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Від автора 

      

Шановні колеги! 

      Вже не перший рік нашим школярам і студентам представляються різні точки зору, 

різні варіанти відповідей на питання: що таке світ, людство, Всесвіт? По яких законах вони 

розвиваються? Яке місце людини на цьому світі? Як розвиваються людські співтовариства? Який 

вплив людини на соціальні, політичні, економічні особливості наший планети, наший країни? Яке 

місце у світовому історичному процесі займає Росія і які перспективи чекають нашу Батьківщину? 

      Книга, яку ви тримаєте в руках, присвячена історії Росії другої половини XX - почала 

XXI в. - з моменту закінчення Великої Вітчизняної війни до наших днів, від найбільшого 

історичного тріумфу Радянського Союзу до його трагічного розпаду, від народження суверенної 

Росії до її п'ятнадцятих роковин. Разом з вами ми спробуємо розібратися в подіях періоду, що 

послідував за травневими переможними салютами. 

     Чому з'явилася потреба в даному виданні? 

      Протягом останніх 15-20 років система історичних і соціальних наук в Росії вступила в 

нову фазу свого розвитку. Це обумовлено зміною самого суспільного пристрою країни, усуненням 

монополії марксистко-ленинской доктрини у формуванні світогляду. Наслідком цього стало 

активне використання інших соціальних теорій і історичних концепцій. У російських суспільних 

науках відбулася переоцінка цілого ряду ключових подій світової і вітчизняної історії. Багато 

проблем до цих пір залишаються дискусійними як для професійного співтовариства, так і для 

громадськості. 
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      У зв'язку з процесами оновлення суспільних наук виникла проблема змісту і методів 

історичної освіти в курсі загальноосвітньої школи. Сучасна освіта потребує істотного оновлення 

(приведенні до сучасних вимог) методології побудови наочного курсу, іншої концептуалізації 

філософських основ і принципів відбору змісту. Основами цього оновлення повинні стати 

принципи різноманіття і дискусійна рефлексія теоретичних і змістовних альтернатив, що сьогодні 

практично відсутній. 

      Різноманітність відповідей на ці ключові питання для молодої людини, початківця 

самостійно освоювати навколишній світ, - безперечне досягнення сучасної російської школи. 

Різноманіття точок зору, відвертість новим інтерпретаціям начебто давно відомих істин, 

діськуссионность як основний дидактичний принцип - все це стає основою методики викладання 

гуманітарних дисциплін. Такий підхід формує уміння мислити самостійно, знаходити реальні 

проблеми, доводити свою точку зору. 

      Дана книга створена в рамках проекту по розробці другого покоління державних 

стандартів освіти. У них акцент переноситься на нові цілі освіти - ті особисті, цивільні і 

професійні компетенції, якими повинні володіти випускники школи. Так, наприклад, результатом 

вивчення історії повинно стати не просто знання історичних фактів, а здатність продуктивно 

використовувати отримані здібності у вирішенні професійних завдань і соціальних проблем. 

      На основі принципів нового покоління стандартів розробляється цілий комплекс нових 

підручників, зокрема по курсу історії Росії. Мета нового комплексу підручників - створення умов 

для здобування якісної сучасної соціально-гуманітарної освіти, що дозволяє реалізувати свої 

цивільні права і особові установки, зокрема пов'язані з продовженням утворення і професійною 

діяльністю. 

      Підготовка і видання справжньої книги, адресованої вчителям, служать одним з етапів 

даної роботи. У ній не стільки повідомляються факти, скільки розкривається їх логіка, внутрішній 

зв'язок і системні наслідки. Її мета - сформувати чітку цивільну позицію у кожного випускника. Як 

громадянин своєї країни він повинен представляти цінності і етичні імперативи культури своєї 

держави, як активний учасник відкритих світових процесів він повинен володіти цінностями 

сучасного цивільного суспільства і достатнім набором уявлень для активної міжкультурної 

взаємодії. 

      Основні завдання даної книги полягають в тому, щоб проаналізувати і пояснити: 

      1) Як відбилася наша перемога 1945 р. на інших державах і народах? 

      2) Як країна, що стояла на межі зникнення, зуміла стрімко відновити народне 

господарство і досягти вражаючих успіхів в дослідженні космосу, в мирному використанні 

ядерної енергії, в масовому будівництві і багато чому іншому? 

      3) Чому країну, що бурхливо розвивалася впродовж десятиліть, охопив застій, 

заперечення нововведень, відмова від новаторства, від творчої енергії народу-переможця? 

      4) Які були передумови крутих змін в житті СРСР, що підштовхнуло країну на новий 

шлях? 

      5) Чому і як Радянський Союз від провідних позицій в світі дійшов до розпаду? У чому 

опинилася слабкість держави, чому національні проблеми не привернули належної уваги 

керівництва? 

      6) Як розвивалася та, що виникла на розвалинах СРСР нова Росія і чому цей розвиток 

був таким важким, виконаним безліччю проблем? Через що президент Б. М. Єльцин передав тягар 

правління В. В. Путіну? 

      7) За яких обставин, як і чому був вибраний стратегічний курс розвитку Росії в новому - 

XXI ст., а головне, який він? 

      Післявоєнна історія СРСР мала важливу особливість - Москва впродовж 1945-1991 рр. 

була столицею не тільки однієї країни, але і цілої світової системи, що включала і в орбіту своїх 

інтересів десятки держав. Тому ми приділяємо особливу увагу зовнішній політиці. У книзі по 

вітчизняній історії ми розглядатимемо багато подій, що відбувалися за межами нашої країни, - в 

Угорщині і Чехословаччини, в Кореї і у В'єтнамі - по суті, на всіх континентах. 
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      Радянський Союз не був демократією, але він був орієнтиром і прикладом кращого, 

справедливішого суспільства для багатьох мільйонів людей у всьому світі. Ще в 1918 р. 

британський прем'єр Д. Ллойд Джордж, доводячи необхідність негайного введення загального 

виборчого права в Англії, послався на приклад Росії. За його словами, якщо солдати, що 

повернулися з фронту, не отримають негайного доказу того, що суспільна система країни 

змінилася до кращого, вони можуть піти російському прикладу. Впродовж 70 років внутрішня 

політика західних країн коректувалася на користь прав людини під чималою дією СРСР, 

гігантської наддержави, що здійснила соціальну революцію і що перемогла в найжорстокішій з 

воєн. 

      Книга охоплює події, свідками і учасниками яких були і є люди, що нині живуть, у тому 

числі і ми з вами, поважані колеги. Неминуча особливість сучасної історії в тому, що вона прямо і 

безпосередньо зачіпає інтереси і відчуття людей, що нині живуть. У кожного з нас є власне 

бачення і розуміння подій, які ще живі в пам'яті і є предметом гарячих суперечок. Спори і 

пристрасті, киплячі навколо подій 1945-2006 рр., багато в чому є частиною актуальної політичної 

дискусії. Відносно тих, що багатьох зачіпають в книзі тим обговорення в суспільстві і серед 

фахівців ще не закінчені. Враховуючи неминучу дискусійність своїх позицій, ми постаралися 

відокремити свої оцінки від викладу фактів, винісши їх в рубрику «Точка зору». Одночасно ми 

постаралися включити в книгу якомога більше свідоцтв учасників подій, внісши їх до тексту 

книги під рубрикою «Як це було». У окрему рубрику «Документи епохи», розташовану в кінці 

відповідних розділів, ми виділили уривки з джерел, які потрібні як ілюстрації до матеріалу, але 

дуже обширні, щоб знаходитися в основному тексті. 

      Враховуючи дискусійність багатьох проблем, ми вирішили ввести в текст книги деякі 

дані опитів громадської думки. Зрозуміло, громадська думка мінлива, але проте дані соціологів 

допомагають зрозуміти, яким той або інший діяч, то або інша подія залишилися в народній 

пам'яті. 

      Головне завдання нового курсу – створити умови для формування учнем власного 

світогляду – цивільної позиції, в основі якої лежить природне прагнення розвивати всі свої 

здібності і сили, з тим щоб підвищити свою конкурентоспроможність в соціумі і наший 

Батьківщина на сучасному світі. 

      Ми сподіваємося, що дана книга буде корисна вчителеві історії. Для того, щоб 

врахувати ваш досвід викладання, ми просимо вас присилати свої зауваження, поправки, 

пропозиції і побажання у видавництво звичайною або електронною поштою. 

 

РОЗДІЛ 1.  

СРСР ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 

1. Вибір курсу 

      У Другій світовій війні було розгромлено найбільш агресивне військове угрупування, 

що очолювалося Німеччиною, провалилася її ставка на грубу силу, расову ненависть, презирство 

до демократії. Народи миру були повні надії, що ця війна виявиться останньою в історії людства. 

      Внутрішні суперечності Радянського Союзу не перешкодили згуртованості його народів 

в роки війни. Вирішальну роль в перемозі зіграла єдність морального духу радянського народу, 

підкріпленого всією економічною і політичною потужністю величезної централізованої держави. 

СРСР, що приніс максимум жертв на вівтар загальної Перемоги антигітлерівської коаліції, такий 

значний і дорого сплачений внесок, що вніс, в Перемогу, мав підстави розраховувати на допомогу 

західних союзників у відновленні своєї зруйнованої економіки. 

      У роки Другої світової війни оформилася співпраця СРСР і демократичних буржуазних 

держав, лідери яких всупереч ідеологічним і соціальним відмінностям змогли домовитися про 

сумісну боротьбу проти загального ворога. До антигітлерівської коаліції приєдналося більше 30 

держав. Якщо напередодні війни СРСР підтримував дипломатичні відносини з 26 державами, то 

до кінця її таких налічувалося 52. 



7 
 

      Зі всіх союзних держав найменше в роки війни постраждали Сполучені Штати 

Америки, які вели війну майже виключно за межами своїх меж. Території США, за вирахуванням 

тихоокеанських колоній, не знали ні боїв, ні ворожої окупації. Не переживали США і 

бомбардувань на зразок тих, що нанесли істотну утрату Великобританії. Людські втрати США, не 

говорячи вже про матеріальних, не могли порівнятися з радянськими. 

      Обопільна користь союзницьких відносин Радянського Союзу із Сполученими Штатами 

виявилася під час особистих зустрічей лідерів трьох держав в Тегерані (1943) і Ялті (1945). Проте 

співпраця військових років виявилася недовговічною. 

      Відмінності між СРСР і США були вельми значними — в баченні світового пристрою, 

традиціях, звичаях, контактах. Відома роль союзницької економічної допомоги СРСР в роки 

війни. Постачання продовольства і військових ресурсів із США згідно із законом про ленд-ліз 

досягли суми в 11 млрд доларів. Ще в ході війни радянські керівники зондували позицію 

американців щодо допомоги після закінчення війни. У 1944 р. адміністрація президента США Ф. 

Рузвельта запропонувала СРСР кредит на відновлення народного господарства у розмірі 6 млрд 

доларів. Потім американський уряд пообіцяв надати 10 млрд доларів репарацій із західних зон 

окупації Німеччини. 

      Не варто переоцінювати ступінь дружньої прихильності Ф. Рузвельта до СРСР і 

особисто до Й. В. Сталіну. Президент, політик не менш досвідчений, чим радянський лідер, 

піклувався тільки про національні інтереси США. Американців влаштовувало ослаблення 

Великобританії і СРСР, яке давало Америці роль арбітра. При створенні Організації Об'єднаних 

Націй (ООН) США узяли на себе роль неформального лідера і забезпечили собі гегемонію над 

всією Західною Європою. Проте розрахунок на ослаблення СРСР не виправдався: Радянський 

Союз зберігся як єдина і могутня держава і продемонстрував здібність до високого ступеня 

внутрішньої мобілізації і консолідації. Не зважати на СРСР було неможливо. 

      Радянський Союз, скрушивши найнебезпечнішого ворога, вийшов з Другої світової 

війни справжньою наддержавою. СРСР володів могутньою сухопутною армією — 11,4 млн 

чоловік, чисельністю, що поступалася, тільки американським сухопутним силам — 12,1 млн. 

Після закінчення війни була проведена демобілізація, і Радянська Армія кінця 1948 р. налічувала 

вже близько 3 млн чоловік. Але по бойових навиках і по потужності бойової техніки з нею все 

одно не могла порівнятися жодна інша армія миру. В рядах Озброєних сил СРСР налічувалося 

більше 12 тис. танків і самохідних артилерійських установок, більше 107 тис. знарядь і мінометів. 

По кількості танків і САУ Червона Армія більш ніж в 2 рази перевершувала американську, майже 

в 4 рази — британську. Танковій потужності Радянської Армії, її фронтової авіації не було рівній в 

світі. Однією з головних переваг наший армії було володіння багатозарядною реактивною 

артилерією (прославлені катюші). 

      Після війни міжнародний авторитет СРСР піднявся на рівень, незрівняний з довоєнним 

періодом. Післявоєнний устрій світу обговорювався державами-переможницями на конференції в 

Сан-Франциско в квітні — червні 1945 р. і на зустрічі в Потсдамі в липні — серпні 1945 р. СРСР 

став одним з п'яти постійних членів Ради Безпеки створеної на основі антигітлерівської коаліції 

ООН. В процесі визначення післявоєнних меж до СРСР відійшли багато територій в Європі — 

Західна Україна, Молдавія, Західна Білорусія, Прибалтика, Західна Карелія. У Азії до складу СРСР 

увійшли Тува, Південний Сахалін і Курильські острови. Відповідно до вирішення трьох великих 

держав (США, Великобританії і СРСР) Східна Пруссія як гніздо мілітаризму була поділена між 

Польщею і СРСР. 

      Потужність СРСР і його потенціал ставали першорядними чинниками війни 

міжнародної системи, що складається в результаті. Червона Армія в ході бойових операцій 

звільнила від гітлерівців Польщу, Чехословакію, Болгарію, Румунію, Угорщину. Китай повернув 

під сумісне з СРСР управління китайско-восточную залізницю до Маньчжурії і військово-

морських баз в Порт-Артурі і Дальньому. Східні землі Німеччини і Австрії за рішенням 

конференції Потсдамськой відійшли під тимчасову окупацію радянських військ. 

