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«З погордою на звірів дивитися не треба, Що ніби -то вони не знають 

слів, Збиваються і люди часто в стадо, У якому бродить безліч ослів ». 

 Е. Сервус 

Анотація.  У статті аналізуються погляди вчених з питання про потреби 

людей в якості лідера. Висвітлено причини цієї потреби та характерні для 

вождя якості характеру. Досліджено поведінку людей у натовпі. Були 

проведені паралелі теорії вождизму і сучасної ситуації в різних країнах. 

Abstract. The paper analyzes the views of scientists on the issue of people's 

needs in a leader.Speaks about The reasons of this requirement and characteristic of 

leader qualities of character. The behavior of people in the crowd. Were held parallel 

leaderism theory and the current situation in different countries. 
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Починаючи з XX століття соціальні революції були викликані активністю 

мас та часто-густо ставали причиною диктатури окремого лідера. У соціології 



існує науковий напрям, що має на меті з'ясувати процес утвердження 

особистості вождя, а також поведінку натовпу. Головною тезою дослідження є 

думка про те, що колективна поведінка є не лише засобом руйнування 

соціальної організації та особистісної структури, а й водночас є чинником 

проектування нових форм поведінки та особистості. 

Одним з перших психологів, що звернули увагу на потребу маси у вожді, 

був Зігмунд Фрейд. [1] Соціальну структуру він розглядав за схемою: "вождь - 

еліта - маси", маючи на увазі авторитарну форму лідерства. Він вважав, що 

маси завжди шукають лідера та жадають відмови від самостійності і 

відповідальності. 

На думку Зігмунда Фрейда, ідеалізація вождя - один з основних механізмів 

соціального панування. Науковець вказує, що метою «вождів» завжди 

залишається влада, що утримується ними в умовах страху, невдоволення своїм 

становищем у натовпі людей. Вождь не переконує їх за допомогою доводів 

розуму, не домагається підпорядкування силою, він полонить їх, як гіпнотизер, 

своїм авторитетом. 

Головними особливостями вожака, згідно Фрейду є: наявність сили, навіть 

насилля, доброта ж сприймається, як різновид слабкості; вождь повинен мати 

сильну волю та бути фанатично відданим ідеї, яку намагається донести до 

інших, саме це дає йому можливість впливати на масу; у людині в натовпі 

зникає особистість, почуття та думки нівелюються, виникає своєрідна єдина 

душа натовпу.  

Але аби вожак міг проявити свої здібності і укорінитися у своєму 

суспільному положенні йому потрібна слухова аудиторія, яка в подальшому  

буде виконувати його накази. З цією метою створюється натовп, тимчасове 

об´єднання великої кількості людей, що мають безпосередній контакт між 

собою та майже ідентично реагують на певні стимули. [2] Натовп, за З. 

Фрейдом, примушує думати та діяти як усі. Але разом з тим, він дуже легко 

переходить від одного стану до іншого: люди у натовпі здатні на будь-які 

вчинки – їм властиві як буйство, ентузіазм, жорстокість, так і героїзм, 



самопожертва, хоча наодинці кожен із них, чітко усвідомлює реальність, як і те, 

що свідомо такого би не вчинив. Тому натовп можна розглядати як «соціальну 

тварину», що зірвалася з ланцюга, як «сліпу силу», здатну зруйнувати творіння 

століть. [3] 

Політичні міфи, які формують культ особи потребують ритуалізації: 

прославляння вождя шляхом поширення його портретів на сторінках часописів 

та обов'язкового вивчення його праць населенням країни. Реальним прикладом 

може слугувати факт, в якому йдеться про початок  президентства В.Путіна. 

Агентством «BBC» було висловлено думку про початок формування культу 

особи Путіна, інформація була взята з телерепортажу російського каналу, в 

якому йшлося про широкий вибір портретів Путіна в підземному переході 

московської станції метро «Парк культури» і про те, що придбання такого 

портрета вважається «гарним смаком».  

Були проведені загальноросійські соціологічні опитування з теми «Чи 

існує культ особи Путіна?» Ці дослідження проводилися з 2008 року. За даними 

Левада-Центру за березень 2008 року, 57% росіян не пов`язувало Владіміра 

Путіна з культом особи, тоді як 10% опитаних засвідчили наявність культу 

особи. До жовтня 2013 року перший показник знизився до 33%, у  той же час, 

станом на жовтень того ж року, частка росіян, згодних з наявністю культу 

особи Путіна виросла до 25%. Частка ж росіян, які бачать передумови до 

виникнення культу особи, зросла з 21% у 2008 року до 30% у 2013 році. На рис. 

