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У статті аналізується вплив і значення природних і соціальних чинників на
формування типу політичної еліти. Досліджується як тип політичної еліти впливає на
формування способу реалізації політичного процесу і на встановлення форми правління в
державі. Встановлюється взаємозалежність типу політичної еліти і способу реалізації
політичного процесу.
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Чим обумовлене встановлення тієї або іншої форми правління? Ця проблема була
предметом дослідження Конфуція і Платона, Н. Макіавеллі, Жан-Жака Руссо, Олександра
Гамільтона, Томаса Гоббса і Г.В.Ф. Гегеля. У XX столітті вона стала предметом наукових
досліджень Ханни Арендт, Макса Вебера, Гаетано Моски. Пройшли тисячоліття, а
проблема так і залишається у філософській площині.

Найактуальнішого значення дилема встановлення демократичних і тоталітарних
політичних режимів набула в III тисячолітті. Аналізом ліберально-демократичних і
тоталітарних режимів в епоху глобалізації займаються видатні американські політологи Ф.
Фукуяма, З. Бжезинський. Вона привертає увагу вчених і на пострадянському просторі.
Процесу еволюції політичних режимів присвячені роботи А. Мельвіля і Г. Ашина.
Актуальність проблеми визначається й тим, що нині з'явився новий напрямок у політології
– транзитологія, що вивчає особливості еволюції політичних режимів на пострадянському
просторі.

Мета статті – встановити, які чинники впливають на встановлення тоталітарної або
ліберально-демократичної форми правління, у якій залежності вони перебувають і що є
точкою відліку, що визначає спосіб реалізації політичного процесу та зрештою визначає
форму політичного режиму в державі.

Зазвичай, дослідження проблеми влади на пострадянському просторі продовжує
традиції радянської школи і в значній мірі є під впливом старої радянської наукової
школи, яка до цих пір здебільшого керується принципом «партійності» в суспільних
дисциплінах, обслуговуючи інтереси владної еліти. Ми ж розглянемо проблему по-новому
– через призму класичної і сучасної західної політології.

З давніх часів відомо, що управляти людиною можна двома способами: за допомогою
розуму (свідомості) і за допомогою сили. Не випадково одним з головних міфологічних



героїв, які супроводжували дітей богів і царів, були кентаври, що наочно втілювали
собою владу – сплав сили і мудрості. Співвідношення цих двох способів управління і
форми їх прояву, з погляду легітимності (тобто згода народу з владою, коли він
добровільно визнає за нею право (англійський політолог Девід Бітем (Beetham David),
визначають спосіб реалізації політичного процесу [21, 97–98].

У свою чергу, спосіб реалізації політичного процесу і є форма суспільного устрою:
ліберально-демократія або тоталітаризм у різних його проявах (комунізм, фашизм,
націоналізм і т.п.).

Чому в одних країнах – демократичне правління, а в інших – тоталітарний режим?
Що є початковою точкою форми правління, які механізми влади і який сучасний вектор
суспільної еволюції? Які процеси відбуваються на пострадянському просторі? Чи
еволюціонують нові політичні режими в річищі ліберально-демократичних цінностей, або
процеси, що відбуваються там, є природним процесом еволюції тоталітарних держав як
нової форми тиранії в умовах глобалізації?

I. Діалектична єдність форм правління - основа процесу еволюції.
На наш погляд боротьба між «хорошими» і «поганими» [11, 119] формами правління

є природним стимулом прогресу в еволюції суспільних відносин і переході їх у
цивілізовану стадію. Н. Макіавеллі писав: «Потім, обміркувавши, що самі можуть
піддатися таким самим образам, і щоб уникнути подібного зла, вони прийшли до
створення законів і встановлення покарань для їх порушників. Так виникло розуміння
справедливості» [11, 119]. Саме зміна справедливого і несправедливого правління є
природним супутником еволюції людства. «Таке коло, обертаючись у якому, республіки
управлялись і управляються» [11, 120].

Фактично кажучи про демократичні і тоталітарні держави, ми розуміємо «хороші»
або «погані» форми правління. Під демократичною формою правління сучасна наука
розуміє правову державу, а під тоталітарною – «розбещену» державу [11, 154–158]. Два
способи реалізації політичного процесу і дві форми політичної еліти.

Перебуваючи в діалектичній єдності демократія і тоталітаризм є двома крайніми
точками одного єдиного процесу суспільного управління. «Мудрі законодавці уникали
кожної з них окремо (авт.  форм правління)  й обирали таку,  у якій вони виявлялися б
перемішаними, вважаючи подібну форму правління міцнішою і стійкішою», – писав Н.
Макіавеллі [12, 129].

Форми правління ніколи не зустрічаються в чистому вигляді і не прагнуть до своїх
крайніх точок нескінченності. Ступінь їхнього прояву втілює «добро» і «зло» в
гуманітарній (людській) площині взаємин людей, їх ступінь соціальності, здатність
дотримання легітимних суспільних законів. Ні, і не можуть бути описані всі ознаки, яким
відповідає демократія, як і не може бути вичерпно описаний ступінь прояву тиранії.

У сучасній політичній науці є поняття – ступінь або рівень відповідності
демократичним принципам (цінностям). Класиками політичної науки сформульовано і



поняття тоталітарного режиму. Але й те, й інше формулювання відповідають лише
ступені усвідомлення сучасною наукою понять, як таких, у конкретних умовах еволюції.

Для визначення вектора еволюції пострадянських країн необхідно сформулювати,
що розуміє політична наука під крайніми точками демократії і тоталітаризму.

Якнайповніше визначення демократії сформулював британський учений Девід Бітем
(Міжнародний інститут демократії і виборів (IDEA). Він вважав, що демократія – це
політичний концепт, який є способом, яким у суспільстві ухвалюються обов'язкові для
індивідів рішення, й акцентує два головні принципи демократії: народний контроль
(popular control) і політична рівність (political equality) [21, 281–308].

Ці принципи реалізуються в трьох взаємопов'язаних сферах:
1) У гарантованій мережі прав громадян і політичних прав, насамперед – у свободі

слова, зборів і суспільств, можливості звернутися до суду; у владі закону; в основних
економічних і соціальних правах, які забезпечують можливості реалізувати всі
вищезазначені свободи.

2) У вільних і чесних виборах, які забезпечують виборцям реальну можливість
вибору, засновану на принципах представництва і відповідальності управління, яке разом
з виборами передбачає й інші процедури, що гарантують реальну відповідальність
виборних і невиборних посадовців перед народом.