      Правлячі кола США прагнули до світового панування. Збільшена потужність 

Радянського Союзу була для них перешкодою. Починалося серйозне протистояння. У 
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адміністрації США були прихильники продовження співпраці з СРСР, наприклад віце-президент 

Р. Уоллес. Заміна його в 1944 р. на Г. Трумена вже демонструвала зміну орієнтирів. Смерть 

президента Франкліна Рузвельта 12 квітня 1945 р. прискорила поворот у відносинах двох країн. 

Напередодні першої зустрічі Трумена з наркомом закордонних справ СРСР В. М. Молотовим 

відбулася нарада адміністрації нового президента. На нім було ухвалено офіційне рішення про 

зміну курсу відносно СРСР на «жорсткий». 

      26 квітня 1945 р. відбулася бесіда президента США Г. Трумена з В. М. Молотовим. 

Трумен поводився украй некоректно по відношенню до радянського міністра. Його вимоги 

суперечили вже досягнутим в Ялті домовленостям. Згідно спогадам Трумена, Молотов сказав, що 

ніколи в житті з ним так безцеремонно не розмовляли. На це президент США відповів: 

«Виконуйте наші вимоги по Польщі, і ми говоритимемо в менш грубій манері». Почувши ці слова, 

Молотов зблід від люті (перекладач Хворий пише, що він став «попелястим»). 

 

Як це було: 

      Посол США в СРСР А. Гарріман згадував: «Я був шокований, коли президент так 

енергійно атакував Молотова. Я вважаю правдою те, що жоден іноземець не говорив з Молотовим 

таким чином... Я жалкую, що Трумен поступив таким чином; його поведінка дозволила Молотову 

сказати Сталіну, що політика Рузвельта відставлена». 

      За день до бесіди з Молотовим (24 квітня 1945 р.) Трумен прийняв військового міністра 

США Р. Стімсона, який повідомив: «Протягом чотирьох місяців ми завершимо створення 

найжахливішої в людській історії зброї, одна бомба якої може зруйнувати ціле місто. Зараз тільки 

США здатні створити таку зброю. Єдиною державою, здатною створити подібну зброю протягом 

декількох років, є Росія». 

 

Як це було: 

      16 липня 1945 р. в обстановці повної секретності в пустинній місцевості штату Нью-

Мексікоа, в Аламогордо, США провели перше в історії випробування атомної зброї. Президент 

США Р. Трумен, якому доповіли про успішне випробування «надбомби», був приголомшений, 

оскільки раптово відчув себе володарем миру. Навіть будучи ще віце-президентом, він не знав і не 

здогадувався про те, що таємно на створення зброї колосальної руйнівної сили витрачаються 

мільярди доларів. 

      Ступінь секретності був надзвичайно високим. Американський атомний «проект 

Манхеттенський» здійснювався в пустинному місці. Для листування з родичами, що працюють в 

Лос-аламосе, листи слід було адресувати в Армію США, поштова скринька 1663. 

      Проблемою розщеплювання атомного ядра і отримання нового джерела атомної енергії 

учені Німеччини, Англії, США, Франції і інших країн впритул почали займатися з 1939 р. Подібні 

роботи велися і в Радянському Союзі ученими-ядерниками Я. Зельдовічем, Ю. Харітоном і ін. 

Війна, що проте почалася, і евакуація наукових інститутів до Казані перервали роботи із створення 

атомної зброї в наший країні. Наявність в Германії сильної школи фізики свідчила про небезпеку 

появи у неї атомної зброї і про необхідність визначення реальності створення подібної зброї не 

тільки в Германії, але і в інших країнах. 

      Німецький учений-ядерник Клаус Фукс, що працював в США і пішов на співпрацю з 

СРСР з бажання нейтралізувати зусилля нацистської Німеччини по створенню ядерної зброї, 

передав радянській стороні ряд розрахунків по розщеплюванню ядра і створенню атомної бомби. 

Всього від Фукса в 1941—1943 рр. було отримано 7 вельми цінних матеріалів. 

      Видатний радянський учений-атомник і перший науковий керівник проекту І. В. 

Курчатов, якому прямували здобуті зовнішньою розвідкою матеріали, неодноразово давав їм 

високу оцінку. Так, в ув'язненні по матеріалах до супровідної (записці) номер 1/3/22500 від 25 

грудня 1944 р. він пише: «Дуже багатий і в різних відносинах повчальний матеріал. Він містить 

теоретично важливі вказівки...» 

      У березні 1945 р. Курчатов, оцінюючи черговий матеріал по атомній бомбі, отриманий 

розвідкою, пише: «Матеріал представляє великий інтерес. У нім разом з методами, що 
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розробляються нами, і схемами вказані можливості, які до цих пір у нас не розглядалися». У 

рукописній записці на ймення міністр держбезпеки В. Абакумова від 31 грудня 1946 р. Курчатов 

відзначає: «Матеріал, з яким мене сьогодні ознайомив т. Васильовський, по питаннях: а) 

американські роботи по надбомбі, би) деякі особливості в роботі атомних казанів в Хенфорде, 

здається, правдоподібні і представляють великий інтерес для наших вітчизняних робіт». 

            Поступатися безпекою для СРСР було неможливо. У 1945 р. цього не могло б собі 

дозволити ніякого російського уряду (будь воно навіть монархічним). Сталін ніяк не міг 

погодитися на американо-британські вимоги про повернення до Польщі, Чехословаччини, 

Югославії довоєнних урядів. Таке повернення відновило б «санітарний кордон» проти СРСР, що 

споруджувався до війни на цих землях. Сталін прагнув створити широкий пояс з очолюваних 

комуністами держав, який повинен був пролягти між Радянським Союзом і Західною Європою. 

«Польські ворота» коштували СРСР величезних жертв, і віддати ключі від них Вашингтону 

радянський уряд просто не міг. У Ялті дискусія з польського питання припинилася після того, як 

Сталін сказав, скільки радянських воїнів загинуло в Польщі. 

      22 травня 1945 р. на стіл Черчилля ліг план «Немислиме». Це була перша докладна 

розробка війни проти СРСР. Набір цілей для атомного бомбардування Радянського Союзу 

підготував Об'єднаний розвідувальний штаб при Об'єднаному комітеті начальників штабів 3 

листопада 1945 р. Колишні союзники готові були застосувати атомну зброю проти тих, хто зберіг 

мільйони життів їх співвітчизників. 

      «Жорсткий курс» отримав нову назву — «заборону комунізму». 5 березня 1946 р. 

колишній прем'єр-міністр Великобританії У. Черчилль в американському місті Фултон у 

присутності Г. Трумена виступив з мовою, «холодної війни, що вважається оголошенням».  

 

Як це було: 

      З фултонської промови У. Черчилля: «Сьогодні на сцену післявоєнного життя, що ще 

зовсім недавно сяяла в яскравому світлі союзницької перемоги, лягла чорна тінь. Ніхто не може 

сказати, чого можна чекати в найближчому майбутньому від Радянської Росії і керованого нею 

міжнародного комуністичного співтовариства і які межі, якщо вони взагалі існують, їх 

експансіоністських устремлінь і наполегливих старань обернути весь світ в свою віру... 

Протягнувшись через весь континент від Штеттіна на Балтійському морі і до Трієста на 

Адріатичному морі, на Європу опустилася «залізна завіса». Столиці держав Центральної і Східної 

Європи — держав, чия історія налічує багато і багато століть, — опинилися по іншу сторону 

завіси. Варшава і Берлін, Прага і Відень, Будапешт і Бєлград, Бухарест і Софія — всі ці славні 

столичні міста зі всіма своїми жителями і зі всім населенням міст, що оточують їх, і районів 

потрапили, як я б це назвав, в сферу радянського впливу...» 

      Черчилль піддав критиці післявоєнний пристрій Європи. Він призвав почати 

формування міжнародних антикомуністичних сил на основі «співдружності англоговорящих 

народів». Всупереч вирішенням Тегеранської конференції Черчилль зажадав відторгнути від 

Польщі передані їй після війни землі Німеччини. Мова у Фултоне висловила загальну думку 

правлячих кругів США і Великобританії. 

      Ці публічно висловлені плани радянське керівництво розглядало як заява про 

підготовлювану війну проти Радянського Союзу. Вже через 11 днів після виступу Черчилля СРСР 

заявив свою позицію.  

 

Як це було: 

      З інтерв'ю Й. В. Сталіна газеті «Правда» про мову Черчилля у Фултоне (14 березня 1946 

р.): «Питання. Як Ви розцінюєте останню мову пана Черчилля, вимовлену їм в Сполучених 

Штатах Америки? 

      Відповідь. Я розцінюю її як небезпечний акт, розрахований на те, щоб посіяти насіння 

розбрату між союзними державами і утруднити їх співпрацю. 

      Питання. Чи можна вважати, що мову пана Черчилля заподіює збиток справі миру і 

безпеки? 



10 
 

      Відповідь. Безумовно, так. По суті справи, пан Черчилль стоїть тепер на позиції паліїв 

війни. І пан Черчилль тут не самотній, — у нього є друзі не тільки в Англії, але і в Сполучених 

Штатах Америки. Слід зазначити, що пан Черчилль і його друзі вражаюче нагадують в цьому 

відношенні Гітлера і його друзів... По суті справи, пан Черчилль і його друзі в Англії і США 

пред'являють націям, що не говорять англійською мовою, щось ніби ультиматуму: визнайте наше 

панування добровільно, і тоді все буде в порядку, — інакше неминуча війна. 

      Поза сумнівом, що установка пана Черчилля є установка на війну, заклик до війни з 

СРСР. Ясно також і те, що така установка пана Черчилля несумісна з існуючим союзним 

договором між Англією і СРСР». 

      Між вчорашніми союзниками по антигітлерівській коаліції почалася безкровна, 

«холодна війна». І СРСР, і США внесли свій внесок до її розв'язування. Проте ініціатива 

«холодної війни» все-таки належить США. Адміністрація Трумена, узявши на озброєння доктрину 

наступальної «заборони», поклала в основу своєї політики надію на атомну монополію. У 

американських планах війни з СРСР головна ставка робилася на дії океанських флотів і 

стратегічної авіації. Якщо сухопутна армія СРСР перевершувала американську, то в цих пологах 

військ безперечно панували США. У Вашингтоні небезпідставно вважали, що територія СРСР 

відкрита для морських і повітряних ударів. Виходячи з цього і розроблялися військові плани. При 

цьому Білий дім вважав, що ризикувати у разі війни будуть лише європейські союзники, але не 

самі США. 

      Основною небезпекою адміністрації Г. Трумена представлялося зростання лівих 

настроїв на самому Заході. На думку західних істориків, американці насправді побоювалися не 

нападу ослабленого війною Радянського Союзу на Західну Європу, а того, що її постраждале 

населення само зробить вибір на користь комуністичної ідеології і опиниться під впливом СРСР. 

Перемога СРСР у війні з нацистською Німеччиною сколихнула комуністичний рух по всьому 

світу, у тому числі і в Західній Європі. У Франції і в Італії комуністи увійшли до уряду і інших 

органів влади. Всюди ліві партії і рухи добивалися значних успіхів. Навіть у США створена 

відставним віце-президентом Г. Уоллесом Прогресивна партія за підтримки комуністів успішно 

виступила на виборах. У правлячих кругах Заходу посилився страх перед соціалізмом.  

Як це було: 

      З інтерв'ю І. В. Сталіна газеті «Правда» про мову Черчилля у Фултоне (14 березня 1946 

р.): «Вплив комуністичних партій виріс не тільки в Східній Європі, але майже у всіх країнах 

Європи, де раніше панував фашизм (Італія, Німеччина, Угорщина, Болгарія, Фінляндія) або де 

мала місце німецька, італійська або угорська окупація (Франція, Бельгія, Голландія, Норвегія, 

Данія, Польща, Чехословаччина, Югославія, Греція, Радянський Союз і т. п.). Зростання впливу 

комуністів не можна вважати випадковістю. Він представляє цілком закономірне явище. Вплив 

комуністів виріс тому, що у важкі роки панування фашизму в Європі комуністи виявилися 

надійними, сміливими, самовідданими борцями проти фашистського режиму, за свободу народів. 

Пан Черчилль іноді згадує в своїх мовах про «простих людей з невеликих будинків», по-барски 

поплескувавши їх по плечу і прикидаючись їх іншому. Але ці люди не такі вже прості, як може 

показатися на перший погляд. У них, у «простих людей», є свої погляди, своя політика, і вони 

уміють постояти за себе. Це вони, мільйони цих «простих людей», забалотували в Англії пана 

Черчилля і його партію, віддавши свої голоси лейбористам. Це вони, мільйони цих «простих 

людей», ізолювали в Європі реакціонерів, прихильників співпраці з фашизмом і віддали перевагу 

лівим демократичним партіям. Це вони, мільйони цих «простих людей», випробувавши комуністів 

у вогні боротьби і опору фашизму, вирішили, що комуністи цілком заслуговують довіри народу. 

Так виріс вплив комуністів в Європі. Такий закон історичного розвитку». 

      Симпатії мільйонів людей були на стороні переможця фашизму — Радянського Союзу. 

Ліві погляди були головною інтелектуальною модою часу. Ідеї національної незалежності, 

соціальній справедливості володіли розумами людей по всій планеті. Вище ми вже говорили про 

те, що Клаус Фукс з симпатій до СРСР встановив співпрацю з радянською розвідкою і передавав 

відомості за атомним проектом. У цьому він не був самотній — багато видатних людей тієї епохи 

— учені, політики, діячі мистецтва з ідейних міркувань допомагали СРСР.  
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Як це було: 

      Коментуючи цю ситуацію, У. Черчилль говорив: «По нашу сторону «залізної завіси», 

що розділила надвоє всю Європу, теж немало причин для неспокою. У цілій низці країн по всьому 

світу, хоча вони і знаходяться далеко від російських меж, створюються комуністичні «п'яті 

колони», що діють дивно злагоджено і погоджено, в повній відповідності з керівними вказівками, 

витікаючими з комуністичного центру. Комуністичні партії і їх «п'яті колони» у всіх цих країнах є 

величезними і, на жаль, загрозу, що росте, для християнської цивілізації, і виключенням є лише 

Сполучені Штати Америки і Британська Співдружність націй, де комуністичні ідеї поки що не 

набули широкого поширення». 

