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 Чи була партноменклатура правлячим класом СРСР? 

 

 У статті розглянуто дискусійні проблеми, пов’язані з характе-
ром та тенденціями розвитку правлячої еліти СРСР. Автор вважає 
за необхідне узяти під сумнів обґрунтованість низки постулатів 
“ номенклатурного підходу”. У статті популяризується підхід, за-
пропонований свого часу Л.Д. Троцьким, який, на думку автора, на-
багато глибше проник у сутність природи радянського правлячого 
шару, розробивши на цій основі прогноз його подальшого розвитку, 
розгляд якого допоможе пролити світло на певні явища та процеси 
посткомуністичної доби.  

 This article deals with the discussion problems of the USSR ruling 
elite nature and development tendencies. The author has some doubts 
about the popular “nomenclature approach”. In this article the author 
longs for popularization of the Leon Trotsky’s approach, because this 
political leader and investigator had the deeper idea about the USSR ruli-
ng elite nature and the interest prognosis about its development tenden-
cies; studying of this approach, as the author considers, is important to 
understand some post-communist phenomenones and processes. 
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 Сьогодні значного поширення набув підхід, 
який розглядає формування та функціонування 
радянського суспільно-політичного ладу під 
кутом зору панування “номенклатури”. Ключо-
вою ланкою тут є теза про беззастережний хара-
ктер панування більшовицької ієрархії, яка за-
ймала положення “держави в державі”. Заснов-
ники цього підходу М. Джилас та 
М. Восленський стверджують, що після 1917 
року швидкими темпами йшов процес утворення 
нового політично й економічно пануючого класу 
суспільства, пов’язуючи цей процес із практи-
кою тотальної етатизації, внаслідок чого при 
однопартійному режимі партійна ієрархія – но-
менклатура – виявилася монопольною розпоряд-
ницею влади та економічної власності. Так, 
М. Восленський вважає, що радянська еліта як 
монополіст є правлячим класом, аналогічний 
буржуазії, – уся відмінність складається лише у 
характері взаємозв’язку між економічно і полі-
тичним впливом [1].  

У даній статті ми вважаємо потрібним узяти 
під сумнів обґрунтованість низки постулатів 
“номенклатурного підходу”. Адже на межі 80-
90-х років у колишньому СРСР розгорнулися 
процеси, вивчення яких примушує скоригувати 
уявлення про безмежність панування партійно-
радянської еліти, наявності в неї всіх характери-
стик класового статусу. Незрозумілими з точки 
зору “номенклатурного підходу” виглядають 
такі процеси, як приватизація, відмова від одно-
партійного режиму – виходить, що номенклату-
ра, маючи у своїх руках необмежену владу, здій-
снила переворот, спрямований проти... самої 
себе.  

Відзначимо, що в сучасній літературі рідко 
згадується той факт, що лідер антисталінської 
опозиції в СРСР Л.Д. Троцький одним з перших 
розробив й обґрунтував власну оригінальну кон-
цепцію, що пояснює природу, характер та на-
прямки розвитку радянської правлячої еліти.  

Вже на початку 20-х років Троцький виявляє 
процес еволюції післяреволюційної влади як 
процес бюрократичного переродження, підкрес-
люючи як певну спадковість, так і власне мута-
цію, що характеризує перетворення революціо-
нерів на панівну касту. У циклі статей “Новий 
курс” він доводив: однією з причин цього було 
“перенесення на партію методів адмініструван-
ня, накопичених саме за останні роки”, відповід-
но, одним з головних джерел бюрократизації 
партії ставало взаємопроникнення партії й держ-

апарату, що об’єктивно розщеплювало, розмива-
ло партію: адже “комуністи ...у державному апа-
раті знаходяться в ієрархічній залежності один 
від одного та у складних персональних взаєми-
нах з безпартійними [2]. Наслідком цього стає 
те, що партійний лідер, на кшталт державного 
діяча, створював “підсобний апарат, з бюрокра-
тичними відділами, з бюрократичною інформа-
цією, з паперовими довідками”, чим саме й 
“відгороджується від живої партії”. І головна 
перевага партії як демократичної організації 
(колективний досвід, уміння подивитися на по-
літичні проблеми очима робітника-партійця) в 
таких умовах зникає, відповідно, “керівництво 
одержує чисто організаційний характер та нерід-
ко вироджується у просте командування й сми-
кання” [3].  