3) У розвиненому, заснованому на демократичних цінностях громадянському
суспільстві, яке включає вільні і різноманітні засоби масової інформації, консультативні
процеси та інші заходи, які забезпечують політичну участь народу і сприяють відкритості
структур влади для впливу громадської думки і забезпечують ефективніше виконання
суспільних функцій.

Зважаючи на визначення і принципів реалізації демократії, сформульованих Девідом
Бітумом, можна дійти висновоку, що в країнах ліберальної демократії, політичний процес
несе в собі задоволення нових суспільно-політичних потреб. У ньому функціонують
гнучкі форми організації, а визначальну роль відіграє громадянське суспільство. Він веде
до якісного оновлення колишніх завдань, зміни засобів і способів політичної діяльності.
Ставлення до новизни в цьому випадку завжди позитивне і протистояння інноваціям
носить розумний характер. Економіка ліберально-демократичних держав заснована на
прагненні в задоволенні потреб споживача, що є генератором розвитку науки, підвищення
якості і кількості продукції, що випускається, і створює постійну конкуренцію на ринку
товарів і послуг.

Ідеологічна (т.з. «національна ідея» авт.) основа ліберально-демократичних держав –
споживча ідеологія, заснована на біологічних потребах людини, яка водночас нівелює або
поглинає тваринні інстинкти, описані класиками. Суть ідеології обґрунтував Френсіс
Фукуяма в праці «Кінець історії і остання людина»: «Тепер наш Механізм може пояснити
створення універсальної споживчої культури на основі ліберальних економічних
принципів для третього світу в тому ж ступені, що для другого і першого. Неймовірно



продуктивний і динамічний економічний світ створений передовими технологіями і
раціональною організацією праці, виявився могутньою гомогенізуючою силою. Він у
змозі об'єднати різні суспільства з різних куточків Землі фізично, за допомогою утворення
глобальних ринків і створюючи паралельні економічні прагнення і способи дій у самих
різних суспільствах. Приваблююча сила цього світу створює надто сильну схильність для
всіх людських суспільств брати у ньому участь, а успіх такої участі залежить від засвоєння
принципів економічного лібералізму. Це і є остаточна перемога «відеомагнітофона» [20,
13-14].

Усі по-справжньому ліберальні суспільства в принципі прагнуть усувати джерела
умовної нерівності. Крім того, динамізм капіталістичної економіки руйнівно діє на багато
умовних і культурних бар'єрів завдяки постійно змінному попиту на працю. Століття
марксистської думки привчило нас вважати капіталістичне суспільство вкрай
неегалітарним, але насправді воно більш егалітарне в сенсі соціального ефекту, ніж
сільськогосподарське, якому воно прийшло на зміну [23, 32-34, 36].

Ліберально-демократичний світ продемонстрував наявність цієї динамічної сили, що
постійно атакує суто умовні соціальні відносини і замінює спадкові привілеї новою
стратифікацією, заснованою на кваліфікації й освіті. Без загальної писемності 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 відносно високий рівень
суспільного добробуту - від соціального страхування і медичної допомоги в США до
повнішої системи соціальної підтримки в Германії і Швеції. Хоча Сполучені Штати,
мабуть, найменше з усіх західних демократій схильні до патерналістської ролі, основи
соціального законодавства «Нового Курсу» були прийняті консерваторами й стали майже
недоступними відміні.

Разом з тим, звернемо увагу на те, що Н. Макіавеллі трактував демократію як
«хорошу» форму правління, украй недовговічну, тобто через високий ступінь гуманізму,
украй уразливою [11, 119–120]. Це підтверджує, що зміна «хороших» і «поганих» форм
правління – явище природне.

Термін тоталітаризм (лат. totalis весь, цілий, повний – політичний режим, при якому
держава прагне до повного всеосяжного контролю над всіма сторонами суспільного
життя) вперше був уведений у політичний лексикон лідером італійських фашистів Б.
Муссоліні 1925 р. для характеристики свого руху і режиму. У 1929 газета «Таймс» вжила
це поняття для характеристики режиму, що сформувався в Радянському Союзі. Після
Другої світової війни тоталітарними стали називати режими, що існували у фашистській
Німеччині, СРСР, країнах соціалізму, що «переміг».

Основні риси тоталітаризму були виділені в роботах Х. Арендт «Витоки
тоталітаризму» (1951), Р. Арона «Демократія і тоталітаризм» (1956), К. Фрідріха і З.



Бжезинського «Тоталітарна диктатура і автократія» (1956) [22, 435-440].
Ознаки тоталітаризму, виділені К. Фрідріхом і З. Бжезинським, вважаються

класичними:
1) Офіційна ідеологія, що заперечує попередній порядок і покликана згуртувати

громадян для побудови нового суспільства.
2) Монополія на владу єдиної масової партії, що будується за олігархічною ознакою й

очолюється харизматичним лідером.
3) Система терористичного поліцейського контролю.
4) Партійний контроль за всіма засобами масової інформації;
5) Всеосяжний контроль за збройними силами.
6) Централізований контроль за економікою і система бюрократичного управління

економічною діяльністю [22, 435-440].
Тоталітаризм відрізняється від інших диктатур вищим ступенем регламентації і

контролю. По суті, він стирає межу між державою і суспільством, між політичним і
соціальним, між суспільним і приватним. Тоталітаризм – це «реакція» суспільства на
кризи періоду індустріалізації, прискорену модернізацію, форсування, що наздоганяє
розвиток, а також і на економічну депресію в розвинених капіталістичних країнах
(економічна депресія в США). У такі періоди суспільство відчуває сильні перевантаження:
руйнуються традиційні структури, у людини народжується відчуття загубленості і
самотності, що вимагає консолідації на новій основі. В умовах виникнення «масового
виробництва» і «масової людини» виняткову роль у процесі консолідації відіграє
ідеологія.

Вважається, що через тоталітаризм пройшли, переважно, ті країни, де демократичні
структури або тільки народжувалися, або були нестійкі (Росія, Німеччина, Італія,
Португалія, Іспанія).

Тоталітаризм виник у 20- 30-х рр. XX в. на периферії європейської цивілізації як
наслідок синтезу елементів азіатського деспотизму з радикальними ідеологічними
доктринами, так або інакше, що апелюють до ідеї соціалізму («марксизм-ленінізм»,
«націонал-соціалізм»).

На наш погляд тоталітаризм стійкий політичний режим. Ми не погоджуємося з
думкою проте, що його стабільність поступово руйнується. У період після розпаду СРСР
на пострадянському просторі він демонструє високий ступінь адаптації до нових умов
глобального світового устрою.