      Будь-яка критика основ устрою, що існував на Заході, розглядалася як «підривна 

діяльність» на користь СРСР. Компартії почали повсюдно забороняти, переслідування 

обрушилися на профспілки, на ліву інтелігенцію. До кінця 40-х рр. боротьба з «підривною 

діяльністю» і в США, і в Західній Європі перетворилася на боротьбу проти всякого 

інакомислення. 

      У директиві Ради національної безпеки США з дивовижним цинізмом мовилося про 

окупаційний контроль над переможеним Радянським Союзом: «У разі впорядкованого відходу 

радянських військ... місцевий апарат комуністичної партії піде в підпіллі, як він це зробив в 

районах, зайнятих німцями під час минулої війни. Він, ймовірно, проявить себе частково у формі 

партизанських банд і повстанських сил. В цьому випадку проблема вирішуватиметься відносно 

просто; нам потрібно буде тільки дати необхідні озброєння і військову підтримку будь-якій з 

некомуністичних російських властей, яка контролюватиме цей район, і дозволити цій владі 

поступати з комуністичними бандами відповідно до традиційних процедур російської 

громадянської війни». 

      Так «холодна війна» впливала на внутрішню обстановку в США і країнах Західної 

Європи, а також формувала той курс, яким починав слідувати СРСР.  

 

 Документи епохи: 

З інтерв'ю Сталіна газеті «Правда» 14 березня 1946 р.  

      По суті справи пан Черчилль стоїть тепер на позиції паліїв війни. І пан Черчилль тут не 

самотній, — у нього є друзі не тільки в Англії, але і в Сполучених Штатах Америки. 

      Слід зазначити, що пан Черчилль і його друзі вражаюче нагадують в цьому відношенні 

Гітлера і його друзів. Гітлер почав справу розв'язування війни з того, що проголосив расову 

теорію, оголосивши, що тільки люди, що говорять німецькою мовою, представляють повноцінну 

націю. Пан Черчилль починає справу розв'язування війни теж з расової теорії, стверджуючи, що 

тільки нації, що говорять англійською мовою, є повноцінними націями, покликаними вершити 

долі всього світу. Німецька расова теорія привела Гітлера і його друзів до того виводу, що німці як 

єдино повноцінна нація повинні панувати над іншими націями. Англійська расова теорія 

приводить пана Черчилля і його друзів до того виводу, що нації, що говорять англійською мовою, 

як єдино повноцінні повинні панувати над рештою націй миру. 

      По суті справи пан Черчилль і його друзі в Англії і США пред'являють націям, що не 

говорять англійською мовою, щось ніби ультиматуму: визнайте наше панування добровільно, і 

тоді все буде в порядку, — інакше неминуча війна. 

      Але нації проливали кров протягом п'яти років жорстокої війни ради свободи і 

незалежності своїх країн, а не ради того, щоб замінити панування Гитлеров пануванням 

Черчиллей. Цілком імовірно тому, що нації, що не говорять англійською мовою і складові разом з 

тим величезна більшість населення миру, не погодяться піти в нове рабство. 

      Трагедія пана Черчилля полягає в тому, що він як закоренілий торі не розуміє цієї 

простій і очевидної істини». 
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2. Відновлення і розвиток економіки СРСР в післявоєнний період 

 

      Закінчення Другої світової війни визначив початок нового періоду відносин між 

державами, в першу чергу між колишніми союзниками по антигітлерівській коаліції. 

      11 травня 1945 р. президент США Г. Трумен підписав наказ про припинення постачань 

в СРСР товарів по ленд-лізу. Кораблі, що навіть вийшли в морі, з вантажем були повернені назад. 

Сталін назвав вирішення американського уряду «брутальным». Радянський уряд виразно показав, 

що воно розуміє те, що відбувається як форму тиску. До кінця липня переможного 1945 р. 

радянській стороні стало ясно, що очікуваних репарацій вона не отримає. Стало ясно, що 

економічну компенсацію для країни можна отримати лише в Східній Німеччині. На позики або 

кредити від США розраховувати теж не доводилося. Радянський Союз повинен був відновлювати 

економіку виключно своїми силами. 

      Війна понесла 27 млн життів. Багато галузей промисловості було фактично знищено. 

Сільське господарство відчувало гострий дефіцит робочих рук, техніки і посівних матеріалів. 

      Матеріальні втрати СРСР в ході війни оцінюються в 2,5 трлн рублів, зокрема прямий 

збиток, нанесений супротивником, — в 679 млрд рублів. Це склало близько 30% всього 

національного надбання Радянського Союзу. Розоренню піддалися найбільш щільно населені і 

краще всього розвинені в промисловому відношенні області СРСР, на території яких до війни 

проводилося 45% валового національного продукту і знаходилося 47% використовуваних 

сільськогосподарських земель. 

      Зникло з лиця землі більше 1700 міст і селищ, 70 тис. сів і сіл. Зруйновано 5 млн 

будинків. Без притулку лишилося 25 млн чоловік. На чверть скоротилися посівні площі, 

врожайність впала в півтора рази. На окупованій території, а також в результаті бомбардувань 

було зруйновано 31 850 промислових підприємств, зокрема 1135 шахт, 749 підприємств важкого і 

середнього машинобудування. Знищено 65 тис. км. залізничних колій, 16 тис. локомотивів, 428 

тис. залізничних вагонів. Найбільш розвинені в СРСР галузі народного господарства опинилися 

відкинуті в своєму розвитку на 10—15 років назад. Будівництво, що спішно розвивалося в роки 

війни, в зоні евакуації в східних регіонах країни було орієнтоване на випуск військової продукції і 

не могло швидко компенсувати втрат випуску мирної продукції. 

      9 лютого 1946 р. Сталін виступив з мовою на передвиборних зборах виборців 

Сталінського виборчого округу міста Москви. Свій виступ перед виборцями Сталін 

використовував для того, щоб підвести підсумок попередньої історії Радянської влади і визначити 

політичну лінію майбутнє. Перемогу у війні Сталін розглядав як найбільше історичне досягнення 

СРСР. Проте Перемога створила і нові виклики. Для забезпечення незалежності країни, усунення 

самої риски нової війни необхідно не тільки відновлювати, але і розвивати економіку. Головним 

завданням прийдешньої четвертої п'ятирічки Сталін вважав не тільки відновити, але і 

перевершити довоєнний рівень промисловості і сільського господарства. Було офіційно 

поставлено завдання «досягти рівня сучасної світової технології у всіх галузях індустрії і 

національної економіки, створити умови для просування вперед радянської науки і техніки... У нас 

буде атомна енергія і багато що інше». 

      Добитися цього керівництво країни мало намір зокрема за рахунок використання 

новітніх досягнень науки. Це, вважав Сталін, надійно гарантує безпеку країни, сприятиме 

культурному підйому і зростанню добробуту громадян. Робота над планом розвитку в 

післявоєнний період велася ще з 1943 р. під керівництвом голови Держплану СРСР Н. А. 

Вознесенського. 18 серпня 1945 р. Раднарком і ЦК Комуністичної партії офіційно доручили 

Держплану підготувати директиви по четвертому п'ятирічному плану. 

      Директиви представили на розгляд новообраній Верховній Раді СРСР. Він утвердил їх в 

березні 1946 р. 

      План розвитку країни на 1946—1950 рр. передбачав відновлення довоєнного рівня 

промисловості і сільського господарства. Потім його передбачалося «в значних розмірах» і 

перевершити. Об'єм промислового виробництва повинен був в порівнянні з довоенным зрости на 

48%, сільськогосподарського — на 27%. Передбачалося будівництво 2700 і відновлення 3200 



13 
 

тільки середніх і крупних промислових підприємств. Основний упор п'ятирічний план робив на 

розвиток важкої промисловості (в першу чергу машинобудування) і залізничного транспорту. 

Нарешті, планувалося зростання середньорічної зарплати на 48% в порівнянні з довоенной і 

відміна карткової системи. 

      Внутрішні труднощі посилював непростий міжнародний стан. Зовнішньополітична 

ситуація диктувала необхідність вживання рішучих заходів по економічному розвитку країни. Для 

зміцнення обороноздатності, скорочення технічного відставання було потрібне створення з нуля 

цілих промислових галузей. 

      Витрати на науку в 1946 р. втричі перевершили рівень 1945 р. Було поставлено завдання 

добитися того, щоб промисловість могла проводити щорічно до 50 млн т чавуну, до 60 млн т 

стали, до 500 млн т вугілля, до 60 млн т нафти. Тільки за цієї умови можна було вважати, що 

держава забезпечить темпи економічного розвитку. 

      Передбачалося, що на це піде три нові п'ятирічки, якщо не більше. Але це потрібно було 

робити ради збереження незалежності країни. 1946 рік був названий Роком цементу. 

 

Як це було: 

      Посол США в Москві Аверелл Гарріман згадував: «Росіяни втомилися. Вони принесли 

неймовірні жертви під час війни. Зараз їх просять з ентузіазмом прийняти черговий п'ятирічний 

план, а він означає дуже важку роботу. Він означає верстатобудування і устаткування для країни, в 

якій мінімум споживчих товарів. Цих людей просять з ентузіазмом прийняти величезні жертви 

ради своєї країни». 

      Результати перевершили всі очікування: у найкоротші терміни СРСР ціною 

неймовірних зусиль зумів відновити свою колишню потужність і забезпечив подальше зростання 

економіки. 

Відновлення промисловості 

 

Валовий національний продукт основних країн у 1950 р.  

(у млрд доларів) 

      США - 381 

      СРСР - 126 

      Британія - 71 

      Франція -   50 

      ФРН - 49 

      Японія - 32 

      Італія - 29 

 

      Переклад промисловості на мирні рейки здійснився в основному за 1946 р. Відбувалася 

переорієнтація цілих галузей на виробництво мирної продукції. На базі наркоматів: боєприпасів, 

мінометного озброєння, танкової промисловості, середнього машинобудування були створені 

міністерства автомобільної промисловості, приладобудування, будівельного і дорожнього, 

транспортного і сільськогосподарського машинобудування. Вже в 1948 р. промислове 

виробництво досягло сукупного довоєнного рівня. Вдалося відновити зруйновані в роки війни 

електростанції, металургійні, машинобудівні, добувні заводи. Промисловість західних областей 

РРФСР, України і Білорусії знов запрацювала. Загальний план підвищення промислового 

виробництва виконали і навіть перевиконали. За офіційними даними, рівень його перевищив в 

1950 р. довоєнний на 73%. Правда, переважно цей результат досягався за рахунок зростання 

важкої промисловості. Легка промисловість розвивалася набагато повільніше. Виробництво 

предметів народного споживання не здавалося керівництву країни завданням таким же 

невідкладним, як нарощування оборонних потужностей і ресурсів. У ряді областей легкої 

промисловості (наприклад, в текстильній) не тільки не був виконаний план, але навіть не 

завершилося післявоєнне відновлення. У стадії відновлення залишалася і не така важлива тепер 

для оборонних цілей видобуток вугілля. 
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      Видом транспорту, що розвивається, став трубопровідний: були побудовані 

магістральні газопроводи Саратов — Москва, Дашава — Київ, Кохтла-ярве — Ленінград. Були 

відновлені Бєломоро-балтійська і Днепро-бугська водні системи. Після війни була побудована 

сучасна автомагістраль — Сімферопольське шосе. Верстатний парк поповнився устаткуванням, 

що поступило з Східної Німеччини в рахунок репарацій. Зокрема, на базі вивезеного заводу 

«Опель» в Москві почалося виробництво малолітражних автомашин «Москвич», в підмосковному 

Красногорське на базі заводу «Карл Цейс» — фотоапаратів і іншої оптичної техніки. 

 

Створення атомної промисловості 

 

      У червні 1945 р. Фукс передав радянській розвідці повний опис сконструйованої 

американцями плутонієвої бомби, дав нарис конструкції, її елементів і привів найважливіші 

розміри. 16 липня 1945 р. на полігоні в пустелі під Аламогордо (штат Нью-Мексікоа) 

американцями був підірваний атомний заряд потужністю 19 килотонн. Людство вступило в 

століття ядерних озброєнь. 

      Через вісім днів, 24 липня 1945 р., на тій, що проходила тоді конференції Потсдамськой 

(Берлінською), скликаній для визначення пристрою післявоєнної Європи, американський 

президент Г. Трумен вирішив повідомити про цю подію І. В. Сталіну, природно розраховуючи 

таким чином добитися поступок на переговорах. Сталін зробив вигляд, що його це абсолютно не 

хвилює. 

      Це подію прем'єр-міністр Великобританії У. Черчилль описував так: «Ми стояли по 

двоє і по троє, перш ніж розійтися». Трумен підійшов до Сталіна, і вони говорили удвох за участю 

перекладачів. «Я був, можливо, в п'яти ярдах і стежив з пильним інтересом за цією важливою 

розмовою. Я знав, що збирається сказати президент. Було надзвичайне важливо дізнатися, яке 

враження це проведе на Сталіна. Я бачу цю сценку, немов вона була вчора! Здавалося, що він в 

захваті. Нова бомба! Виняткової сили! Можливо, це вирішальна обставина у всій війні з Японією! 

Що за везіння!» Трохи пізніше, чекаючи автомобіль, Черчилль підійшов до Трумену: «Як все 

пройшло?» — запитав я. «Він не поставив жодного питання», — відповів президент. В світлі цього 

я вважав, що Сталін не знає про величезний дослідницький процес». 

      Сталін, зрозуміло, знав про роботи із створення атомної бомби. Того ж дня І. В. 

Курчатову — науковому керівникові радянських ядерних досліджень — був відправлений наказ 

прискорити роботу по дослідженнях в області ядерних реакцій. 

      6 і 9 серпня 1945 р. американські літаки скинули атомні заряди на японські міста 

Хіросіму і Нагасакі. В результаті вибухів ядерних бомб там загинуло більше 300 тис. чоловік, а 

майже 250 тис. мирних жителів було поранено і уражено радіацією. Америка отримала зброю, 

рівновагу сил, що кардинально порушує. 

 

Точка зору: 

      Російська ядерна фізика виникла ще до революції. У 1910 р. академік В. І. Вернадський 

доповів Російській академії наук про відкриття явища радіоактивності, що обіцяє «нові джерела 

атомної енергії, що перевершують в мільйони разів всі джерела енергії, які тільки людська уява 

здатна представити». Геологи Російської академії наук знайшли родовище уранової руди 

(Верблюже Горло) у Ферганській долині. 

      Радянська розвідка повідомляла про інтенсивні секретні роботи на Заході. У квітні 1941 

р. від резидента в Нью-Йорку Овакимяна поступила інформація про зустріч видних фізиків 

західного миру, в ході якої обговорювалося величезне потенційне військове значення уранової 

проблеми. 20 вересня 1941 р. англійський уряд прийняло вирішення про будівництво «заводу для 

виготовлення уранових бомб». Сталін отримав відомості про атомні проекти на Заході в березні 

1942 р. Іммігрант з Німеччини Клаус Фукс, привернутий британськими ядерниками до оцінки 

німецьких зусиль в атомній області, повідомив до Москви, що США і Британія створюють атомні 

бомби. 
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      У середині 1942 р. науковим керівником радянського атомного проекту був 

призначений Ігор Курчатов. Курчатов проїхав по країні і вибрав відомих йому фахівців. Він 

повернувся в призначену йому як місце досліджень Казань в той самий день — 2 грудня 1942 р., 

коли Енріко Фермі отримав першу керовану ланцюгову ядерну реакцію в Чікаго. Державний 

комітет оборони приступив до радянського атомного проекту 12 квітня 1943 р., коли в рамках 

Академії наук була створена так звана «лабораторія № 2». У готелі «Москва» вперше зустрілися 

основні учасники проекту. Наркомат кольорової металургії отримав завдання добути 100 т чистого 

урану. Не живлячи особливих надій, радянський уряд послав у вашингтонське управління по ленд-

лізу запит на 10 кг металевого урану. Генерал Гроувз, на подив, задовольнив запит, він виходив з 

побоювання, що відмову приверне увага СРСР до атомних досліджень. 

      У грудні 1943 р. К. Фукс прибув в США і взяв участь в розробці процесу 

газодифузійного розділення ізотопів, одночасно знаходячись у контакті з радянськими 

розвідниками. Зібрані фізики і інженери Курчатовим працювали безпосередньо над конструкцією 

бомби. Очолив цю групу Ю. Харитон, якому було сказано: «Не можна упускати час, перемога 

буде за нами, а ми повинні піклуватися і про майбутню безпеку країни. Навколо цієї проблеми за 

кордоном створена небачена по масштабу в історії світової науки концентрація наукових і 

інженерно-технічних сил». 15 березня 1945 р. американці розбомбили завод компанії «Ауер» в 

Оранієнбурге, на північ від Берліна (радянська зона), що проводив торій і уран для німецького 

атомного проекту. Розділ американського «проекту Манхеттенського» генерал Гроувз згадував: 

«Мета наший бомбардування Оранієнбурга була закамуфльована від росіян і німців одночасною 

бомбовою атакою на Цоссен, місцерозташування штаб-квартири німецької армії». Керівник 

досліджень компанії «Ауер» Н. Ріль прояснив радянські власті про причину американського 

нальоту на невелике німецьке містечко. Після закінчення бойових дій Гроувз зумів вивести з 

соляної шахти поблизу Штасфурта, що знаходився в радянській зоні окупації, 1200 т уранової 

руди. 

      В цілях швидкої ліквідації монополії США на володіння ядерною зброєю 20 серпня 

1945 р. ухвалою № 9887 ГКО СССР заснував радянський атомний проект. Тоді Сталін говорив 

Курчатову: «Просите все, що вам потрібне, і вам не відмовлять». Літом 1945 р. уряд 

Чехословаччини на чолі з Е. Бенешем підписав секретну угоду про використання радянським 

урядом уранової руди на шахтах в Яхимове. 

      Радянський атомний проект очолив заступник Голови Ради Міністрів СРСР Л. П. Берія. 

Паралельно був створений адміністративний апарат для керівництва атомним проектом — 

Головне управління Ради Міністрів, яке очоливБ. Л. Ванников. 

      У січні 1946 р. відбулася зустріч Курчатова із Сталіном, який сказав, що «не варто 

займатися дрібними роботами, їх необхідно вести широко, з російським розмахом, в цьому 

відношенні буде надана найширша всемірна допомога. Не потрібно шукати дешевших шляхів... 

Германію слід використовувати всіма можливими шляхами». Курчатов отримав наказ створити 

атомну бомбу, і щонайшвидше. 

      Атомний проект став величезним будівництвом, на якому працювало від 255 до 361 тис. 

чоловік. Завданням очищення урану завідував в підмосковному місті Електросталь німець Н. Ріль. 

Перший промисловий реактор будувався на Уралі в 15 км. на схід від міста Киштима, в 80 км. від 

Челябінська. Створений тут комбінат був названий Челябінськ-40. 

      Як писав американський історик Д. Холловей, «Сталін і його колеги не сподівалися ні 

на допомогу Сполучених Штатів в створенні бомби, ні на відмову Сполучених Штатів від своєї 

монополії. Навпаки, вони чекали, що Сполучені Штати спробують утримати свою монополію так 

довго, наскільки це можливо, і використовують її для тиску на Радянський Союз». 

      З квітня 1946 р. центром атомних досліджень СРСР стало невелике селище Саров на 

межі Горьковськой області, перейменований до Арзамас-16. У 1947 р. був утворений Державний 

комітет з нової техніки. 

 

Точка зору: 
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      На початку червня 1948 р. уранові стрижні в Челябінську-40 були опущені у воду. 

Робота йшла цілодобово. 22 червня реактор досяг бажаного рівня 100 тис. кВт. Як пише 

американський історик Д. Холловей, «ті, хто брав участь в роботах за проектом, вірили, що 

Радянський Союз потребує власної бомби, щоб захистити себе, і прийняли кинутий радянській 

науці виклик, на який могли відповісти створенням радянської бомби, і якнайскоріше». 

      Один з учасників радянського атомного проекту пише: «Наша згода визначалася, по-

перше, тим, що нам були обіцяні набагато кращі умови для наукової роботи. І по-друге, 

внутрішнім відчуттям, що наше протистояння з щонайпотужнішим супротивником після розгрому 

фашистської Німеччини не кінчилося. Відчуття незахищеності особливо посилилося після 

Хіросіми і Нагасакі... Для всіх, хто усвідомив реальності нової атомної ери, створення власної 

атомної зброї, відновлення рівноваги стало категоричним імперативом». 

      Андрій Сахаров, що приїхав до Арзамас-16, так виразив свою думку: «Ми (а я повинен 

говорити тут не тільки від свого імені, тому що в подібних випадках моральні принципи 

виробляються як би колективно-психологічно) вважали, що наша робота абсолютно необхідна як 

спосіб досягнення рівноваги в світі». 

      Цей настрій підтверджують і ті, хто був присутній на випробуванні першого ядерного 

заряду в 1949 р. під Семипалатинськом. «Виріб» помістили на башті заввишки 30 м. Все 

устаткування було виготовлене в Інституті хімічної фізики. О 2 годині ночі бомбу викотили до 

ліфта. Спостерігали з двох місць: 15 км. на північ і 15 км. на південь. На командному пункті 

Курчатов, Харитон, Берія, Щелкин, Первухин, Флеров, Завенягин зайняли свої місця. Курчатов 

віддав наказ про вибух, Харитон закрив двері. Потім всі вийшли назовні, щоб спостерігати за 

грибом, що піднімається. Спалахнуло нестерпно яскраве світло. 

      Харитон згадував: «Ми відчули полегшення, навіть щастя — адже оволодівши такою 

зброєю, ми позбавляли можливості застосувати його проти СРСР безкарно». Курчатов від руки 

написав звіт. 

      29 жовтня 1949 р. Сталін підписав секретну ухвалу Ради Міністрів про нагородження 

учасників проекту. Під час вручення в Кремлі нагород творцям першої радянської атомної бомби 

І. В. Сталін сказав: «Якби ми запізнилися на один-полтора роки з атомною бомбою, то, напевно, 

«спробували» б її на собі». 

      Менше ніж через три роки радянські фізики провели успішне випробування 

термоядерного пристрою. Для випробувань була побудована 30-метрова башта, а внизу — 

кілометрова лінія метро. Наглядовий пост відсунули на 20 км. З величезної території евакуювали 

населення. Відповідальним за випробування знову був Курчатов. Берію в червні 1953 р. замінив як 

розділ проекту Малишев. 

      12 серпня 1953 р. «інтенсивність світла була такою, що довелося надіти темні окуляри. 

Земля здригнулася під нами, а в обличчя ударив тугий, міцний, як удар хлиста, звук розкотистого 

вибуху. Від поштовху ударної хвилі важко було встояти на ногах. Хмара пилу піднялася на висоту 

до 8 км. Вершина атомного гриба досягла рівня 12 км... День змінився вночі, в повітря піднялися 

тисячі тонн пилу. Громада поволі йшла за горизонт», — згадував один з очевидців події. 

      Потужність вибуху була приблизно в 20 разів більше, ніж у першої радянської атомної 

бомби. 

      Літом 1949 р. робота над радянською атомною бомбою увійшла до завершальної фази. 

На річці Іртиш був побудований місто Семипалатинськ-21, нині Курчатов, де були проведені 

випробування. 29 серпня 1949 р. на полігоні під Семипалатинськом пройшло перше випробування 

радянської атомної бомби, яке завершилося успішно, а 10 жовтня 1948 р. була запущена перша 

радянська балістична ракета Р-1. 

      Ще один найважливіший проект почали здійснювати весною 1950 р., коли група фізиків 

на чолі з академіком Таммом переїхала з Москви до Арзамас-16. Перша радянська воднева бомба 

була абсолютно оригінальною розробкою. Літом 1953 р. на полігоні під Семипалатинськом був 

проведений успішний вибух водневого заряду. У 1954 р. в Обнінське була пущена перша в світі 

атомна електростанція. Також в СРСР були створені найбільші в світі парові турбіни потужністю 

100 тис. кВт, крокуючий екскаватор, в здобичі нафти почали застосовувати турбобури. 
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      Кажучи про підсумки четвертої п'ятирічки (1946—1950), слід мати на увазі 
обмеженість наявних в країні ресурсів. Розрив колишніх відносин з союзниками привів до 

використання майже виключно внутрішніх ресурсів. Єдиним зовнішнім джерелом засобів 

служили сплачувані Німеччиною репарації. Проте вже з 1947 р. радянський уряд, підтримуючи 

німецьких комуністів, скоротив репарації з Східної Німеччини. Припинився і демонтаж в рахунок 

репарацій німецьких підприємств. 

      Відшкодувати втрати допомогли і масовий ентузіазм робочих і колгоспників, а з іншого 

боку, фактичне збереження трудової дисципліни військового часу. 

      Певну роль зіграло також використання праці увязнених і військовополонених. Проте 

цю роль не слід перебільшувати — максимальне населення Гулага складало 2,6 млн чоловік (у 

1950 р.), тоді як загальна чисельність робочих і службовців в народному господарстві в тому ж 

році дорівнювала 40,4 млн чоловік. 

      Головним джерелом робочих рук і ресурсів в цілому для відродження промисловості 

знову, як в пору індустріалізації, опинилося село. У селах проводився постійний «організований 

набір робочої сили», яка потім в централізованому порядку розподілялася по промислових 

підприємствах. Проведення таких наборів спеціальною урядовою ухвалою від 1 липня 1947 р. 

доручили Міністерству трудових резервів СРСР. Лише до кінця п'ятирічки «оргнабор» почав 

проводитися більшою мірою за рахунок перерозподілу городян. Всього через цю систему в 

промислове виробництво централізований направив не менше 4 млн чоловік, причому ця цифра не 

включає тих, кого наймали з дозволу держави самі підприємства. Крім того, більше 3 млн нових 

промислових робочих дав так званий молодіжний заклик. Поява маси нових, не дуже 

кваліфікованих робочих зажадало могутніх вкладень в мережу фабрично-заводської освіти.  

 

Сільське господарство 

 

      Четвертою п'ятирічкою (1946—1950) планувалося підняти сільськогосподарське 

виробництво на 27%, проте плани порушила засуха 1946 р., що уразила багато східноєвропейських 

країн. У СРСР від неї постраждали південно-західні і частина центральних районів. По своїй силі 

вона перевершила засуху 1921 р., що закінчилася тоді страшним голодом. І цього разу голод 

уразив багато росіян і українські села. Основний удар довівся по Курській області РРФСР і по 

Молдавії, де у всій республіці пропала чимала частина урожаю. Голод косив людей, губив 

позбавлену корму худобу, ще більш ослабляючи село. 

      Уряд приймав екстрені заходи по підтримці районів, що терплять лихо. Найбільш 

постраждалі регіони звільнили від обов'язкових постачань. Курській області виділили 65,5 тис. т 

хліба, Молдавії — 245,7 тис. т хліба і кормів, а також багатомільйонні грошові дотації. До кінця 

1947 р. голод вдалося подолати, але наслідки його позначалися ще довго. 

      Від засухи сильно постраждали і країни Східної Європи, особливо дунайського басейну. 

Тут також почався голод. Враховуючи, що в цей же час в США розроблявся «план Маршалла», 

ситуація перетворювалася для СРСР в острополитическую. Для підтримки оборонного потенціалу 

потрібно було збільшити розміри допомоги новим союзникам. З 1948 р. ця допомога придбала 

справді величезні масштаби і все частіше носила безвідплатний характер. Після створення в 1949 

р. Ради економічної взаємодопомоги (СЕВ) новий тип взаємин остаточно утвердился. 

      У 1949 р. комуністи прийшли до влади в Китаї, після чого масштабна економічна 

допомога була надана і цій країні. Втім, у відповідь постачання продовольства з Китаю мали 

значення для населення Далекого Сходу. В цілому підтримка знов виниклого соціалістичного 

табору була економічно збитковою, диктованою політичною необхідністю вкладенням. 

      За офіційними даними, сільське господарство в кінці четвертої п'ятирічки досягло 99% 

довоєнного об'єму виробництва. Іншими словами, п'ятирічний план в області сільського 

господарства опинився провалений. Післявоєнне відновлення села йшло набагато повільніше, ніж 

це передбачалося в Москві. Робочих рук в селі не вистачало. Механізація сільського господарства, 

начебто проголошена найважливішим завданням, нерідко проводилася за залишковим принципом. 
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Але найголовніше, колгоспники, що трудилися на державу, не були матеріально зацікавлені в 

результатах своєї праці. 

      Сталін не планував скасовувати одне з головних своїх дітищ — колгоспну систему. 

Вона представлялася йому надійним засобом забезпечення промислових потреб. Швидше, він 

замислювався про повне одержавлення сіла, перетворенні всіх колгоспів на державні радгоспи. У 

1950 р. почалося «укрупнення» колгоспів з метою підвищення централізації управління ними, що 

у результаті привело до виникнення громіздких і погано керованих сільськогосподарських 

підприємств. 

      Довоєнний рівень виробництва в сільському господарстві відновився тільки в ході п'ятої 

п'ятирічки (1951—1955), в 1952 р. Грандіозні — без жодного перебільшення — успіхи в 

промисловості сплатив занепад сільського господарства. Аж до краху СРСР відставання 

сільського господарства і пов'язаний з ним брак продовольства залишалися найхворобливішою 

проблемою для населення країни. 

      П'ятий п'ятирічний план розроблявся в 1949—1951 рр. під керівництвом голови 

Держплану М. З. Сабурова. Тільки у жовтні 1952 р. Директиви плану, по ідеї вже виконуваного 

майже два роки, остаточно утвердил XIX з'їзд партії. План передбачало зростання промислового 

виробництва на цілих 70%. При цьому спеціально наголошувалася необхідність зростання 

виробництва не тільки засобів виробництва, але і товарів народного споживання. Пріоритет, 

проте, однозначно залишався за першою галуззю. Середньорічний приріст в ній визначили на 

рівні 13%, а у виробництві предметів споживання — 11%. Вкладення державних коштів в 

промисловість передбачалося подвоїти в порівнянні з четвертою п'ятирічкою. Передбачалося 

технічне переоснащення сільського господарства, збільшення врожайності в середньому в півтора 

рази, зростання поголів'я худоби. Знов ставилися завдання підвищення життєвого рівня населення. 

      Багато планів п'ятої п'ятирічки опинилися нездійснимі. Особливо це стосувалося 

веселкових прогнозів в області сільського господарства. Це стало ясно вже в 1953 р., коли 

провалився трирічний план підйому тваринництва, що здійснювався з 1949 р. Продукція 

сільського господарства росла украй повільними темпами — 1,6% в рік. Ці темпи, що відставали 

від темпів зростання населення, не могли забезпечити його необхідними продуктами харчування. 

      Для виходу з цієї ситуації розроблялися все більш утопічні проекти. Вера у всесилля 

радянської науки, розвитку якої п'ятий п'ятирічний план приділяв велику увагу, вилилася у 

фантастичний план перетворення природи. У жовтні 1948 р. був прийнятий «Сталінський план 

перетворення природи»: будівництво каскадів електростанцій на Волзі, Дніпрі, Доні і Амударье, 

комплексу каналів (Волго-донской, Південно-український, Северо-кримський, Головний 

Туркменський) із зрошувальними системами навколо, закладка лісосмуг на шляху суховіїв. 

Вважалося за можливе перетворити на плодоносні землі навіть піщані і сніжні пустелі. Деякі 

приватні наслідки плану (наприклад, повсюдна висадка захисних лісосмуг) мали позитивне 

значення для економіки. Проте в цілому ця утопія трохи привела до повного руйнування 

екологічної системи країни, не говорячи вже про величезні фінансові витрати. Спроби здійснення 

подібних проектів в той період і повернення до неї пізніше нанесли природі величезну утрату. 

      Найбільшими досягненнями післявоєнних років стали: 

      • Успішне відновлення промисловості. 

      • Створення нових, самих передових галузей науки 

         техніки і промисловості — атомною і ракетною. 

      • Забезпечення даху над головою для 25 млн бездомних. 

      Проте ці успіхи були досягнуті за рахунок цілого комплексу втрат: 

      • Сільське господарство залишилося в занепаді. 

      • Житлова проблема була вирішена за рахунок будівництва  

         бараків і тимчасових будівель. 

      • Розвиток промисловості здійснювався за рахунок 

         збереження низького рівня життя народу. 

      Від держави сільське господарство отримало більше 0,5 млн тракторів, 93 тис. 

комбайнів, зокрема з'явилися самохідні, маневреніші комбайни, пристосовані для невеликих полів 
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Нечорноземної смуги. Почалося виробництво хімічних добрив, хоча потреби в них далеко не 

задовольнялися. 

      Сільське господарство продовжувало залишатися найбільш відсталою галуззю 

радянської економіки. Одноосібне і репресивне керівництво країною все більше перетворювалося 

на негативний чинник її економічного розвитку. 

     

Документи епохи: 

   Із закону про п'ятирічний план відновлення і розвитку народного господарства СРСР на 

1946—1950 рр. 18 березня 1946 р. 

      СРСР вступив в період мирного соціалістичного будівництва, перерваного віроломним 

нападом гітлерівської Німеччини... 

      Верховна Рада СРСР встановлює, що основні завдання п'ятирічного плану відновлення і 

розвитку народного господарства СРСР на 1946—1950 рр. полягають в тому, щоб відновити 

постраждалі райони країни, відновити довоєнний рівень промисловості і сільського господарства і 

потім перевершити цей рівень в значних розмірах.  

   З доповідної записки Міністра Держбезпеки 

Українською РСР «Про наслідки голоду в області» Ізмаїла 25 листопада 1946 р. 

      У зв'язку з продовольчими утрудненнями і похолоданням, що наступило, впала 

відвідуваність шкіл дітьми. Так, з 100 учнів школи с. Підгірне, де знаходиться радгосп 

«Бессарабський», не відвідують щодня школу 30—35 дітей. У Бородінськом районі в жовтні ц.р. 

на грунті недоїдання зафіксовано 8 випадків смертності. У с. Александровка Бородінського району 

зареєстровано 20 випадків опухання на грунті голоду. 

 

3. Внутрішня політика СРСР останніми роками життя І. В. Сталіна 

 

      Внутрішня політика Радянського Союзу в перші післявоєнні роки відповідала тим 

мобілізаційним завданням, які ставило перед країною її керівництво. Спадщина передування, 

довоєнного періоду складали тотальне панування комуністичної ідеології, що визначала все 

політичне життя країни, система масових репресій. Проте з'явилися і нові тенденції. Основним їх 

змістом було подальше зміцнення режиму особистої влади І. В. Сталіна. Він все менш зважав 

навіть на ідеологічні рамки, рішуче змінюючи їх з потреби. Це відповідало інтересам державного 

апарату, що зміцнився, роботу якого нерідко сковували рамки марксистської ідеології. 

      В умовах «холодної війни», що почалася, із Заходом для сталінського керівництва не 

могло бути і мови про демократизацію внутрішнього ладу. Деякі заходи по розширенню 

повноважень Рад призначалися тільки для спрощення єдиної системи керівництва країною. 

Головними напрямами внутрішньої політики стали подальша мобілізація і централізація. Заходи, 

прийняті в передвоєнній обстановці, перш за все відмова від альтернативності при виборах в Ради, 

стали нормою життя. Посилювання режиму відчував на собі кожен громадянин СРСР. По країні 

прокатувалися серії ідеологічних кампаній, покликаних не допустити і тіні інакомислення, 

визначити «партійну» (тобто сталінську) позицію з усіх питань духовного життя, культури, науки. 

Політичні репресії, що тримали в страху всіх потенційно незадоволених, продовжували бути 

одним з важливих інструментів режиму. На 1946—1949 рр. припав новий пік репресій. Офіційно 

це пояснювалося покаранням зрадників і післявоєнним зльотом злочинності, але це було вірно 

лише частково. Після війни до СРСР повернулося понад 5 млн репатріантів. Вони проходили 

строгу перевірку у фільтраційних таборах, частина з них, особливо колишні військовополонені, 

прямували в табори. 

      У роки війни з Криму, з Північного Кавказу були вислані цілі народи. Висилалися на 

схід також люди, що боролися проти радянської влади із зброєю в руках: бандерівці, «лісові 

брати», колективізації, що чинили опір, жителі Західної України, Західної Білорусії і Прибалтики. 

На їх місце в західні райони було переселено до 2,5 млн чоловік. 
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      Репресії, як і перед війною, не обходили партійно-радянську еліту. По суті, вони стали 

методом її відбору. Перед висунутими на той або інший відповідальний пост молодими 

працівниками нерідко ставилися украй завищені, важкі, а то і просто нездійсненні завдання. 

 

Як це було: 

      От як згадував ключовий епізод свого життя Л. І. Брежнєв, в 1964—1982 рр. 

Генеральний секретар ЦК КПРС, а в 1946 р. 40-річний генерал-лейтенант, недавно демобілізовує з 

армії і призначений секретарем обкому: 

      «В час сівби, пам'ятаю, повертався з Бердянська, поспішав, заночував в полі в торішній 

копиці, а годинника в сім ранки заїхав в Пологовський район. Розмовляючи з секретарем райкому 

Шерстюком, запитав, як йде сівба, що з технікою, а він, дивлюся, якось мне. 

      — Ти що, Олександр Саввіч? Говори прямо, що у тебе? 

      — У мене порядок... Ви радіо чули вранці? 

      — Ні, а що? 

      — В «Правді», розумієте, в передовій обробили нас. За низький темп відновлення 

«Запорожсталі». Формулювання дуже різкі. 

      Помовчали.  

      — Так... — говорю. — Значить, дзвонитиме Сталін, треба їхати. 

      Вночі мені дійсно подзвонив І. В. Сталін, і розмова була серйозний. То, чого ми встигли 

добитися, що ще недавно вважалося успіхом, обернулося раптом чи не поразкою. Змінилися 

обставини — не у нас в області, а в країні і в світі. Терміни введення всього комплексу, який 

повинен був проводити сталевий лист, нам перенесли на найближчу осінь, темпи будівництва 

наказали форсувати. Я вже говорив, що це пов'язано було з «холодною війною». 

      У той період Брежнєв був молодим і енергійним керівником, про якого багато хто 

відгукувався позитивно. 

      Можна не сумніватися, що його кар'єра закінчилася б вельми плачевно, якби він не 

справився з відновленням «Запорожсталі». 

      Найсильніші і енергійніші, такі, що досягли успіху в неможливому, йшли «вгору», на 

підвищення. Ті, хто добився хоч якихось успіхів, мали шанс продовжувати роботу на колишньому 

місці. Тих же, хто не справлявся і давав слабке місце, часто чекав суд. Відсів звільняв місця для 

нових випробовуваних. В результаті подібної, нерідко кривавої «ротації» бюрократія піддавалася 

жорсткому відбору. У відомому сенсі він загартовував тих, хто уцілів. Але вже на початок 50-х рр. 

в середовищі службовців — основній опорі Сталіна ще з довоєнних часів — була помітна втома 

від загрози покарання, що постійно висіла над ними. Апаратники більше не хотіли випробовувати 

постійний страх за свої крісла і життя. А сталінська підозрілість з часом тільки посилювалася.  

 

Як це було: 

      Згадує М. С. Хрущов: «Пам'ятаю, як Сталін відпочивав востаннє в Новому Афоне. Це 

був 1951 р. ...Він запросив мене, як часто траплялося і раніше, до себе... Потім він подзвонив 

Мікояну, який відпочивав в Сухумі. Той теж приїхав. Так ми удвох і жили у Сталіна... Одного 

разу, ще до обіду, Сталін піднявся, одягнувся і вийшов з будинку. Ми приєдналися до нього і 

стояли утрьох перед будинком. І раптом, без жодного приводу, Сталін пильно так подивився на 

мене і говорить: «Пропащий я людина. Нікому не вірю. Сам собі не вірю». Коли він це сказав, ми 

буквально заніміли. Ні я, ні Мікоян нічого не змогли промовити у відповідь. Сталін теж нам 

більше нічого не сказав. У його оточенні всі були тимчасовими людьми. Поки він їм якоюсь мірою 

ще довіряв, вони фізично існували і працювали. А коли переставав вірити, то починав 

«придивлятися». І ось чаша недовір'я відносно того або іншого з людей, які разом з ним 

працювали, переповнювалася, приходила їх сумна черга, і вони слідували за тими, яких вже не 

було в живих. Власне, так і траплялося раз від разу з тими, хто працював поряд з ним... Потім 

майже всі ці люди були знищені... Справа дійшла до того, що Сталін почав вважати шпигуном 

Ворошилова!» 



21 
 

      Деякі керівники з тривогою сприймали і нові ідейні віяння. Розпуск Комінтерну і 

пом'якшення релігійної політики в 1943 р. позначили різкий поворот Сталіна до «державницької» 

лінії замість колишньої ідеологічної, «партійної». Поверталися в життя багато суто зовнішніх 

прикмет царської Росії — від назви уряду (Рада міністрів) до виду військової форми. З іншого 

боку, пройшла і часткова реабілітація історії дореволюційного періоду з її героями — діячами 

культури, полководцями, навіть монархами. Модний колись культурний модерном остаточно 

засуджувався і оголошувався «формалізмом». Багато що з того, що раніше розумілося під 

поняттям «Пролетарський інтернаціоналізм», тепер батожилося як «безрідний космополітизм». 

Відкидалося «підлабузництво перед Заходом» у всіх формах. Дійшло навіть до фактичної відмови 

від ідеї рівності народів СРСР. Ця кампанія іноді приймала образливий для деяких народів 

характер. Проте із-за примусового нав'язування протягом довоєнних років «інтернаціоналізму» 

вона, як правило, зустрічала позитивний відгук у частини інтелігенції і в широких масах. 

      Відповідно цим нововведенням в ідеології відбувалося і ослаблення влади партійних 

органів. Сталін відмовився від гучного титулу Генеральний секретар ЦК ВКП(б). Він майже не 

скликав пленумів ЦК і зовсім не скликав партійних з'їздів. Засідання Політбюро фактично були 

нарадами Сталіна з окремими соратниками, що спеціально викликаються, і не протоколювалися. 

За рахунок деякого ослаблення партійного всевладдя зміцнювалися органи державні. Четвертий 

п'ятирічний план прийняла сесія Верховної Ради без керівного вирішення партійного з'їзду. У 

центрі і на місцях партійні структури опинилися під невсипущим контролем підлеглих Сталіну 

органів державної безпеки. 

      І в ці самі роки максимального зміцнення особистої влади Сталін все більше віддалявся 

від повсякденного керівництва життям країни. Виною тому була і його загальна втома, і слабкий 

стан здоров'я — старезний вождь все частіше хворів. Основний час Сталін вже на рубежі 1940—

1950-х рр. проводив поза Кремлем і навіть Москвою. Нерідко наради керівництва країни 

збиралися на улюбленій сталінській дачі в підмосковному селищі Кунцево. 

      Визначаючи загальну політику, Сталін все рідше втручався в ухвалення конкретних 

рішень. Причиною такої ситуації було і міцніюче його переконання в своїй винятковій ролі як 

теоретика, «корифея всіх наук». Вождь вдавався до відвернутих творів. Основні роботи, написані 

тоді Сталіном, присвячувалися лінгвістиці («Марксизм і питання мовознавства») і політичній 

економії («Економічні проблеми соціалізму в СРСР»). 

      Поки Сталін займався теоретичними питаннями, в країні накопичувалися проблеми, які 

соратники без вождя вирішувати не насмілювалися. Прямі помилки, здійснені по непродуманих 

вказівках лідера, ніхто так само не насмілювався виправляти. Це, проте, не заважало боротьбі за 

владу, тим більше запеклою, чим очевидніше ставало старіння Сталіна. 

      У ході цієї боротьби склалися три основні угрупування. Одну складали «старі 

більшовики», колишні соратники Сталіна по внутріпартійній боротьбі — В. М. Молотов, А. І. 

Мікоян, К. Є. Ворошилов, Л. М. Каганович, А. А. Андрєєв. Їх, при складних особистих взаєминах, 

об'єднували настороженість по відношенню до ідейних нововведень і боязнь нових репресій. У 

Політбюро ця група була найбільшою, але і найслабкішою. «Ленінградська» група (А. А. Жданов, 

Н. А. Вознесенський, О. М. Косигін і ін.), що висувається під час війни, служила одним з головних 

двигунів нововведень в політичному житті. Жданов з'явився ініціатором кампаній проти 

«формалізму» і «космополітизму». «Ленінградці» виступали за розширення повноважень органів 

влади РРФСР. Поступово відокремилася група що займався органами безпеки Л. П. Берія і 

близького до нього Р. М. Маленкова. Смерть впливового Жданова в 1948 р. викликала спалах 

відкритої боротьби між ними і «ленінградцями». Що стосується інших членів керівництва, 

особистих висуванців Сталіна (М. С. Хрущов, Н. М. Шверник, Н. А. Булганін), то вони займали 

вичікувальну позицію. 

      Загальним завданням більшості Політбюро і самого Сталіна стало ослаблення украй 

популярних після Перемоги радянських полководців. Увечері 24 червня 1945 р. 2,5 тис. генералів і 

маршалів з'явилися на прийом в Кремлі в небаченому золотому шитті своїх парадних мундирів, 

прикрашені всіма головними орденами планети. Вони були переможцями, це було їх свято. 
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      На прийомі на честь Перемоги Сталін підняв тост, який уразив всіх присутніх: «За 

здоров'я російського народу». Але він не підійшов привітати маршалів (тости в їх честь 

проголошував Молотов). Таким чином їм явно вказали їх місце в новому політичному розкладі. 

Дуже популярні полководці ставали небезпечними для Сталіна. Саме тому незабаром Г. К. Жуков 

був відправлений до Одеського військового округу, К. К. Рокосовський — до Польщі, А. І. 

Антонов — в Закавказзі. Деякі маршали і генерали незабаром були піддані репресіям (маршал 

артилерії Н. Д. Яковлєв, маршал авіації А. А. Новіков і ін.). Був знятий з поста і знижений в званні 

в результаті «розслідування» нарком ВМФ адмірал Н. Р. Ковалів. 

      Чищення рядів торкнулося і Політбюро. У 1949 р. міністр держбезпеки B. C. Абакумов 

и Г. М. Маленков з відома Сталіна оголосили «ленінградську» групу антипартійною і 

антирадянською. Її членів звинуватили і в забутому шовінізмі «великороса». Керівники 

«ленінградців» — Н. А. Вознесенський, А. А. Ковалів, М. І. Родіонов і ін. були арештовані і 

засуджені до розстрілу. У тій же «ленінградській справі» пройшли тисячі відповідальних 

працівників в різних регіонах РРФСР. З видних прихильників Жданова дивом уцілів лише О. М. 

Косигін. 

      Проте, маятник настроїв Сталіна вже скоро гойднувся в інший бік. У 1951 р. зняли з 

поста і заарештували самого міністра держбезпеки Абакумова. Його «справа» була задумана 

Сталіном як перший крок до звичного вже для нього приборканню органів держбезпеки, що 

надмірно «розійшлися», а заразом і до нового «великого терору» проти соратників. 

      Недаремно одночасно відновили почату в 1948 р. справу Єврейського 

антифашистського комітету (ЕАК). Створений під час війни, ЕАК став важливим суспільним 

центром євреїв, що проживають в СРСР. Популярність в Радянському Союзі, популярність за 

кордоном і деяка автономія від державних органів викликали у Сталіна насторожене відношення 

до ЕАК. В умовах «холодної війни» зв'язку ЕАК з міжнародними єврейськими організаціями 

здавалися підозрілими і небезпечними. Виношувана керівництвом ЕАК ідея створення нової 

єврейської автономії в Криму, роль ЕАК в підтримці СРСР Ізраїлю, згодом визнана помилковою, 

довершили справу. 

      У січні 1948 р. агенти МГБ убили під виглядом дорожньої події голови ЕАК народного 

артиста СРСР С. М. Міхоелса, визнаного лідера єврейського суспільного руху. За цим незабаром 

послідувала кампанія проти ЕАК як сіоністській організації і перші арешти. «Справа ЕАК» була 

направлена не тільки проти єврейського руху, але і проти «старих більшовиків». У 1949 р. 

заарештували головних покровителів ЕАК — старого революціонера, члена ЦК партії А. 

Лозовського і П. С. Перлину, дружину Молотова. На цьому, проте, справа припинилася. Боротьба 

з «космополітизмом» прийняла з січня 1949 р. відкрито антиєврейську спрямованість, слова 

«космополіт» і «єврей» багатьма почали сприйматися як синоніми. Але працівники ЕАК 

продовжували чекати судна. Процес послідував тільки в 1952 р. 13 головних підсудних на чолі з 

Лозовським були засуджені до розстрілу. 

      На тлі підготовлюваних нових репресій в Москві 5 жовтня 1952 р. відкрився XIX з'їзд 

ВКП(б). Із Звітною доповіддю ЦК на нім виступав Р. М. Маленков, що — неначе — підводило 

підсумки боротьби за владу. З'їзд утвердил (заднім числом) Директиви по п'ятому п'ятирічному 

плану. Зовні це відновлювало колишнє положення партійних органів. Але лише зовні. Сталін 

потребував партії лише як в механізмі відбору еліти, як в частині величезної державної машини. 

На з'їзді оголосили, що колишня Програма партії виконана, проте розробка нової програми не 

почалася. Були прийняті зміни в Статуті партії. У нім істотно розширювався розділ про обов'язки 

комуністів. Нова редакція Статуту підкреслювала обов'язок членів партії не тільки словом, але і 

справою підтримувати кожне вирішення керівництва. Знаковим було перейменування партії. 

Очищена за роки репресій від більшовиків з дореволюційним стажем, партія тепер відмовилася і 

від самого імені більшовицької. Вона почала називатися Комуністичною партією Радянського 

Союзу (КПРС). Цей символічний акт завершив жорстке сталінське «оновлення» єдиної політичної 

сили СРСР. 

      Найважливішими ж були зміни в партійній структурі. Замість колишніх Політбюро і 

Оргбюро ЦК створювався новий єдиний орган — Президія. По повноваженнях він наближався до 
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колишнього Політбюро. Але склад Президії сильно виріс — 25 членів і 11 кандидатів. Весь ЦК 

налічував тепер 125 членів і 111 кандидатів. 

      Розширення керівного круга за рахунок молодих висуванців створювало для Сталіна 

могутній кадровий резерв, ослабляло визнаних партійних лідерів. Комітет партійного контролю, 

раніше незалежна комісія, відтепер підкорявся ЦК партії. При цьому практичне керівництво 

партією покладалося на централізований Секретаріат. Пост Генерального секретаря в новій 

редакції Статуту не згадувався, але всім було ясно, хто керує роботою Секретаріату. На пленумі 

Сталін зробив провокаційний крок, попросивши звільнити його від керівництва Секретаріатом 

ЦК.  

Як це було: 

      Ось що побачив поет і делегат з'їзду К. Симонов: «Сталін, стоячи на трибуні і дивлячись 

в зал, заговорив про свою старість і про те, що він не в змозі виконувати все ті обов'язки, які йому 

доручені. Він може продовжувати нести свої обов'язки Голови Ради Міністрів, може виконувати 

свої обов'язки, ведучи, як і раніше, засідання Політбюро, але він більше не в стані звістки ще і 

засідання Секретаріату ЦК. Тому від цієї останньої своїй посаді він просить його звільнити... 

Сталін, кажучи ці слова, дивився на зал, а позаду нього сиділо Політбюро і стояв за столом 

Маленков, який, поки Сталін говорив, вів засідання. І на обличчі Маленкова я побачив жахливий 

вираз — не переляку, немає, а вираз, який може бути у людини, що ясніше за всіх інших 

усвідомив ту смертельну небезпеку, яка нависнула у всіх над головами... Обличчя Маленкова, 

його жести, його виразно здійняті руки були прямим благанням до всіх присутніх негайно і рішуче 

відмовити Сталіну в його проханні. І тоді, заглушаючи ті, що пролунали вже і із-за спини Сталіна 

слова: «Ні, просимо залишитися!» або щось в цьому дусі, зал загудів словами: «Немає! Не можна! 

Просимо залишитися! Просимо узяти своє прохання назад!»... Маленков, на якому як на 

головуючому у цей момент лежала найбільша частина відповідальності, а у разі чого і провини, 

зрозумів відразу, що Сталін зовсім не збирався відмовлятися від поста, що це проба, промацує 

відношення пленуму до поставленого ним питання... Коли зал загудів і закричав, що Сталін 

повинен залишитися на посту і вести Секретаріат ЦК, обличчя Маленкова, я добре пам'ятаю це, 

було обличчям людини, яку тільки що минула пряма, реальна смертельна небезпека». 

      Серед членів і кандидатів в члени Президії, вибраних на пленумі ЦК 15 жовтня 1952 р., 

були немало людей, раніше не дуже відомих, а то і просто малопомітних. До нового органу 

увійшли, наприклад, що став в 1947 р. секретарем ЦК М. А. Суслов і вибраний в 1950 р. першим 

секретарем ЦК молдавської компартії Л. І. Брежнєв. Серед висуванців Сталіна опинилися не 

тільки партійні і державні працівники, але і представники інтелігенції. З іншого боку, під 

приводом хвороби в Президію не вибрали А. А. Андрєєва, члена партійного керівництва з часів 

Громадянської війни. На пленумі Сталін раптово зробив відкриту атаку на старих більшовиків. 

Він звинуватив В. М. Молотова і А. І. Мікояна в антипартійній і навіть проамериканській позиції, 

в співучасті з «ворогом народу» А. Лозовським. З цієї причини Молотову і Мікояну відмовили у 

введенні в Бюро Президії — орган, не передбачений Статутом КПРС, але створений за особистим 

розпорядженням Сталіна. 

      У такій обстановці 5 березня 1953 р. послідувала смерть І. В. Сталіна. Для багатьох 

вона, поза сумнівом, виявилася довгожданою. У тій обстановці кончина вождя, як здавалося, клала 

межу очевидною і нікому не потрібній нестабільності. 

 

4. Національна політика. Положення в республіках СРСР останніми роками 

життя Й. В. Сталіна 

 

      Найважливішою складовою частиною внутрішньої політики СРСР в післявоєнні роки 

продовжувала залишатися національна політика. Сталін дивився на неї як на сферу своєї 

компетенції і спеціалізації. Він був Комісаром у справах національностей в першому радянському 

уряді, пізніше особисто визначав межі республік СРСР, позначивши їх на карті. Війна і пов'язана з 

нею централізація всіх сил країни привели до обмеження самостійності союзних республік. 

Практика відносин центру з національними регіонами все більше нагадувала систему унітарної 
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імперії. Проте формально на федеральний пристрій ніхто не робив замах, за союзними 

республіками зберігалися всі права, включаючи навіть право виходу з СРСР. 

      У післявоєнний період гострі проблеми в національній політиці були пов'язані перш за 

все з ситуацією в західних регіонах СРСР — Західній Україні, Прибалтиці, частково в Молдавії і 

Західній Білорусії. Тут після перемоги над Німеччиною розгорілася своя війна, по суті цивільна, 

між місцевими націоналістами, буржуазією і комуністами. Ці події добре відбиті, наприклад, в 

литовському художньому фільмі «Ніхто не хотів вмирати». 

      На заході України ще в роки війни відбувалися зіткнення між радянськими партизанами 

і націоналістами з Української повстанської армії (УПА). Чимале число українських націоналістів 

під час війни прямо служило німцям, зокрема у військах СС. Розгром німецьких військ об'єднав 

фракції бандерівців і мельниковцев (названі так по прізвищах лідерів українських націоналістів), 

до того розколені різним відношенням до окупантів. Вже в 1944 р. УПА розвернула бойові дії в 

тилу Червоної Армії по обидві сторони нової польсько-радянської межі. Після 1945 р. УПА 

підтримувалася із заходу, де знайшли притулок її ватажки. У республіках Прибалтики — Латвії, 

Литві і Естонії — основу загонів «лісових братів», що продовжували чинити опір, склали створені 

нацистами поліцейські і эсэсовские формування. Їх також підтримували західні держави, що 

відмовилися визнавати Прибалтику частиною СРСР. Крім «лісових братів» і незалежно від них, в 

Литві і Західній Білорусії діяли бойовики польської Армії крайовой (АК), що підкорялися 

польському уряду, що знаходився в еміграції в Лондоні. 

      У 1945—1948 рр. опір антирадянських загонів, що ховалися в лісах, і широкого підпілля 

в населених пунктах наносив радянським властям і їх прихильникам важку утрату. Проте в 1946 р. 

влади добилися деяких успіхів в розгромі «лісових братів» в Литві. У 1947—1948 рр. вдалося 

майже справитися з супротивниками Рад в Латвії і Естонії. Найбільш запекла боротьба йшла на 

Україні, але і тут, поєднуючи репресії з амністіями, вдавалося досягти деяких результатів. 

Ситуація знов загострилася після того, як в 1949—1950 рр. в нових республіках і областях 

почалася суцільна колективізація. Опір примусовому колгоспному будівництву штовхав до 

націоналістів багато селян. Влада відповідала суворими репресіями і депортаціями «ворожих 

елементів». Колективізація, що послідувала за страшним голодом, викликала в 1949 р. спалах 

обурення навіть в порівняно лояльній Молдавії. Знов, як і на початку 1930-х рр. при опорі селян на 

решті території СРСР, з Москви поступила вказівка «визнати помилки» і «виправити перегини». 

      Проте генеральна лінія залишилася колишньою. До 1951 р. колективізація в основному 

завершилася, а заможне селянство («куркульство»), головна опора опору, піддалося 

розкуркуленню або поголовній висилці. Це ослабило масову базу націоналістів. 

      Слід зауважити, що паралельно з колективізацією, також за зразком часів «великого 

перелому», на заході СРСР проводилася прискореними темпами і індустріалізація. 

Відновлювалися зруйновані війною і одночасно зводилися нові підприємства, швидко йшов 

процес урбанізації. Промислове виробництво в Латвії і Естонії вже в 1950 р. перевищувало 

довоєнний рівень приблизно в 3 рази, в Литві, в західних областях України і Білорусії — 

приблизно в 2 рази. Значних (хоча скромніших) успіхів досягла і Молдавія. Розвиток і 

впорядкування міст, перетворення раніше глухих сільськогосподарських регіонів в промислові 

зони укріплювали позиції нової влади. Міські робочі і інженери, а шар службовців, що особливо 

росте, ставали її надійною опорою. 

      Націоналістичне підпілля в нових умовах втрачало опору. Вже до 1948 р. була повністю 

розгромлена польська Армія крайова. До 1950 р. було покінчено з осередками опору в Латвії, 

Естонії, Молдавії. У Литві і на заході України розгром бойовиків УПА і «лісових братів» 

завершився тільки в 1953—1954 рр. Радянська влада діяла проти підпілля жорстоко, але і 

націоналісти удавалися до масового терору, зокрема проти власних народів. Терор ставав тим 

свирепее, чим безглуздіше була їх боротьба. Жертвами вбивств і терактів були рядові комуністи, 

члени сімей військовослужбовців, вчителя, нерідко просто селяни, що «добровільно» вступили в 

колгосп. Всього від рук націоналістів в західних регіонах СРСР загинуло в 1944—1954 рр. близько 

40 тис. мирних жителів, з них 25 тис. — в західних областях України. 
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      Бойові втрати радянської армії і внутрішніх військ СРСР за післявоєнні роки 

сопоставимы з втратами в стратегічних операціях Великої Вітчизняної війни. Тільки на заході 

України втрати склали близько 30 тис. військовослужбовців за 10 років. УПА на цій території 

втратила більше 55 тис. чоловік убитими, більше 100 тис. було засуджено. Чинниками перемоги 

над націоналістами були і потужність радянської державної машини, і ефективність проведених 

після війни перетворень. 

      Позбувшись масової підтримки населення, націоналістичний рух припинило існування. 

Громадянська війна в західних регіонах завершилася перемогою комуністів. 

      Відбилася на міжнаціональних відносинах і боротьба за владу в керівництві країни. 

Міністром держбезпеки замість заарештованого B. C. Абакумова був призначений С. Д. Ігнатьев, 

безмежно зраджений Сталіну. У 1952 р. в Закавказзі починається «мингрельское справа», 

фактично направлена проти Л. П. Берії, який був мінгрелом за національністю. Представники цієї 

малої народності в 1930—1940-і рр. зайняли багато видних постів в грузинському керівництві. 

Багато хто з них полягав в споріднених зв'язках з могутнім партійним лідером. Тепер серед 

партійних і радянських працівників-мінгрелів почалися поголовні арешти. У провину їм ставилися 

як політичні, так і кримінальні злочини. У підслідних вимагали свідчень на московського 

покровителя. 

      Одночасно з осені 1952 р. союзне МГБ приступило до «справи лікарів». Джерелом його 

послужила «справа Абакумова», в ході якої спливло звинувачення в неправильному лікуванні А. 

А. Жданова. Послідували арешти лікарів київських і московських клінік, що звинувачувалися в 

«шкідницькому лікуванні» партійних керівників. Найбільш помітним «кремлівським» лікарям 

пред'являли звинувачення в змові на життя Жданова і Сталіна, в зв'язках з Абакумовим, з членами 

ЕАК і міжнародними сіоністськими організаціями. З них буквально «вибивали» свідчення як на 

Берія і Абакумова, так і на Молотова і Ворошилова. 

      Переважну більшість арештованих лікарів складали євреї. Ще в листопаді 1952 р. за 

ініціативою Сталіна пройшов процес над поряд євреїв — керівників компартії Чехословаччини. На 

цьому процесі сіонізм був проголошений головною загрозою комуністичному руху. У січні 1953 р. 

газета «Правда» оголосила «лікарів-шкідників» єврейськими «буржуазними націоналістами» і 

агентами міжнародного сіонізму. Вислови проти «космополітів» у поєднанні з масовим страхом 

перед «вбивцями в білих халатах» вилилися в бурхливу антисемітську кампанію. Повсюдно 

почалися арешти лікарів-євреїв. Єврейська інтелігенція виступала із засудженнями сіонізму, що 

покаялися. Сама єврейська нація оголошувалася тепер вигадкою «націоналістів».  

 

Як це було: 

      Хрущов так згадував про позицію Сталіна в єврейському питанні: «Крупним недоліком 

Сталіна було неприязне відношення до єврейської нації. Він як вождь і теоретик в своїх працях і 

виступах не давав навіть натяку на це. Боже! ...Але, коли в своєму колі йому доводилося говорити 

про якогось єврея, він завжди розмовляв з підкреслено утрируваною вимовою. Так в побуті 

виражаються несвідомі, відсталі люди, які з презирством відносяться до євреїв і навмисне 

перекручують російську мову, вип'ячуючи єврейську вимову». 

      Повернення до офіційного антисемітизму після довгих десятиліть такого ж офіційного 

інтернаціоналізму викликало шок в суспільних кругах західних країн. Вже в жовтні 1952 р. США 

звинувачували І. Сталіна в «масових репресіях» проти євреїв. Тепер в ці звинувачення вірилося 

все більшому числу людей за кордоном. Ліві сили почали відвертатися від СРСР, піддавати 

Сталіна критиці. Коливалися і західні комуністи. Насторожилися навіть зраджені вожді країн 

«народної демократії». Серед них залишалися немало євреїв, не дивлячись на відставки і репресії 

останніх років, наприклад лідер комуністичної Угорщини М. Ракоши. «Справа лікарів» викликала 

повний розрив і без того давно холонучих радянсько-ізраїльських відносин. Услід за бурхливим 

обуренням в ізраїльському друці і протестами сіоністських структур 9 лютого 1953 р. відбувся 

вибух бомби в радянському посольстві в Тель-Авіві. СРСР через два дні розірвав дипломатичні 

відносини з Ізраїлем. 



26 
 

      У результаті союзного будівництва в СРСР склалася своєрідна ієрархія народів. Її 

закріплення відбулося в 1945—1948 рр., на першому етапі боротьби з «космополітизмом», однією 

з рис якого вважалося неправомірне зрівнювання внеску різних народів СРСР в загальну історію. 

Російський народ тепер визнавався першим серед рівних. Це разюче відрізнялося від положення в 

1920-х рр., коли «шовінізм великороса» вважався головним ворогом влади. Наступний ступінь 

займали титульні народи союзних республік. До 1953 р. в СРСР, окрім РРФСР, полягало вже 15 

союзних республік. Це Україна, Білорусія, Карело-финская, Естонія, Латвія, Литва, Молдавія, 

Грузія, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Киргизія, узбекистан, Туркменістан, Таджикистан. З 

них для найбільш пострадавших від війни України і Білорусії І. Сталін добився в 1945 р. навіть 

особливих місць в ООН. Далі в радянській ієрархії народів йшли послідовно титульні народи 

автономних утворень — республік і областей. Замикали ієрархію нечисленні («малі») народи, 

лише для деяких з яких передбачалися у складі країв і областей «національні округи». Але крім 

цього, були ще народи, «покарані» загальним посиланням за підозрою в невірності і співпраці з 

німцями в роки війни. Існування таких народів (німців Поволжья, калмиків, чеченців, інгушів, 

кримських татар і ін.) в ту пору просто замовчувалося. 

      Певному статусу народу відповідали і строго певні можливості в культурному розвитку. 

До кожної національної освіти були прив'язані культурні і наукові організації «покладеного» 

рівня. У всіх союзних республіках створювалися свої академії наук із статусом, майже 

рівнозначним «великим», загальносоюзним академіям. Автономним республікам своя академія 

наук не вважалася, зате в кожній столиці автономної республіки, незалежно від її реальних потреб, 

передбачалося відкрити по університету. Проте у багатьох випадках рівень розвитку наукових 

кадрів не дозволив цього зробити не тільки в 1950-х, але і в 1960-х рр. В той же час більшості 

обласних центрів РРФСР доводилося задовольнятися педагогічними інститутами. 

      Роль РРФСР в цій складній системі взаємин була подвійною. З одного боку, в боротьбі з 

місцевим «націоналізмом» (справжнім і уявним) московські власті прагнули спиратися на вихідців 

з Росії, направляючи їх в інші республіки. З іншого боку, у Росії просто не було багатьох 

обов'язкових для союзної республіки державних інстанцій. 

      Спроба хоч якось розділити сфери відповідальності союзних і республіканських 

органів, розмежувати управління СРСР і РРФСР, зроблений в Ленінграді, обернулася одним із 

звинувачень «ленінградській» групі (член Політбюро ЦК ВКП(б) і голова Держплану СРСР Н. А. 

Вознесенський, секретар ЦК А. А. Ковалів, Голова Ради міністрів РРФСР М. І. Родіонов). Сама 

думка про це сприймалася Сталіном як змова, приголомшлива основи сконструйованого ним 

Союзу. Входивши до складу федеральної держави, Росія і сама була федерацією. Найбільша 

кількість автономних утворень виділилася саме з неї. Серед них — найбільш великі і розвинені 

(Якутська, Татарська, Башкирська АССР і ін.). 

      Розвиток економіки союзних республік визначався в післявоєнний період як загальними 

напрямами економічного розвитку країни, так і наявністю власних завдань. Одні республіки 

повинні були відновлювати зруйновану війною економіку, інші після перекладу економіки на 

мирні рейки поверталися до довоєнних темпів розвитку. При цьому розвиток республік Закавказзі 

і Середньої Азії як і раніше носив «наздоганяючий» характер. Не дивлячись на спад промислового 

виробництва і занепад міст в РРФСР і західних регіонах, східні республіки все ще серйозно 

відставали від них, залишаючись переважно сільськогосподарськими. Цей розрив в економіці і 

устрої життя лише в Закавказзі скорочувався відносно швидко. 

      І післявоєнне відновлення, і «наздоганяючий» розвиток однаковою мірою вимагали 

серйозних капіталовкладень. Поступово складається система, при якій багатші і розвиненіші на 

даному етапі республіки стають «донорами» для тих, що відстають. Тільки надання обширній 

економічній допомозі регіонам, що постраждали від війни, зробило можливим їх швидке 

відновлення. Нерідко регіонам була потрібна допомога в надзвичайних ситуаціях. Так, голод 

1946—1947 рр. спонукав Центр перекинути значні ресурси на підтримку постраждалої Молдавії. 

СРСР надав безвідплатну допомогу Туркменії, що постраждала в 1948 р. від страшного 

землетрусу. 
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      Поступово серед республік — одержувачів допомоги виділилася група найбільш 

привілейованих. У розвиток їх промисловості, підйом життєвого рівня, впорядкування вкладалися 

найбільші засоби. Це неабиякою мірою стосувалося України — не тільки через утрату, нанесену їй 

війною, але і з метою зміцнення позицій радянської влади на заході СРСР. На своєрідну заможну 

«вітрину соціалізму» перетворилися республіки Прибалтики. Це відбулося в результаті старань 

нової влади створити якнайкращі, «західні» умови життя в містах, укріпити їх сучасним 

промисловим виробництвом. Естонія, Латвія і Литва опинилися у складі СРСР найбільш 

передовими в промисловому, сільськогосподарському і культурному відношенні. Багато жителів 

Радянського Союзу приїжджали туди з інших частин країни, дивуючись з благополуччя, чистоти, 

порядку, купували тут дефіцитні товари, відпочивали в літній час як в санаторіях і будинках 

відпочинку, так і знімаючи приватне житло. Поступово склалася широка кооперація цих республік 

з іншими областями і республіками СРСР. Продукція Прибалтики — радіоприймачі, телевізори, 

молочні продукти, вироби легкої промисловості — потребувала ринків збуту, і її якість, нерідко 

вища, ніж у подібних товарів з інших регіонів країни, повністю задовольняло радянських людей. 

Складніше було з можливістю експорту цієї продукції на захід, де вимоги до якості продукції були 

вищими. У свою чергу, Прибалтика потребувала машин, устаткування і багатьох товарів з інших 

частин СРСР, і ці потреби задовольнялися. 

      Нарешті, з довоєнних часів зберігалося особливе положення батьківщини Сталіна — 

Грузії. Цій республіці значне заступництво надавав також Берія, колись нею що керував. 

      Як основний донор розвитку всіх республік виступав РРФСР. Що тим часом 

виснажився за багато сторіч наполегливої сільськогосподарської експлуатації російському 

Нечерноземью допомога була потрібна не у меншій мірі. 

      Таким чином, сталінська національна політика формувалася відповідно до ситуації і 

мала як характерні риси балансування між політичною підтримкою росіян як державоутворюючої 

нації і матеріальною підтримкою національних республік, чия незадоволеність перебуванням у 

складі СРСР була б політично небезпечною. 

 

5. «Холодна війна»: перші сутички 

 

      Після розгрому держав-агресорів в Другій світовій війні у людства з'явилися всі 

підстави сподіватися на довге мирне життя. Вже в квітні — червні 1945 р. представники 50 країн 

зібралися в Сан-Франциско, щоб завершити роботу над остаточним варіантом статуту нової 

структури — Організації Об'єднаних Націй. Цей процес заклав нові, післявоєнні основи 

міжнародної співпраці. 26 червня 1945 р. статут був підписаний 50 країнами, включаючи 

ініціаторів процесу — СРСР, Китай, Великобританію, США і Францію. 

      П'ять переможців у війні сформували Раду Безпеки ООН, що володіє найширшими 

повноваженнями. 

      Одним з істотних наслідків знищення фашизму і мілітаризму став розпад колоніальної 

системи, адже на момент створення ООН майже 750 млн чоловік — майже третина населення 

земної кулі — жили під колоніальним пануванням. Відновлення національної незалежності у 

великій групі країн і формування нової світової системи незалежних держав стали визначальним 

напрямом розвитку в післявоєнний період. 

      Проте тепер протистояння капіталістичної і соціалістичної систем вилилося в іншу 

війну — «холодну» — без прямого зіткнення армій, навіть без розриву дипломатичних відносин. 

Часом вона приводила мир на грань глобальної катастрофи, часом «яскріла» спалахами «гарячих» 

конфліктів в різних регіонах планети. 

      Глобальне протистояння не раз виливалося в локальні війни. 

      Американський аналіз можливостей стратегічної авіації, зроблений в лютому 1950 р., 

показав, що в перші три дні атомної війни американські бомбардувальники могли б доставити до 

мети від 153 до 186 атомних бомб, втративши при цьому від 56 до 180 своїх літаків. Цифри 

залежали від часу доби, тактики дій авіаційних з'єднань і у відповідь дій радянської ППО. 
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      В той же час у американських політиків і військових не було ясності щодо того, які 

військові і політичні наслідки міг би мати атомний удар по СРСР. 

 

Перші конфлікти з колишніми союзниками  

по антигітлерівській коаліції. 

      У Польщі, Чехословаччини, Угорщині, Румунії, Болгарії за сприяння радянської 

військової адміністрації встановлювалися режими «народної демократії». Тут до влади прийшли 

місцеві компартії, іноді на чолі лівих «народних фронтів». Особливе обурення Заходу викликав 

безкровний переворот 1948 р. в Чехословаччини, що закріпив владу за комуністами. У Польщі 

радянські війська вимушені були вступити в бойові дії проти розрізнених сил антикомуністичних 

повстанців. У польській громадянській війні загинуло близько 1 тис. радянських солдатів. 

      У Югославії комуністи на чолі с И. Б. Тіто при відносно невеликій допомозі Червоній 

Армії звільнили країну від німців і самі розгромили своїх супротивників. У Албанії комуністи без 

допомоги Червоній Армії вигнали італійських окупантів і прийшли до влади. Населення, що 

прагнуло до соціальних реформ, в цілому підтримало прихід до влади комуністів в Центральній і 

Східній Європі. 

      Розроблений в США «план Маршалла» передбачав надання допомоги країнам Європи, 

що постраждали від війни. Проте участь в реалізації цього плану із самого початку обумовлена 

«демократичною», а фактично антирадянським курсом країн — одержувачів допомоги. Делегація 

з 83 кращих радянських економістів на чолі з головою Ради міністрів В. М. Молотовим прибула 

літом 1947 р. до Парижа для конкретних переговорів. Документи з розсекречених нині архівів 

показують, що творці «плану Маршалла» сильно побоювалися участі в нім Москви. Сталін, у свою 

чергу, чекав удару Заходу. 

      Радянський розвідник, чиновник британського Міда Гай Берджес повідомляв, що східна 

зона окупації в Германії на відміну від трьох західних ніколи не отримає американської 

економічної допомоги. Історики сьогодні сходяться в тому, що Конгрес США у разі приєднання 

СРСР до «плану Маршалла» зробив би цю допомогу суто декоративної. У реальності «залізна 

завіса» відокремлювала тих, хто отримував допомогу за планом Маршалла», від тих, хто її не 

отримував. Радянська сторона запропонувала змінити процедуру надання допомоги: кожна країна 

представила б списки необхідних нею товарів, і США діяли б на основі двосторонніх угод з 

країнами-одержувачами. Ця пропозиція була знехтувана. 

      2 липня 1947 р. Сталін наказав Молотову, що вже обговорював конкретику плану, 

покинути французьку столицю. Сполучені Штати могли тепер консолідувати тих, чиї економічні 

системи були відкриті для їх впливу. 

      США сподівалися, що деякі східноєвропейські країни вирішать протистояти СРСР і 

погодяться отримати допомогу за планом Маршалла», що могло б змінити співвідношення сил в 

Європі. Дійсно, керівники Польщі і Чехословаччини В. Гомулка і Т. Масарік прагнули отримати 

американську допомогу. Проте радянський тиск зробив це неможливим. Польський уряд був 

вимушений відмовитися від участі в «плані Маршалла». Чехословацькому керівництву радянська 

сторона заявила, що участь в «плані Маршалла» розглядатиметься як політика, направлена проти 

СРСР. 

      Радянська реакція на «план Маршалла» була оборонною, проте американське 

керівництво віднеслося до цього інакше. Посол в Москві Сміт побачив в тому, що відбувається 

«не що інше, як оголошення Радянським Союзом війни і прагнення добитися контролю над 

Європою». 

      Для регулювання економічних взаємин в Східній Європі в січні 1949 р. була створена 

Рада економічної взаємодопомоги (СЕВ), куди увійшли СРСР, Болгарія, Угорщина, Польща, 

Румунія і Чехословаччина. Вже через місяць до Севу приєдналася Албанія (брала участь в нім до 

1961 р.), у вересні 1950 р. — ГДР, в 1960—1970-і рр. — Куба, Монголія, пізніше були поміщені 

угоди про участь в роботі Сева В'єтнаму, Північної Кореї, Югославії, Фінляндії, Іраку, Мексики. 

СЕВ став першою міжнародною організацією соціалістичних країн — радянською противагою 
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«плану Маршалла». Реально він націлювався не стільки на взаємодопомогу, скільки на 

односторонню і безвідплатну допомогу молодшим партнерам з боку СРСР. 

 

Оборонні заходи СРСР. 

      На початку 1947 р. радянський Генеральний штаб розробив «План активної оборони 

території Радянського Союзу», який повинен був вирішити три основні завдання: «забезпечити 

надійне віддзеркалення агресії і цілісність меж, встановлених міжнародними угодами після Другої 

світової війни»; «бути готовими до віддзеркалення повітряного нападу супротивника, у тому числі 

і з можливим застосуванням атомної зброї»; «військово-морському флоту бути готовим 

відобразити можливу агресію з морських напрямів і забезпечити підтримку сухопутних військ, що 

діють в приморських районах». Нічого не відомо про існування радянських наступальних планів, і 

пошуки таких після 1991 р. поки не увінчалися успіхом. 

      Керівництво США вважало за необхідне збільшувати військову потужність країни, а 

для цього треба було переконати населення в загрозі, що росте. У грудні 1947 р. міністр військово-

морського флоту Дж. Саллівен докладав президентській комісії про те, що «німці мали менше 50 

підводних човнів і майже виграли битву за Атлантику. У росіян в 5 разів більше підводних 

човнів». Генерал Спаатс, член комісії з військово-повітряних сил, заявив, що озброєні сили СРСР 

в 1946 р. перевершували американські на 98%, в 1947 р. — на 134%. У США виникла атмосфера, 

близька до паніки. 

      У 1947 р. США і Англія мали 157 авіаносців всіх класів і 7700 палубних літаків, тоді як 

СРСР кораблів подібного класу не мав. США і Британія мали 405 підводних човнів, СРСР — 173; 

співвідношення лінійних кораблів і лінійних крейсерів — 36 : 11, крейсерів — 135 : 10, есмінців і 

кораблів ескорту — 1059 : 57. Радянський Союз не мав десантних судів, тоді як у США їх було 

1114 плюс 628 транспортних судів. СРСР не міг планувати стратегічних військових дій за 

океаном, оскільки просто не мав необхідних для цього сил. 

      Чим відповідав радянський блок на військові приготування колишніх союзників? У 

жовтні 1949 р. міністром оборони Польщі став маршал Радянського Союзу К. К. Рокоссовський, і 

в Польщі була введена загальна військова повинність, яка довела склад армії до 400 тис. чоловік. 

У 1950 р. до Чехословаччини було послано 1 тис. радянських військових фахівців, які довели 

чисельність армії цієї країни до 250 тис. чоловік. На 80 тис. людина була збільшена контингент 

радянських військ в Східній Німеччині. За допомогою радянських військових радників зміцнилася 

угорська армія. З 1950 р. Радянський Союз почав збільшувати свій військово-морський флот. На 

озброєння дальньої авіації поступив стратегічний бомбардувальник Ту-4, але досить скоро стало 

ясно, що ера поршневих двигунів на бомбардувальниках добігає кінця. 

      Посилювалася конфронтація в Європі. У червні 1948 р. в Бізонії (так називалася зона 

окупації США і Великобританії в Германії, що знаходилася до цього часу під сумісним 

управлінням двох країн) і Західному Берліні була проведена грошова реформа. Сталін, що 

розглядав присутність західних військ в німецькій столиці як добру волю СРСР, зажадав відміни 

грошової реформи в Західному Берліні. На відмову він відповів блокадою західних секторів міста 

— припиненням транспортного повідомлення і постачань палива. По розпорядженню Трумена 

західні країни налагодили повітряне повідомлення Західного Берліна з Бізонієй, якому СРСР 

перешкоджати не почав. 

      У 1949 р. різко загострилися відносини СРСР з Югославією. І. Б. Тіто, прагнучи 

створити Балканську федерацію, яка могла б стати новим центром сили в Східній Європі, 

наполягав на «національному» переході до соціалізму, який був би тривалішим і, головне, 

м'якшим, ніж в СРСР. Радянський уряд виступив з різкою критикою цих заяв, що привело до 

розриву міждержавних зв'язків. У Югославії почалися масові репресії проти «агентів Сталіна». У 

відповідь в 1949 р. в Москві оголосили, що югославська компартія стала «фашистською» і 

перебуває «у влади шпигунів і вбивць». Тіто звернувся за підтримкою до Заходу. Не дивлячись на 

те що його режим мало відрізнявся від радянського, США уклали з ним договори про військову і 

економічну допомогу. 
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      Конфлікт з Югославією спонукав Сталіна створити більш централізовану систему 

відносин з союзниками в Східній Європі — Комінформбюро. Після розриву з Бєлградом дія СРСР 

на країни «народної демократії» зросла. На роботу в їх органи влади відправилися тисячі 

«радників» по партійній, військовій лінії, по лінії органів держбезпеки. «Національний» шлях 

будівництва соціалізму піддався різкому засудженню, його прихильників повсюдно репресували 

як «агентів титовской банди». «Народна демократія» була оголошена особливою формою 

«диктатури пролетаріату». 

      Проте радянське керівництво чудово розуміло, що одні силові заходи не зможуть 

згуртувати соціалістичну співдружність. Тому в кінці 40-х рр. різко зросли масштаби економічної 

допомоги, що надається країнам Східної Європи. 

 

Розкол Німеччини. Утворення держави 

Ізраїль. Створення НАТО 

      Західні держави не бажали миритися із сталим на сході Німеччини радянським впливом. 

Берлінська криза зробила розчленовування Німеччини неминучим. У 1949 р. замість Бізонії була 

установлена Трізонія, що об'єднала все три західні зони окупації. А у вересні того ж року було 

проголошено створення Федеральної Республіки Німеччини (ФРН) із столицею в Бонні. Західний 

Берлін не увійшов до складу ФРН, але підтримував з нею щонайтісніші зв'язки. 

      У жовтні 1949 р. в радянській зоні окупації оголосили про створення Німецької 

Демократичної Республіки (ГДР) із столицею в Східному Берліні. Розділена Німеччина стала 

ареною запеклої боротьби ідей між Заходом і Сходом, зоною постійної напруженості в Європі. 

      При обговоренні в ООН питання про майбутньому Палестини (підмандатній території 

Великобританії) супротивниками Англії солідарно виступили (кожен в своїх цілях) і СРСР, і 

США. США завжди підтримували сіоністський рух. Сталінське керівництво ж схвалювало ідею 

створення єврейської держави, розраховуючи на могутні ліві настрої в середовищі євреїв. Іншої 

опори на Близькому Сході СРСР тоді не бачив. Більшістю арабських держав управляли прозахідні 

«феодали». Їх головних супротивників, «арабських соціалістів», в Москві в ті роки розглядали як 

різновид фашистів. Тому боротьба євреїв за незалежність всіляко заохочувалася, як і переїзд до 

Палестини з європейських країн єврейських комуністів і соціалістів. 

      Саме позиція радянської дипломатії зіграла ключову роль при обговоренні 

палестинської проблеми на Генеральній Асамблеї ООН в листопаді 1947 р. 

      За рішенням ООН в Палестині створювалися дві самостійні держави — єврейське і 

арабське. Проте араби складали близько половини населення і «єврейської» частини. Зіткнення 

були неминучі. У травні 1948 р., у момент формального проголошення незалежності Ізраїлю, ці 

зіткнення переросли у війну. СРСР і США подали Ізраїлю підтримку зброєю, боєприпасами, 

продовольством. У США цю місію узяли на себе «неурядові» організації, СРСР здійснював 

постачання через Чехословакію. У 1949 р. перша арабо-ізраїльська війна закінчилася перемогою 

Ізраїлю над сусідніми арабськими державами. 

      Проте незабаром між Москвою і Тель-Авівом намітилося взаємне нерозуміння. 

Усвідомивши орієнтацію Ізраїлю на США, Сталін зміцнився в своїй давній думці про органічну 

шкідливість сіонізму. До того ж його турбувала привабливість Ізраїлю для частини радянських 

євреїв. На Близькому Сході адміністрації Трумена вдалося політично «обіграти» і СРСР, і 

Великобританію. 

      В цей час утілився в життя і план створення антикомуністичного блоку. 4 квітня 1949 р. 

декілька західних держав утворили військово-політичний союз — Організацію 

Північноатлантичного договору (НАТО). До неї увійшли США, Великобританія, Франція, Канада, 

Люксембург, