомогу у вступі
України до Євросоюзу». The Sunday Times повідомляє, що Пінчук платив Тоні Блеру за виступ
з програмною промовою на конференції в Ялті (YES) (24–27 вересня 2009 року в
Лівадійському палаці в Ялті проходив 6-й саміт Ялтинської європейської стратеги (YES) –



найбільший неурядовий форум з питань стратегічних відносин України і світу), а також
найняв колишнього члена кабінету міністрів Великобританії Стівена Байєрса для прискорення
процедури надання членства в ЄС. Українські дипломати мають намір подати в 2010 році заяву
на вступ до ЄС і бачать у Тоні Блеру «ключового союзника» [84].

Використання неприйнятих у ліберальних демократіях форм співпраці все частіше
спостерігається навіть у США. «Як пише «Нью-Йорк Таймс», а вслід за нею й автор
російського Інтернет-сайту, усі учасники зустрічей в Астані отримали свою вигоду: Біл
Клінтон – багатомільйонні пожертвування до свого добродійного фонду від вдячного за
знайомство з Назарбаєвим Френка Гістри, сам пан Назарбаєв заручився тоді підтримкою
Клінтона і його дружини, впливового сенатора Хіларі Клінтон, у просуванні ідеї головування
Казахстану в ОБСЄ.

Сьогодні та історія загрожує неприємностями Хіларі Клінтон. Якщо їй все ж таки
вдасться прорватись у фінал президентських перегонів у США, то вже відомо, що її суперник,
республіканець Джон Маккейн, нагадає колишній першій леді США, як вона слідом за
чоловіком, всупереч офіційній позиції Білого дому, що негативно ставився до заявки
Казахстану на лідерство в ОБСЄ, зважаючи на відсутність ознак руху до демократичних змін,
виразила Астані підтримку...» [20].

Наведені приклади свідчать про те, що процес екстраполяції недемократичних режимів
на захід може стати реальністю, а це, без сумніву, спричинить виникнення, уже на Заході,
країн «гібридів» і «мутантів», що ніяк не вписуються в поняття демократії.

Ерозія демократії являє реальну небезпеку. Як писав Ніколо Макіавеллі: «Аристократії з
легкістю перетворюються на олігархії, Народне правління без зусиль перетворюється в
розгнузданість» [36, с. 128]. Вихід же з цих форм правління один – «в розбещених містах
зберегти республіку або ж створити її – справа тяжка, а то й зовсім неможлива. А якщо все-
таки її в них довелося б створювати або підтримувати, то тоді й необхідно було ввести в ній
режим швидше монархічний, ніж демократичний, з тим, щоб ті самі люди, які внаслідок
їхнього нахабства не можуть бути виправлені законами, у якійсь мірі приборкувалися владою
як би царською. Прагнути зробити їх добрими іншими шляхами було б справою вкрай
жорстокою або ж зовсім неможливою» [36, с. 264].

Немає сумнівів, що наприкінцікінці XX століття ліберальна демократія отримала
перемогу в «холодній війні, з комунізмом, але, як писав Ніколо Макіавеллі про зовнішню
небезпеку інших держав, що виходить від розбещених держав: «Дійсно, подібні міста і
провінції мстять своїм переможцям без бою і кровопролиття, але заражаючи їх своєю
розпустою» [36, с. 269].

На початку III тисячоліття ліберально-демократичний світ зіштовхнувся з експансією
розбещених пострадянських режимів, що скочуються до середньовічних форм терористичних
держав, часів Хасана аль-Саббаха і створеної ним імперії «плаща та кинджала». Це держави-
примари, що формально-публічно мають усі атрибути державності, але де-факто існують у
неформальній політичній, правовій, економічній сфері, що перевели громадянське суспільство
в стан біополітики. Їхніми несучими конструкціями стали кримінальна політика, брехня
(фальсифікація), корупція і казнокрадство, паразитування судової системи (на обмеженні
конституційних прав громадян, судова система фактично перетворена на комерційну
структуру, за умови відсутності політичного замовлення на судове рішення з боку членів
кліки), фіскальних, правоохоронних органів і спецслужб, які в умовах олігархії
трансформувались у самостійних політичних акторів (на матеріальних і духовних
національних цінностях), насадження фобократії і відкритого насильства. Політичні еліти
країн СНД реалізують себе винятково як антропологічні кліки.

Здатність ліберально-демократичних держав протистояти експансії пострадянських клік
(авт. – в антропологічному розумінні) вже в найближчій перспективі стане головним
чинником, що визначає не лише стабільність глобальної системи міжнародних відносин, але й
суть усієї світової політики, від якої залежатиме вектор розвитку цивілізації: схід цивілізації до
піку ліберально-демократичних цінностей або захід цивілізації, нижче за рівень середньовічної
дикості.
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democratic character. There is a mutation of the old communist system in these countries. A
ruling pseudoelite new political establishment keeps to violent methods of managing public processes.
As a result society does not master democratic principles; on the contrary, it degrades and returns to
the early forms of organization. This new “hybrid” form of the state system not only demonstrates
unique ability of adaptation in the conditions of globalization, but expands to the liberal democratic
states, which inevitably in the nearest future will become the main factor determining not only
stability of the global system of international relations but will also define the essence of the world
policy.
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В статье анализируется эволюция государств СНГ в период после распада СССР.
Автор убедительно доказывает, что изменения в восточно-европейских государствах не
носят демократический характер. В этих странах происходит мутация старой
коммунистической системы. Правящая псевдоэлита (неономенклатура) сохраняет
насильственные методы управления общественными процессами. В результате общество не
усваивает демократические принципы, а наоборот деградирует и скатывается к ранним
формам организации. Эта новая «гибридная» форма государственности не только проявляет
уникальную способность адаптации в условиях глобализации, но и экстраполируется на
либерально-демократические государства, что неизбежно, уже в ближайшей перспективе,
станет главным фактором определяющим не только стабильность глобальной системы
международных отношений, но и определит сущность всей мировой политики.
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гражданское общество, либеральная демократия, коммунизм, социализация, ложь, насилие,
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