Гадаємо, що говорити про схід тоталітаризму з політичної арени передчасно. Ханна
Арендт у праці «Витоки тоталітаризму» (1951) стверджувала, що націонал-соціалізм
(нацизм) і сталінізм – це нова сучасна форма держави, яку не слід плутати з традиційними
формами придушення. На наш погляд, це форма еволюції тиранії в найбільш крайніх,
відомих людству проявах, в умовах науково-технічного прогресу. Сучасний тоталітаризм
прагне до необмеженого панування не тільки всередині своєї країни, а й за її межами,



адаптуючи до умов глобалізації свої традиційні методи: насильство, фобократію,
підміну цінностей [2, 524-544].

На думку Ханни Арендт, відмінними рисами тоталітаризму є наявність державної
ідеології і терор як засіб утвердження і зміцнення політичного панування, реалізації
ідеології, яка проголошується єдино правильною в трактуванні законів розвитку
суспільства. «Тоталітарна людина», на думку Ханни Арендт, є атомізований, відчужений
індивід, представник «маси», що об'єднується в колективні соціальні тіла за допомогою
насильства і тотальної ідеологічної маніпуляції. Ідеальною моделлю тоталітарного режиму
вона вважала нацистський концтабір, у якому в людини руйнувалися звичайні мотиви
поведінки, мораль, а потім, через голод і тортури, нормальні психічні і тілесні реакції [2,
524-544].

ХХ століття – час глобального поширення демократії. Одночасно це століття
поширення наджорстких форм тоталітарних режимів. Підкреслюємо, що саме нових
сучасних форм держави (за Х. Арендт авт).

На стику тисячоліть режими Гітлера і Сталіна виглядали безвихідними. Людські
жертви цих режимів були численні. Не погодимося з Ф. Фукуямою, що «обидва ці види
тоталітаризму в чистісінькій його формі знищили самі себе за життя одного покоління:
гітлеризм – у 1945 році, сталінізм - у 1956 році» [18, 10-35]. Цивілізації дорого обійшлося
знищення фашизму. Крім того, у знищенні фашизму вирішальну роль відіграло зіткнення
двох тоталітарних систем. А сталінізм, на наш погляд, лише зазнав косметичні зміни й
існує дотепер на більшості території колишнього СРСР. Крім того, тоталітаризм у тій чи
іншій формі існував і існує в багатьох країнах на різних континентах – від Китайської
революції 1949 року до геноциду Червоних Кхмерів у сімдесятих. Ці режими й нині
існують від Північної Кореї, Південного Ємену, Ефіопії, Куби й Афганістану – ліворуч до
Ірану, Іраку і Сирії – праворуч. Ми спостерігаємо виникнення тоталітарних режимів і в
ХХІ столітті на прикладі низки Латиноамериканських країн. (таких, як Венесуела Уго
Чавеса). Сьогодні і в Росії простежується перегляд етичних цінностей в історичний період,
пов'язаний з правлінням Йосипа Сталіна [25].

Аналіз процесу суспільної еволюції показує, що ознаки демократії діаметрально
протилежні ознакам тоталітарного режиму. Вони містяться на різних полюсах людських
цінностей. Н. Макіавеллі стверджував, що існують два способи досягнення мети: шлях
закону і шлях насильства; перший спосіб людський, другий - диких звірів [12, 127-130].
Але водночас і ті, й інші одночасно присутні при обох системах правління в різних
пропорціях і перебувають у діалектичній залежності. Зважаючи на те, принципи якої
форми правління превалюють, таку форму правління в державі можна кваліфікувати, як
демократичний або тоталітарний режим.

Ф. Фукуяма дуже вдало дає логічне формулювання понять демократії і тоталітаризму
у своїй роботі «Кінець історії і остання людина». Насправді автор називає тваринну суть
людини – «перша людина» [20, 233] і суть сучасної цивілізованої людини – «остання



людина» [20, 25]. Проте ці поняття не можна розносити в часі. І «перша людина» й
«остання людина» існували впродовж всієї еволюції людства. Тимчасова різниця лише в
цивілізаційній (культурній) дистанції між ними на кожному історичному етапі. Ця
дистанція визначається тим, які принципи організації суспільного буття більше
затребувані в суспільстві зараз. Це повною мірою стосується як демократичних держав,
так і тоталітарних режимів. Разом з тим,  розглядаючи світову цивілізацію в цілому як
систему, не важко помітити, що незважаючи на порушення балансу принципів, які
періодично простежуються (демократичних і тоталітарних), система в усі часи прагне
прийти в усереднений, урівноважений стан.

Закон єдності і боротьби протилежностей один з найзагальніших законів діалектики,
чітко сформульованих Гегелем, хоча деякі його контури позначалися вже у стародавніх
греків (Геракліт Ефесській). Протилежності – це розташовані один проти одного, але
разом. У Гегеля цей закон поширюється на сферу «абсолютного духу» і саме в ньому
вбачається причина «саморуху» [7, 274–276].

Аналіз способу реалізації політичного процесу в державі дозволяє визначити яка
форма правління переважає в державі, умовно поділяючи її на ліберально-демократичну
або демократичну (що виявляється в цивілізованих формах правління: монархії,
аристократії та демократії), або тоталітарну (що виявляється в «поганих» формах
правління: тиранія, олігархія або «проста розбещеність») [11, 119].

Початком для форми правління є засвоєння політичною елітою суспільства:
механізму універсальної споживчої культури на основі ліберальних економічних
принципів, що зводить до мінімуму кантівське «жадання визнання» або переважання
природного інстинкту «жаги визнання» як форми правління в суспільстві, що переводить
державний устрій у розряд «поганих» форм правління (тиранія, олігархія, «проста
розбещеність») [11, 119]. При цьому слід звернути увагу, що на відміну від Гоббса і Локка
Жан Жак Руссо стверджував, що агресія не є природною для людини і невід'ємною
частиною його природного стану. Він писав: «Потреб мало, а ті, що є, порівняно легко
задовольняються, то немає причини грабувати або вбивати своїх побратимів, немає
причини насправді жити в громадянському суспільстві» [24, 32–34].

Різниця в наукових підходах повністю перебуває в межах діалектики Г.В.Ф. Гегеля.
Обидва підходи взаємно виключать існування реальних форм правління і водночас вони
реально існують. З огляду на закон єдності і боротьби протилежностей напрошується
висновок, що як «хороші»,  так і «погані» форми правління можуть існувати тільки в
діалектичній єдності. Головна відмінність демократичної форми правління від
тоталітарної полягає в радикальній відмінності взаємної залежності громадянського
суспільства і політичної еліти. У демократичному суспільстві становище політичної еліти
залежить від того, наскільки ефективно вона реалізує інтереси громадянського
суспільства. Прикметою будь-якої ліберальної демократії є високий рівень дотримання
прав і свобод громадян – правова держава.



У будь-якій державі в будь-який історичний період існували і існуватимуть ознаки і
передумови і до демократії, і до тиранії. Так само завжди існуватимуть режими, які можна
назвати демократичними або тоталітарними (зважаючи на те, які ознаки превалюють).
Чим повніше в демократичному суспільстві реалізовуватимуться принципи демократії,
хоч би ті, які описані політичною наукою, а в антиподі, тобто тоталітарному режимі, що
паралельно існує в умовах однієї цивілізації, максимально проявлятимуть ознаки
тоталітарної системи, тим гостріше виявлятимуться суперечності між цими соціальними
системами, тим вищий буде рівень антагонізму. Гострота цієї проблеми в сучасному світі
чітко простежується в роботі «Кінець історії і остання людина». Типовим громадянином
ліберальної демократії є «остання людина», яка, будучи вишколена засновниками
сучасного лібералізму, залишила горду віру у власну перевершуючу гідність заради
комфортабельного самозбереження. Ліберальна демократія породжує «людей без грудей»,
які складаються з бажань і розуму, але не маючих «тімоса», що уміло знаходять нові
способи задовольняти сонми дрібних бажань через розрахунок тривалої вигоди для себе.
«Остання людина», за Фукуямою, – це крайня точка цивілізації, досягнувши яку, людина
перестає бути людиною, вона перетворюється на тварину. «Іншими словами, вони знову
стануть тваринними, якими були до того, як криваві битви почали історію» [20, 583–584].
Людина залишається соціальною істотою завдяки тому, що «людське життя включає
цікавий парадокс: вона начебто вимагає несправедливості, щоб було проти чого боротися,
тому що лише ця боротьба кличе людину до вищого стану» [19, 268–269].

II. Політична еліта – основа державного устрою.
«Якщо залишити осторонь фікцію «народного представництва» і звернутися до

сутності справи, то виявиться, що, за невеликими нетривалими винятками, повсюдно є
нечисленний правлячий клас, що утримує владу частково силою, частково з відома класу
керованих, значно численнішого. Принципові відмінності в тому, що стосується суті,
полягають у співвідношенні між силою і згодою, а що стосується форми, – у способах, за
допомогою яких застосовується сила і досягається консенсус», – такий висновок робить
відомий італійський соціолог Вільфредо Парето [27, 67].

На наш погляд, коріння демократії і тоталітаризму перебувають у якості політичної
еліти, яке, у свою чергу, визначається тривалістю історичного періоду й умовами її
формування. Н. Макіавеллі визначив форми правління: «…є три види урядів, а саме:
Монархія, Аристократія і Народне Правління... …мудріші, вважають, що є шість форм
правління – три дуже поганих і три самі по собі хороши, але легко спотворювані й такі,
що стають унаслідок цього згубними. Хороші форми правління – суть трьох
вищеназваних; погані ж – три інші, від трьох перших залежні і настільки з ними
споріднені, що вони легко переходять один в одного. Самодержавство легко стає
тиранічним, Аристократія з легкістю робиться олігархіями, Народне правління без зусиль
перетворюється в довершену розбещеність (розгнузданість)» [11, 118–119].

Макіавеллі підкреслював, що форма правління безпосередньо залежить від якості



політичної еліти: « якщо засновник республіки фундирував у місті одну з трьох
перерахованих форм правління, він фундирував її ненадовго, бо немає засобу
перешкодити їй скотитись у власну протилежність, оскільки схожість між пороком і
чеснотою в даному випадку дуже невелика» [11, 118–119] А перехід до протилежної
форми правління («поганої». авт.) є природним станом людського суспільства як
біологічного виду. Враховуючи, що людина істота насамперед біологічна, а вже потім
соціальна, викоринити погані форми правління неможливо. «Ці різні види правління
виникли у людей випадково. Спочатку, коли мешканців на землі було небагато, люди
якийсь час жили роз'єднано, на зразок диких звірів. Потім, коли рід людський
розмножився, люди почали об'єднуватись і, щоб краще оберегти себе, почали вибирати зі
свого середовища найсильніших і хоробріших, робити їх своїми ватажками і підкорятися
їм. З цього народилося розуміння хорошого і доброго на відміну від поганого і злого» [11,
119].

Макіавеллі розвинув теорію про форми правління, увівши в науковий обіг таке
поняття, як розбещене суспільство, тим самим показав взаємозалежність форми правління
і якості політичної еліти. «Даремність колишніх установ після розбещення суспільства
виявляється переважно в двох сферах: у справі призначення посадовців і в
законодавстві» [11, 119].

Він сформулював дві ознаки розбещеного суспільства:
- вищих посад добиваються не ті, хто гідні, а ті, хто сильніший;
- законодавча влада перетворюється на знаряддя насильства над людьми, у руках

сильніших (нелегітимно), що обіймають вищі державні посади.
На наш погляд, розбещену державу можна розглядати, як суть влади в тоталітарній

державі, особливістю якої є: при такому типі держави влада не принесена в жертву
суспільним інтересам. Відсутній момент духовного усвідомлення елітою свого
суспільного призначення. Унаслідок вона не виконує функції, які покладені суспільством
на неї і реалізує себе як псевдоеліту, дотримуючись лише формальної (представницької)
функції.

Визначальним чинником якості політичної еліти є ступінь усвідомлення елітою свого
призначення в суспільстві і державі: «Щодо багатства, у яке вона (влада. авт.), за своїм
поняттям, завжди перетворюється» [7, 275]. З огляду на цю тезу Г.В.Ф. Гегеля «правлячий
клас» (за Р. Москою) або виконує свої функції в державі і суспільстві і його можна
кваліфікувати як політичну еліту, або у випадку, коли еліта сприймає владу як та що
«існує як багатство» [7, 275] – у прямому тлумаченні. Тоді вона кваліфікується як
псевдоеліта.

Тому кожному типу політичної еліти відповідають і форми правління: еліті –
«хороші», а псевдоеліті – «погані» з усіх боків. (за Н. Макіавеллі) У свою чергу,
переважання типу еліти і визначає форму правління в сучасній державі: ліберально-
демократичну або тоталітарну.



Хосе Ортега-і-Гассет кваліфікує еліту суспільства як категорію особливу, моральну,
таку, що володіє ми б сказали особливими, генетичними якостями служіння суспільним
інтересам. Маса й еліта перебувають у взаємозв'язку. Якщо суспільство здатне виділити зі
своєї маси цю "вибрану меншину" і поставити його на чолі розподілу, то в цьому
суспільстві переважають суспільні інтереси. «...в інтелектуальне життя, яке за самою
своєю суттю своїй вимагає і припускає високі достоїнства, усе більше проникають
псевдоінтелектуали, у яких немає і не може бути достоїнств; їх або просто немає, або вже
немає» [17, 257].

Г.В.Ф. Гегель в праці «Феменологія духу» чітко визначив етичну (духовну потребу
авт.) основу влади в тоталітарній і демократичній державі, поклавши в основу саме
ставлення до багатства, матеріального боку влади. «…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» [7, 275].

Розуміння корінної відмінності суті влади в тоталітарній і демократичній державі, 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 протилежне – у звільнення від
влади» [7, 275], приводить до висновку, що коріння демократії і тоталітаризму
знаходиться в якості політичної еліти.

Аналіз політичного процесу на пострадянському просторі показує, що саме ставлення
до багатства стало причиною розпаду СРСР і є основою не формування політичної еліти
нового типу, а еволюції радянської номенклатури до нових умов.

У зв'язку з цим цікавий висновок провідного російського політолога (професора
МГИМО (У) МИД РФ) Андрія Мельвіля про те, що при застосуванні до конкретної
ситуації в умовах демократичної консолідації посткомуністичних політій особливу увагу
звертає на себе така обставина: демократичний транзит даного типу демонструє таку
широку (і багатопланову за своїми початковими властивостями) різновекторність, що
найважливішим аналітичним завданням стає вироблення якісно нової типології
політичних режимів, що виникають при розпаді комунізму. Консолідовані демократії при
поетапному реформуванні посткомуністичних режимів – явище вкрай рідкісне.
Демократичний транзит у колишніх республіках СРСР з річища ліберальної демократії
перейшов у річище "сімбіотичних (гібридних) режимів", які спостерігаються на більшій
частині пострадянського простору аж до «консолідованої автократії» [13, 81].

Італійський соціолог Вільфредо Парето про феномен політичного режиму пише:
«Цей соціальний феномен перебуває в тісному взаємозв'язку з феноменом правлячого
класу» [28, 67].

ІІІ. «Жага визнання» – визначальний чинник форми правління.
На наш погляд, високі темпи розвитку сучасної науки і техніки кардинально не

впливають на тенденції еволюції суспільних відносин. Політичні процеси лише
камуфлюються під умови сучасної глобальної цивілізації. У реальності сучасна психологія



людини, як підкреслював свого часу Нікколо Макіавеллі, повинна була мало
відрізнятися від наших середньовічних або античних предків. На тлі цього «нове
політичне мислення» епохи Михайла Горбачова виглядає ідеологічною ілюзією, а
жорстокі війни, що спалахнули між республіками колишнього Радянського Союзу, лише
підкреслюють крах теорії марксизму-ленінізму.

У роботі «Правлячий клас» Г. Моска, наводячи спостереження французького
природодослідника Жоржа Луї Леклерка Бюффона (1707–1788), доходить висновку про
схожість деяких безумовних інстинктів людей і тварин. «За свідченням Бюффона, якщо
певну кількисть оленів-самців закрити в загороді, вони обов'язково поділяться на два стада
і постійно ворогуватимуть один з одним. Такого ж виду інстинкт є, мабуть, і в людей. Їм
властива природна схильність до боротьби, але виявляється вона лише час від часу, і тоді
одна людина воює з іншою. Проте і в цьому випадку людина залишається, насамперед,
істотою суспільною. Тому відбувається об'єднання людей в групи, в кожній з яких є
лідери і рядові члени. Індивіди, котрі формують групу, переживають взаємне почуття
братерства і спільності і проявляють свої войовничі інстинкти стасовно до тих, хто
входить до інших груп» [14, 97].

Цей інстинкт стадності і боротьби проти інших груп є першопричиною і природною
підставою зовнішніх конфліктів між різними суспільствами; він же лежить в основі
створення всіх утворень і підрозділів – усіх фракцій, сект, партій, у певному значенні і
церков, що виникають у даному суспільстві і викликають не тільки моральні конфлікти.

І в століття високих технологій, ми можемо спостерігати поведінку людей схожу з
описами Жоржа Луї Леклерка Бюффона в XVIII столітті. Для цього немає потреби їхати в
нетрі Амазонки, це можна спостерігати в центрі Києва або районах Москви. Поведінки
людей без певного місця проживання, їхня безапеляційна боротьба за виживання і
контроль за територією (життєвий ареал, що забезпечує їхнє біологічне виживання,
завдяки збиранню порожніх пляшок, вторинної сировини і т.д.). Подібний приклад
доводить, що біологічний початок у людей за певних умов життя превалює. У дійсності
ми спостерігаємо поведінку, описану Н. Макіавеллі: «Спочатку, коли мешканців на землі
було небагато, люди якийсь час жили роз'єднано, на зразок диких звірів» [11, 119]. Дж.
Локк описує подібний стан як природний. «У тих же випадках,  коли є якась кількість
людей, хоч би і пов'язаних між собою, але які не мають такої влади, що ухвалює рішення,
до якої вони могли б звернутися, вони все ще перебувають у природному стані» [10, 311].

Упродовж тисячоліть в основі поведінки людей – психологічний феномен – «жага
визнання» [20, 16–24, 269].

Платон визначав «тімос» або «духовність»;
про прагнення людини до слави писав Нікколо Макіавеллі;
Томас Гоббс – про гордість або пихатість;
Жан-Жак Руссо – про «amour-propre»;
Олександр Гамільтон – про любов до слави:



Джеймс Медісон – про честолюбство;
Георг Вільгельм Фрідріх Гегель – про визнання; «…в окремих безпосередніх

стосунках з людьми вона (людина авт.) і своє, і чуже життя ставила б на карту для
досягнення свободи. Тільки за допомогою боротьби, отже, може бути завойована
свобода; одного запевнення в тому, що володієш свободою, для цього недостатньо;
тільки тим, що людина як себе саму, так і інших піддає смертельній небезпеці, вона
доводить на цій стадії свою власну здібність до свободи»;

Фрідріх Ніцше – про людину як «звіра, що має червоні щоки». Зіткнення «першої
людини» з іншими людьми веде до нещадної боротьби, у якій один учасник намагається,
ризикуючи власним життям, примусити іншого «визнати» його. Людина є в основі своїй
тварина, «орієнтована на інших» і суспільна, але її соціабельність веде не в мирне
громадянське суспільство, а ввергає в смертний бій лише заради престижу [15, 439–471].

Висновки класиків політичної науки належать до тієї прикмети людини, яка
виявляє потребу додавати цінність об'єктам і подіям – насамперед собі, але також і людям,
діям або навколишнім предметам. Цей феномен сформулював Девід Різман – «орієнтовані
на інших» (other-directed)» (David Riesman ) [30, 97–98].

Це та прикмета особи, яка є основним джерелом таких емоцій, як гордість, гнів і
сором, і вона не зводиться ні до бажання, з одного боку, ні до розуму – з другою. Жага
визнання є найполітичніша сфера людської особи, оскільки саме вона примушує людей
прагнути до самоствердження і піднесення над іншими, і тим самим – до кантівського
стану «асоціальної соціабельності» [16, 205–268].

Томас Гоббс писав, що кожна людина добивається, щоб його товариш цінував його
так, як він сам себе цінує, і при будь-якому прояві презирства або зневаги, природно,
намагається, наскільки у нього вистачає сміливості (а там, де немає загальної влади,
здатної примусити людей жити у світі, ця сміливість доходить до того, що вони готові
погубити один одного), змусити своїх кривдників виявляти більшу пошану до себе: одних
– покаранням, інших – прикладом.

Ми знаходимо в природі людини три основні причини поведінки: по-перше,
суперництво; по-друге, недовіру; по-третє, жагу слави.

Перша причина примушує людей нападати один на одного для наживи, друга – для
власної безпеки, а третя – з міркувань честі. Люди, спонукані першою причиною,
використовують насильство, щоб стати господарями інших людей, їхніх дружин, дітей і
худоби; люди, спонукані другою причиною, використовують насильство для самозахисту;
третя ж категорія людей вдається до насильства через дурниці на кшталт слова, усмішки,
через різне ставлення до думки та інші прояви неповаги, чи безпосередньо на їхню адресу
або на адресу їхньої рідні, друзів, народу, стану або імені [8, 93-94].

Т. Гоббс обґрунтовує таку поведінку людей природними причинами, пов'язаними
із збереженням життя. Але, окрім цих причин, він висуває причини соціальні. «Через
взаємну недовіру – війна. Унаслідок цієї взаємної недовіри немає розумнішого для



людини способу забезпечити своє життя, ніж вживання запобіжних заходів, тобто
силою або хитрістю тримати в шорах усіх, кого зможе, до тих пір, доки не переконається,
що немає іншої сили, достатньо значної, щоб бути для неї небезпечною. Ці заходи не
виходять за межі потрібних для самозбереження і зазвичай вважаються допустимими.
Оскільки серед людей є такі, які заради однієї насолоди споглядати свою силу під час
завоювань завойовують далі, ніж цього вимагає безпека, то й інші, які в інших випадках
були б раді спокійно жити у звичайних умовах, не були б здатні довго зберігати своє
існування, якби не зміцнювали свою владу через завоювання й обмежилися б тільки
обороною» [8, 93–95]. Насправді йдеться про задоволення надмірних меркантильних
потреб людини, закладених у її природі і задоволенні, т.з. «жаги визнання». «От чому,
якщо дві людини хочуть одну й ту ж річ, якою, проте, вони не можуть володіти вдвох, то
стають ворогами. На шляху до досягнення їхньої мети, (яка полягає переважно в
збереженні життя, а іноді в одній лише насолоді), вони прагнуть занапастити або
підкорити один одного» [8, 94].

Концепція, що лежить в основі «визнання», стара, як сама західна політична
філософія, і належить до природного боку людської особи. Недивно, що так багато
політичних філософів головну проблему політики вбачали в приборканні або підкоренні
жаги визнання для того, щоб вона служила політичному співтовариству в цілому. Ступінь
розв'язання цієї проблеми і визначає можливість побудови демократичної держави або
існування тиранії в різних, зокрема й нових (Х. Арендт авт.) формах державності.

Рівнем культури і ставленням до матеріального добробуту (багатства, за Гегелем)
визначає можливість встановлення демократичної форми правління Гаетано Моска: «Коли
людська істота володіє певною культурою і не відчуває всепоглинаючого тиску
матеріальних потреб, вона зазвичай піднімається над повсякденними життєвими
турботами і цікавиться чимось, що стоїть вище за нього, стосується інтересів того
суспільства, до якого належить» [14, 103].

На межі тисячоліть у західних ліберально-демократичних країнах проект
приборкання жаги визнання опинився в руках сучасної політичної філософії став таким
успішним, що «ми, громадяни сучасних егалітарних демократій, часто не можемо
побачити жагу визнання в самих собі» [17, 355–357, 375–379].

IV. Тип політичної еліти - основа державного устрою і міжнародної співпраці.
У діалектичному зв'язку перебувають і різні типи політичної еліти, відповідні

способу реалізації політичного процесу і самій формі державного устрою. У якостях
кожного типу еліти відбиваються форма правління і принципи демократії або
тоталітаризму.

Віфредо Парето виділив два головні типи політичної еліти:
Перший тип – "леви", для яких характерний крайній консерватизм, грубі, "силові"

методи правління. До цього типу політичної еліти схильні тоталітарні, недемократичні
режими. Проте риси цього типу еліти в певний період виявляються значною мірою і в



демократичних країнах. (Великобританія часів правління Маргарет Тетчер; США за
часів правління Рузвельта в період виходу з великої депресії.) Цей тип еліти характерний
для різних країн у різні історичні періоди, зокрема й у наші дні.

Другий тип – "лисиці", майстри обману, політичних комбінацій, інтриг. Ф. Парето
вважав, що цей тип політичної еліти відповідає нестійкому стану політичної системи і
вимагає прагматично мислячих енергійних діячів, новаторів, комбінаторів. Він
найхарактерніший для країн з демократичною формою правління. Тим самим, Парето
вважав, що демократична система правління менш стабільна політично [28, 2027–2031].

Кожній еліті властивий один з двох основних методів управління: еліті "лисиць" –
маніпулятивний, такий, що включає компроміси, соціальну демагогію, а еліті "левів" –
метод грубого придушення. Природний стан у суспільстві – постійна зміна однієї еліти
іншою. Цей процес є наслідком того, що кожен тип еліт володіє певними перевагами.
Проте, з часом ці панівні якості перестають відповідати потребам керівництва
суспільством і стають недоліками. Тому збереження рівноваги соціальної системи вимагає
постійного процесу заміни однієї еліти на іншу з огляду на завдання, які виникають перед
суспільством. Слід зазначити, що цей процес нагадує кругообіг з причини циклічності
ситуацій, що повторюються.

Парето вважав, що суспільство, де переважає еліта "левів", є суспільством
ретроградів, воно нерухоме, застійне. Подібні приклади ми спостерігаємо в більшості
країн на пострадянському просторі (Білорусія, Росія, Україна, Казахстан). Представники
цього типу політичної еліти люблять спокій, вкладають свої капітали в ренту. Переважає,
зазвичай, кримінально-міліційний тип державності з олігархічною формою правління. У
зв'язку з цим цікава думка професора кафедри економічної теорії Національного
університету «Києво-Могилянська Академія» Ігоря Бураковського: «Можна зробити
загальний висновок про те, що до межі XXI ст. в Україні сформувалася специфічна
економічна система. Для неї характерні: винятково низький рівень
конкурентоспроможності, інвестиційна непривабливість, своєрідна комбінація щодо
закритості національного господарства і чутливості до коливань світової економічної
кон'юнктури, наявність ворожого щодо виробничо-комерційної діяльності регулятивного
середовища, брак ефективного механізму розробки і реалізації економічної політики,
домінування поточних цілей над стратегічними, несприйнятливість національної
економічної еліти до сучасних стандартів управління, зрощення держави й бізнесу» [5, 62–
70]. Для цього типу політичної еліти характерний відмінний спосіб рекрутації. Його
характерною прикметою є принципові відмінності, пов'язані з моральним боком
суспільних відносин. Представники цього типу політичної еліти, володіють низькими
моральними й етичними якостями, значна частина ігнорує законодавство (притягувалася
до кримінальної відповідальності). Вона орієнтована на рекрутацію численних
представників спецслужб – колишних і діючих. Основу ж політичної еліти
пострадянських держав становлять тіньові підприємці. Політична еліта пострадянських



країн перебуває в перманентному кримінальному стані. А тому вона легко керована,
оскільки будь-якого керівника, бізнесмена, суддю, представника силових структур і т.д.
можна у будь-який час, у випадках «неадекватних дій» для існуючого режиму, притягати
до кримінальної відповідальності або усунути фізично, що спостерігається повсюдно на
території країн СНД. Насправді ця політична еліта заснована на силовому ставленні,
можна сказати, на придушенні цивільного суспільства насильницькими методами. У
країнах СНД (як визначають класики політичної науки), як і при тоталітарній формі
правління, громадянське суспільство нерозвинене, а політична еліта паразитує на
суспільних цінностях. Провідна функція правоохоронної системи при тоталітарній формі
правління – забезпечення інтересів панівної еліти, незважаючи на законодавство і, як
правило, з використанням кримінальних методів.

Ханна Аренд порівнювала політичну систему СРСР із концентраційним табором.
Цю думку розвинув у своєму творі Жоель Котек, професор Вільного університету в
Брюсселі, і Пьер Рігуло, науковий співробітник Інституту соціальної історії, у монографії
"Століття таборів" (Век лагерей). Етичну й моральну основу радянської еліти
характеризують вимоги В.І. Леніна: Табір – він для "сумнівних", а не для винних. Саме так
у серпні 1918 року пише Ленін, вимагаючи замкнути "сумнівних осіб у концентраційному
таборі поза містом" [26, 127–164]. Подібні прояви насильства ми спостерігаємо не тільки з
боку радянської політичної еліти,  у XX  столітті подібні факти мали місце на півдні
Африки, у Туреччині, нацистських "Фабриках смерті" в Німеччини, Італії Муссоліні й у
Франції колабораціоністського уряду Віші, у пустелі і джунглях Індокитаю, Алжирі і на
Кубі, Греції "чорних полковників" і Чилі часів Піночета, Індонезії, Китаї і колишній
Югославії.

В. Парето попереджав, що не слід змішувати силу еліти з насильством, яке часто є
супутником слабкості [28, 2027–2031]. Насильство в тоталітарних державах відрізняється
від сили демократичної держави. Біл Клінтон (екс-президент США) наприкінці серпня
2008 року на з'їзді демократичної партії США сказав: «США повинні діяти не прикладом
сили, а силою свого прикладу». На наш погляд, Клінтон сформулював головну відмінність
поведінки на міжнародній арені між демократичними і тоталітарними державами.

XX – початок XXI століття не тільки час трьох хвиль демократизації – це час
ренесансу сучасних тоталітарних режимів, їхньої цивілізаційної, я б сказав,
глобалізаційної еволюції в нових умовах науково-технічного прогресу. Незважаючи на те,
що ознаки тоталітарного режиму залишаються незмінними, його форм набувають нові
витончені форми, підтверджуючи висновок Ханни Арендт про те, що світ у XX столітті
зіштовхнувся з новими формами тоталітарних держав [2, 524–544].

Найважливіше питання на пострадянському просторі – чому поволі йде процес
модернізації? Складно заперечувати, що модернізація проведена, але питання полягає в
тому, що вона має на меті?

На наш погляд, розвал СРСР не є «кінцем історії» тоталітаризму – це перехід до



нової витонченої форми еволюції політичної еліти (номенклатури). Це спосіб
збереження політичної влади в руках старої еліти. Ми спостерігаємо нові форми
трансформації таких інструментів утримання влади, як насильство (у прихованій форми, з
використанням правоохоронних органів, судів і спецслужб, з використанням криміналу),
криміналізацію державного управління і суспільної сфери. Камуфляж механізмів
здійснення тиранії під псевдодемократичні процедури, підміна перехіду до ринкових
відносин на кримінальну тіньову економіку. Удосконалюються форми тотального
контролю за суспільством на тлі криміналізації, що зростає, всіх сфер державного
управління і суспільного життя. Марксизм-ленінізм як ідеологічна ширма зійшов із
політичної арени. У державах СНД панує ідеологія номенклатури, що формувалась у
жорстоких умовах безкомпромісної, кривавої боротьби всередині КПРС, – цинізм.
Югославський політолог Мілован Джілас так описує еволюцію номенклатури: «Колись
ініціативна, жива, компактна, партія з неминучістю перетворюється для олігархів нового
класу в аморальний звичний доважок, що все сильніше втягує у свої ряди охочих
пробитися вгору, злитися з новим класом і що відторгає тих, хто як і раніше вірить в
ідеали» [9, 578].

Ми спостерігаємо гібридизацію номенклатури, а не її відхід з політичної арени.
Унікальним за рівнем цинізму, на наш погляд, є механізм розподілу колишньої радянської
власності і створення кримінального «середнього» класу з колишньої номенклатури, т.з.
комерсантів. Кріміналізація економіки, підміна правосуддя насильством, переклад
суспільних відносин із соціальної сфери у сферу біологічного виживання основної маси
населення, влада, заснована на фобократії, дозволяє номенклатурі спиратися на
кримінальний (штучно створений політичною елітою–номенклатурою) середній клас. Цей
клас більш керований, ніж громадянське суспільство в ліберально-демократичній державі,
оскільки кожен її член перебуває в перманентному стані конфлікту із законом і не являє
для влади ніякої небезпеки. Тим самим номенклатура створила нові якісні умови, для
свого розвитку і конкуренції з політичною елітою ліберально-демократичних країн у
нових умовах глобалізації. Політична еліта тоталітарних режимів посткомуністичних
країн дійсно пройшла період реформації, але якісно ці реформи нічого спільного з
демократією не мають.

У сучасний період в еліти посткомуністичних країн стартові можливості в боротьбі
за світову першість, на наш погляд, переважніші. Росія готова знову взяти на себе роль
нового світового лідера в біполярній системі світового устрою, а в політичної еліти країн
СНД, зокрема й України, усе чіткіше є видимою ностальгічна тенденція за СРСР, але в
нових умовах капіталізму.

На порозі цивілізації новий виклик – нова холодна війна. Азар Гат – професор,
викладач курсу "Національна безпека" в Тель-авівському університеті, автор монографії
"Війна в людській цивілізації" в журналі Foreign Affairs № 4 (липень-серпень) за 2007 рік
пише: «Або вони зможуть набрати достатню вагу, щоб створити новий недемократичний,



але економічно передовий «Другий світ». Вони здатні встановити могутній
авторитарний капіталістичний порядок, який, об'єднавши політичні еліти, промисловців і
військових, буде націоналістичним за своєю орієнтацією і брати участь у глобальній
економіці на своїх умовах, як це робили імперська Німеччина і Японія» [6, 70–84].

Ідеться про нове суперництво в холодній війні Заходу з Китаєм і Росією, де зараз
правлять авторитарні, радше капіталістичні, ніж комуністичні, режими. Авторитарні
капіталістичні великі держави відігравали провідну роль у міжнародній системі аж до
1945 року, коли припинили своє існування. Але нині, схоже, вони готові повернутися [6,
70–84].

Світ знову стикається з війною ідеологій, з протистоянням світових еліт, що
консолідуються, – ліберально-демократичної ідеології і новою ідеологією еліти
пострадянських держав, що реформувалася, гіпертрофувалася, яку можна кваліфікувати
не інакше, як - цинізм. Було б наївно вважати, що епоха ідеологічного протистояння пішла
в історію разом з розвалом СРСР. Ідеологічне протистояння все більше переноситься в
площину протистояння еліт, можна сказати в протистояння ідеологій еліт. Ідеології
ліберально-демократичної - як способу існування еліти високорозвинених країн та
ідеології сучасних, «нових» (по Х. Арендт. авт.) тоталітарних держав, що відкинули
ідеологію марксизму і сповідають банальний цинізм.

У зв'язку з цим зрозумілі побоювання Реймона Арона: «...може сформуватися
деспотизм в найгірших його проявах, тобто варварська і примітивна форма правління,
що має у своєму розпорядженні інструменти сучасної цивілізації» [3, 223].

Механізм соціальної рівноваги функціонує нормально, коли забезпечений, з огляду
на вимоги ситуації, пропорційний приток в еліту людей першої і другої орієнтації. А
припинення циркуляції призводить до виродження панівної еліти, до революційного
руйнування системи, до виділення нової еліти з переважанням у ній елементів з якостями
"лисиць",  які з часом вироджуються в "левів", прихильників жорсткої реакції, і
відповідний "цикл" повторюється.

Зважаючи на вищезазначене, можна дійти висновку, що форму сучасного державного
устрою визначає спосіб реалізації політичного процесу,  який у свою чергу залежить від
типу політичної еліти, який панує в суспільстві.

У кожного з двох типів політичної еліти переважають властиві йому методи
управління суспільством. Вони залежать від того, які якості переважають у політичній
еліті: природні, тобто закладені природою, або соціальні, набуті людиною в процесі
суспільної еволюції.

Природними і соціальними якостями, у різних пропорціях, володіють обидва типи
політичної еліти, які перебувають у діалектичній залежності й умовно еволюціонують у
часі від нескінченності із знаком мінус (тобто якостей властивих людині в природному,
тваринному стані) до безкінечності із знаком плюс (тобто вищої точки соціальної еволюції
суспільства).



Кожному типу політичної еліти відповідає спосіб реалізації політичного процесу,
кожному з яких властиві відповідні методи управління (див. вище), що властиві одному з
двох типів політичної еліти. Способи реалізації політичного процесу так само
перебувають у діалектичній залежності й ознаки одного завжди в меншій мірі властиві
іншому. Ні тип політичної еліти, ні спосіб реалізації політичного процесу, ні форма
правління в ідеалі ніколи в реальному житті не зустрічаються, а існують лише в теорії.

Зрештою, форма правління є похідною обумовленою тим, які якості превалюють у
політичній еліті, що сформувався в суспільстві. Незважаючи на те, що етнічні й історичні
особливості відіграють певну роль у формуванні еліти, вони не є визначальними. (Це
підтверджує досвід СРСР і нацистської Німеччини в XX столітті, а так само досвід нових
держав на території СНД.)

Залежно від того, який шлях правління – «закону – людський» або «насильства –
диких тварин» [12, 127–130] – обирає еліта в процесі правління, чи здатна вона ставлення
до багатства перевести «в протилежне – у звільнення від влади» (за Гегелем авт.) і чи
володіє вона особливими етичними якостями [17; 257] залежить, зрештою, яка форма
правління запанує в даному суспільстві – демократична або тоталітарна. Саме політична
еліта є тією основою, над якою і встановлюється демократія або панує насильство
тоталітаризму.
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In the article an influence and value of natural and social factors are analysed on forming
of the type of political elite. Research in what way a type of political elite influences on forming
of the method realization of political process. Interdependence of type of political elite and
method of realization of political process is set. Purpose of work to define how the type of
political elite influences on establishment of form of rule in the state.

Keywords: Political elite, nomenclature, form of rule, liberal democracy, totalitarian
mode, state, power, force, violence, natural and social factors, political mode, tyranny,
globalization.

В статье анализируется влияние и значение естественных и социальных факторов



на формирование типа политической элиты. Исследуется как тип политической элиты
влияет на формирование способа реализации политического процесса и на учреждение
формы правления в государстве. Устанавливается взаимозависимость типа
политической элиты и способа реализации политического процесса.

Ключевые слова: Политическая элита, псевдоэлита, номенклатура, форма
правления, либеральная демократия, тоталитарный режим, государство, власть, сила,
насилие, естественные и социальные факторы, политический режим, тирания,
глобализация.