1 представлена динаміка результатів соціального опитування серед росіян з 

приводу ідеології В.В. Путіна. 

Іншим прикладом, може слугувати культ президента Казахстану Н. 

Назарбаєва. День його народження збігається з державним святом Дня Столиці. 

7 травня - день народження його першої доньки і День Захисника Вітчизни 

(обидва є вихідними днями). 1 грудня відзначається День Першого Президента, 

який також є державним святом і вихідним днем. Йому поставлені пам'ятники в 

Президентському парку в Алма-Аті, в Анкарі. Також на його честь названі 



вулиці в Йорданії, Туреччини і в Чеченській Республіці. В останній так само 

названий ліцей його ім'ям. 

 
Рис.1 Динаміка результатів соціального опитування серед росіян про 

культ особи В.В. Путіна 

 

Доведено, що важливим каналом впливу на громадську думку має четверта 

гілка влади МАСС-МЕДІЯ. Розуміння держави як "стану громадської думки" 

було одним з перших формулювань проблеми легітимності державної влади.  

Російський журналіст Євген Кисельов вважає, що Путін побудував потужний 

культ своєї особи завдяки державному телебаченню, яке нескінченно показує 

його в позитивному ракурсі за будь-яких обставин. 

В. Путін для збереження за собою влади почав створювати репресивну 

систему політичного, економічного і соціального контролю. Зіткнувшись з 

опозицією, усвідомив, що для перемоги над противником йому потрібно щось 

більше, ніж просто брутвльна сила. Йому була потрібна ідеологія влади, її він і 

став артикулювати в своїх промовах. 

Ключовими елементами путінізму є націоналізм, релігія, соціальний 

консерватизм, державний капіталізм і домінування держави над засобами 

масової інформації. Всі вони, так чи інакше, розходяться із західними 

цінностями, такими як особисті права, толерантність, космополітизм і 

інтернаціоналізм. 

Ключ до розуміння ідеї, яка перетворилася на домінанту психічного життя 

маси, міститься великою мірою в сфері релігійного життя. Релігія виступає 
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джерелом усіх вірувань, тому ідеї, переконання натовпу набувають форми 

релігійних почуттів. Структура релігійного почуття спирається на наявність 

авторитету, на страх перед його магічною силою, на сліпе підкорення його 

наказам, на неможливість заперечувати його догми, на бажання поширювати їх 

та пригнічування в усіх тих, хто з ним не погоджується. 

Як зауважує політолог Зафар Гулієв, після смерті президента Гейдара 

Алієва почалося планомірне утвердження культу особи покійного президента, 

так як він врятував Азербайджан, коли країна була на порозі громадянської 

війни. На Кубі 31 травня 2003 року було заявлено, що «У нас є один Бог, один 

пророк і один президент, і це Гейдар Алієв», а через два роки було зроблено 

чергову подібну заява: «Йти проти Гейдара Алієва - це означає йти проти волі 

Аллаха!», що викликало обурення з боку віруючих. [4] 

Проаналізувавши думки науковців, що вивчали дане питання постає один з 

головних парадоксів теорії масового суспільства. З одного боку, масове 

суспільство породжує вождя, маси імітують свого лідера, схиляються перед 

ним, з іншого, — відбувається занепад і бюрократизація лідерства. Низка 

соціологічних досліджень свідчить, що за умов "масового суспільства" існує 

достатньо вольових людей, здатних протистояти "масовим забобонам", які  

перетворюються на вигнанців. Водночас лідерами стають ті, хто догоджає 

масовим смакам.  

 Чимало науковців вважає, що набагато кращою є ситуація, коли 

національна еліта творить історію безпосередньо на чолі з Вождем, але й без 

його фізичної присутності він завжди буде рушієм історичного поштовху. 

Після того, як Вождя відчули, визнали і увірували в нього — його історичну 

місію виконано.  Як отара ніколи не йде проти вівчара, так і маси ніколи не 

противляться вождям. Маси часто не сприймають узурпаторів, які не маючи 

необхідних природних властивостей, претендують на владу і намагаються 

удавати з себе вождів. Маси можуть не противитися ним, але сприймати їх за 

вождів ніколи не будуть. Справжнього Вождя маси боготворять, навіть якщо 

він їм каже гірку правду і визнає їх керованим натовпом.  
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