Як стверджував Троцький, внаслідок цього 
неминуче виробляється специфічна, типово бю-
рократична “секретарська” психологія, голов-
ною рисою якої “є переконання, що секретар 
здатний вирішувати всі й всілякі питання без 
знайомства з сутністю справи…”, і саме така 
практика “розсіює й вбиває почуття відповідаль-
ності” – саме це і є важливим кроком на шляху 
відокремлення відповідного прошарку збюрок-
ратілих керівників, які все більш відчужуються 
від рядових партійців [4]. З іншого боку, форму-
ється “дуже широкий шар партійних працівни-
ків, які цілком відмовляються від власної пар-
тійної думки, принаймні, відкрито висловлюва-
ної, ніби вважаючи, що секретарська ієрархія і є 
той апарат, що створює партійну думку та пар-
тійні рішення”. Нарешті, “під цим шаром тих, 
хто утримується від власної думки, пролягає 
широкий шар партійної маси, перед якою будь-
яке рішення з’являється вже у вигляді заклику 
чи наказу”. Троцький вже тоді й зробив висно-
вок про те, що процес переродження Компартії в 
умовах зрощування з держапаратом може йти 
“одночасно на обох полюсах, тобто й у партій-
ному молодняку, і в керівних кадрах” [5].  

У 30-ті роки цей висновок був закріплений 
Л.Д. Троцьким у багатьох його теоретичних і 
полемічних працях. Так, у статті “Сталінізм і 
більшовизм”, відповідаючи на заяви про відпові-
дальність більшовизму за вирощування тоталіта-
ризму, Троцький висуває наступну тезу: звичай-
но, сталінізм “виріс” з більшовизму, але виріс 
“не логічно, а діалектично: не в порядку револю-
ційного розвитку, а в порядку термідоріанського 
заперечення”. Адже завоювання влади, як ні 
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важливе це саме по собі, стверджував Троцький, 
“зовсім не перетворює партію на повновладного 
господаря історичного процесу. Опанувавши 
державу, партія одержує, щоправда, можливість 
з недоступної їй раніше силою впливати на роз-
виток суспільства; але зате й сама вона піддаєть-
ся десятикратному впливу з боку всіх інших 
його елементів”. Саме вороже середовище поро-
дило характерні, внутрішньозакономірні мутації 
– досить згадати величезну роль бюрократичних 
традицій та культури підданства у Росії. Партія, 
утримавшись у безпосередньому зіткненні з во-
рожими силами, виявилася податливою до внут-
рішнього переродження. І наївно було б мірку-
вати на тему, що, мовляв, “поганою є та револю-
ційна партія, яка у самій собі не укладає гаран-
тій проти свого виродження. Перед обличчям 
подібного критерію більшовизм, звичайно, засу-
джений: талісмана в нього немає. Але цей крите-
рій є цілком помилковим. Наукове мислення 
вимагає конкретного аналізу: як і чому партія 
розклалася” [6]. 

Отже, Л.Д. Троцький позначав процес стано-
влення правлячої еліти в умовах однопартійного 
режиму, по-перше, як переродження еліти влас-
не революційного часу, по-друге, як переро-
дження бюрократичне, підкреслюючи відмін-
ність нового етапу: якщо революційна влада 
була генетично пов’язана з масами, то бюрокра-
тія, навпаки, відчужена від мас, з одного боку, і 
сама відчужує їх від участі в управлінні – з ін-
шого. 

Стосовно вживання Троцьким поняття 
“бюрократія”, необхідно визначитися із наступ-
ним. У наукових колах й досі панує трактування 
феномена бюрократії, пов’язане зі спадщиною 
М. Вебера, який фактично зводив його до про-
фесіоналізації влади компетентним чиновницт-
вом. На наш погляд, на сьогоднішній день пос-
тулат, що ототожнює термінологічно і практич-
но чиновництво та бюрократію, потребує суттє-
вого перегляду. Ще в 40-ві роки дослідження, 
проведені американським соціологом Р. Мер-
тоном, виявили: на відміну від “звичайного” 
чиновництва, бюрократія є особливим соціаль-
ним шаром із властивими йому корпоративними 
інтересами, що реалізуються саме за рахунок 
інтересів держави й суспільства, що бюрократія, 
на перший погляд, покликана охороняти, перет-
ворюючи в самостійну і неконтрольовану силу 
соціально-політичного порядку. Дослідник вка-
зує на такі якості бюрократії, як автоорієнтацію, 

антиінтелектуалізм, догматизм, таємність, культ 
начальства тощо [7]. Можна припустити, що 
бюрократія формується на основі “звичайного” 
чиновництва при наявності комплексу певних 
соціально-політичних та культурних умов, осно-
вними з яких є слабість громадянського суспіль-
ства, пріоритетність соціально-політичної куль-
тури “підпо-рядкованості”. Тому дослідник 
П.Я. Мєшков розглядає бюрократію як 
“паразитичне суспільне явище, що відтворюєть-
ся в сфері управління на основі монополії на 
здійснення відчужуваних від мас функцій” – 
особлива роль бюрократії пов’язана з наявністю 
й усвідомленням специфічних інтересів соціаль-
ного і політичного плану, які складаються у пра-
гненні до суспільного відокремлення як привіле-
йованого шару та захисту цього положення че-
рез монопольне розпорядження владно-
управлінськими функціями [8]. 

На нашу думку, Л.Д. Троцький, застосовую-
чи поняття “бюрократія” по відношенню до елі-
ти, що сформувалася внаслідок переродження 
комуністичної верхівки, саме й виходив з розу-
міння специфічності бюрократії радянського 
типу. У 30-ті роки, у тому числі в праці 
“Зраджена революція”, він акцентував увагу на 
характерних рисах радянської бюрократії, що 
сформувалися в особливих умовах її становлен-
ня, підкреслюючи: внаслідок цього вона є 
“чимось більшим”, ніж може здаватися за визна-
ченням, а саме – “єдиним у повному розумінні 
цього слова привілейованим і командуючим 
шаром у радянському суспільстві” [9].  

Один з авторів “номенклатурного підходу” 
М. Восленський називає характеристику проце-
сів становлення радянської еліти як процесів 
бюрократизації, яка надається Троцьким, 
“беззубим”, вважаючи: те, що зафіксоване вже 
під час “Нового курсу” – це “ніби моментальна 
фотографія процесу класоутворення” [10]. У 
цьому – сама суть протиріччя між прихильника-
ми “номенклатурного підходу” та концепцією 
Троцького, остаточно сформованої у 30-ті роки. 
На наш же погляд, у цій заочній полеміці був 
більш правим Л.Д. Троцький. По-перше, він за-
стосовував новаторський підхід до аналізу соці-
ально-політичного феномена бюрократії, підкре-
слюючи його відмінність від звичайного чинов-
ництва (хоча не у всіх роботах Троцького це 
відображено на термінологічному рівні). По-
друге, Троцький бачив істотні суперечності у 
ззовні непохитному монополістичному пануван-
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ні бюрократії, реальні межі цього панування. 
Бюрократію (номенклатуру) не можна вважати 
класом радянського суспільства, – стверджував 
Троцький. Звичайно, бюрократія займає приві-
лейоване положення у радянському суспільстві, 
“не тільки у сенсі політичних та адміністратив-
них прав, але й у сенсі величезних матеріальних 
переваг” [11]. Але у питаннях власності бюрок-
ратія є саме розпорядником, а не господарем. 
Троцький, уживаючи термін “клас” у рамках 
марксистського підходу, пов’язував його з від-
носинами власності на засоби виробництва, що 
й породжують класову диференціацію та засно-
вану на ній систему економічного гноблення, 
відображену на політичному рівні. Бюрократія 
ж у СРСР, як і чиновництво в інших країнах, “не 
має самостійних майнових коренів”, тому свої 
привілеї вона черпає саме з тих майнових відно-
син, створених революцією, які вона “осідлала”. 
Адже клас, писав Троцький, “визначається не 
однією лише участю в розподілі національного 
доходу, а самостійною роллю в загальній струк-
турі господарства, самостійними коренями в 
економічному фундаменті суспільства”. Бюрок-
ратія ж “не має самостійного місця у виробничо-
розподільному процесі. Вона не має самостійних 
майнових коренів. Її функції відносяться у своїй 
основі до політичної техніки класового пануван-
ня” [12].  

Отже, бюрократія не є повновладним власни-
ком засобів виробництва: у неї “немає ані акцій, 
ані облігацій. Вона вербується, поповнюється, 
обновлюється шляхом адміністративної ієрархії, 
поза залежністю від яких-небудь особливих, їй 
властивих відносин власності. Своїх прав на 
експлуатацію державного апарату чиновник не 
може передати у спадщину”. Ось чому бюрокра-
тія має не стабільний доход – прибуток – а при-
вілеї, якими, до того ж, “користується… у поряд-
ку зловживання”. Найкраще це доводить те, що, 
на відміну від правлячих класів інших країн, 
“вона приховує свої доходи, робить вигляд, на-
чебто як соціальна група її взагалі не існує” – 
усе це робить її становище “суперечливим, двоз-
начним й невартим…” [13].  

Нагадаємо, що той же М. Восленський писав: 
номенклатура приховує своє привілейоване ста-
новище [14]. Троцький же, йдучи далі, додавав, 
що вона змушена так поводитися, отже, маючи 
потенційно “класову” самосвідомість, бюрокра-
тія (номенклатура) далека від реального стано-
вища пануючого класу. Він вважав, що внаслі-

док такої подвійності у системі радянських сус-
пільних відносин бюрократія, крім усього іншо-
го, виконує функцію “ соціального паразитиз-
му”,  який гальмує розвиток суспільства. У краї-
ні, “де окрема кімната, достатня їжа, охайний 
одяг усе ще доступні лише невеликій меншості, 
– писав Троцький, – мільйони бюрократів, вели-
ких і малих, прагнуть використовувати владу, 
насамперед для забезпечення власного добробу-
ту” [15]. Те, що бюрократія ретельно приховує 
свою соціальну сутність, доходи, є яскравим 
свідченням її особливої самосвідомості паную-
чої прошарку, що, однак, є “далеким ще від впе-
вненості у своєму праві на панування”. Ось чому 
бюрократія “готова закривати очі на самі грубі 
помилки своїх вождів у сфері загальної політи-
ки, якщо в обмін на це вони виявляють безумов-
ну вірність у захисті її привілеїв”, ось чому “для 
забезпечення своєї влади та своїх доходів не 
щадить нікого і нічого”, піклуючись, відповідно, 
не стільки про функції управління, скільки про 
“ту данину, що ці функції їй приносять” [16].  

Так, Л.Д. Троцький, по суті, вийшов на соці-
ологічне розуміння бюрократії як гіпертрофова-
ного чиновництва, яке за певних умов 
(відсутність соціальної конкуренції, пасивність 
мас внаслідок психологічної утоми чи вміло 
поставленої ідеологічної обробки) може моно-
полізувати різні сфери суспільної діяльності, не 
виходячи при цьому на рівень беззастережного 
панування. У соціально-політичній ієрархії та-
кий шар знаходиться вище за рівень класичного 
чиновництва, але нижче за рівень повноправно-
го пануючого класу. 

Разом з тим Троцький бачив безперечний 
класоутворюючий вектор розвитку радянської 
бюрократії. Більше того, він доводив, що саме 
він є головним предметом аналізу при розгляді 
потенційних буржуазно-реставраторських тен-
денцій у СРСР. Одним з варіантів розвитку 
СРСР Троцький бачив можливу еволюцію ра-
дянської системи у напрямку реставрації буржу-
азних відносин (через маніпуляції владою і влас-
ністю), що ініціюється правлячою елітою та за-
вершується своєрідною контрреволюцією 
“зверху”. Припустимо, писав він у “Зрадженій 
революції”, що ані революційна, ані контррево-
люційна партії не опановують владу, отже, збе-
рігатиметься статус-кво: бюрократія залишаєть-
ся на чолі держави та продовжує лінію слідку-
вання своїм інтересам. До чого це може призвес-
ти? Таке статус-кво є лише видимістю, бо суспі-
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льство все одно буде роздратовуватися антагоні-
стичним протиріччям: між формами власності 
(потенційними-соціалістичними) та нормами 
розподілу (потенційними-буржуазними), і “це 
протиріччя не може зростати без кінця”. Соціа-
льні відносини не застигнуть: ніяк не можна 
розраховувати на те, що бюрократія мирно й 
добровільно відмовиться від самої себе на ко-
ристь соціалістичної рівності, вона “неминуче 
буде шукати для себе опори в майнових відноси-
нах”, тобто еволюціонувати. Ось отут, ніби по-
лемізуючи з прихильниками підходу “номен-
клатура = правлячий клас”, Троцький підкрес-
лював: “Можуть заперечити, що великому бю-
рократу байдуже, якими є пануючі форми влас-
ності, аби вони забезпечували йому необхідний 
доход”. Насправді ж “міркування це ігнорує не 
тільки нестійкість прав бюрократа, але і питання 
про долю потомства… Привілеї мають лише поло-
вину ціни, якщо не можна залишити їх у спадщину 
дітям. Але право заповіту невіддільно від права 
власності”, отже, “перемога бюрократії в цій вирі-
шальній сфері означала б перетворення її на новий 
імущий клас” [17]. Якщо ж цей процес з якихось 
причин перетнеться з контрреволюцією “знизу”, і 
“правлячу радянську касту скине буржуазна пар-
тія”, то вона “знайде чимало готових слуг серед 
нинішніх бюрократів, адміністраторів, техніків, 
директорів, партійних секретарів, узагалі привіле-
йованих верхів”. І хоча без кадрового чищення 
нова влада, напевно, не обійшлася б, але, вважав 
Троцький, “буржуазної реставрації довелося б, 
мабуть, вичистити менше народу, ніж революцій-
ної партії” [18].  

Так, застосовуючи діалектичний аналіз, 
Л.Д. Троцький водночас і підтверджує, і спрос-
товує аргументи прихильників підходу “номен-
клатура = правлячий клас”, спираючись на вияв-
лене протиріччя між елітарною самосвідомістю 
бюрократії та відсутністю в неї міцної майнової 
опори для закріплення свого пануючого стано-
вища. Дане протиріччя саме й розв’язується ево-
люціонуванням бюрократії у напрямку нового 
імущого класу, заснованого на приватному хара-
ктері володіння власністю, що безпосередньо 
пов’ язано зі зміною всього суспільно-
політичного ладу. На цьому шляху бюрократія 
буде прагнути, спираючи на владу та монополь-
не становище, “приватизувати державу”, конве-
ртуючи владу у власність і навпаки, домагаю-
чись їхнього максимального синтезування на 
іншій, ніж у радянські часи, платформі.  

 Реальність цього підтверджується дослід-
женнями, здійсненими вченими різних напрям-
ків суспільної науки через 60 років після аналі-
зу-прогнозу Л.Д. Троцького. Українські політо-
логи О. Дергачов та В. Полохало констатують: 
“Досвід посткомуністичних трансформацій свід-
чить: у посткомуністичних країнах... владу но-
менклатури ніхто і ніколи цілком не скасовував і 
не відбирав, сама номенклатура свою владу ціл-
ком не віддавала, а комуністично-номен-
клатурна система влади ніколи і ніде цілком не 
зникала” [19]. З точки зору цих дослідників но-
менклатура зважилася на проведення грандіоз-
ного відволікаючого маневру – відмову від ко-
муністичних форм – лише після того, як останні 
цілком вичерпали легітимізуючий потенціал, і 
їхнє відкидання суспільством стало загрожувати 
привілейованому положенню та владі номенкла-
тури. Отже, посткомуністичні перетворення, 
проведені під егідою все тієї ж номенклатури, 
з’явилися запланованою адаптаційною стратегі-
єю правлячої еліти. Як результат, “колишня но-
менклатура… не тільки утримала свої позиції в 
суспільстві й у політичному процесі, але й істот-
но зміцнила їх… вона спромоглася зберегти сут-
ність владних відносин, що існували, разом з 
матрицями для їхнього відновлення” [20]. 

 У працях сучасних дослідників відзначаєть-
ся, що головної складової посткомуністичного 
режиму є симбіоз, зрощування бюрократії, бізне-
су та тіньових структур у єдиний конгломерат, 
виведений з-під контролю суспільства. За своїми 
політичними характеристиками влада, утворена 
на цій основі, кваліфікується як неототалітар-
на: ступінь її концентрації та відчуженості від 
мас порівняна з тою, яка існувала в радянські 
часи [21]. Патронат номенклатури в умовах но-
вого режиму підтверджується дослідженнями 
російського соціолога О. Криштановської: за її 
підрахунками, у владних структурах 75%, а в 
бізнесі-еліті 61% кадрів є вихідцями з партійно-
радянського правлячого шару [22]. Дослідниця, 
яка проаналізувала метаморфози, пов’язані з 
мутаціями влади і власності, позначила цей про-
цес як “буржуазну революцію у вигляді револю-
ції номенклатури”, внаслідок чого відбулася 
повна зміна суспільно-політичного ладу [23].  

Ми вважаємо, що вищевказані процеси, бага-
то з яких відбувалися буквально на наших очах, 
саме й були прогнозовані Л.Д. Троцьким під час 
проведеного ним аналізу сучасної йому радянсь-
кої дійсності та екстраполяції її основних тенден-
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цій і закономірностей на доступне для огляду 
майбутнє. Сьогодні вже накопичений достатній 
матеріал, щоб зробити відповідний висновок.  
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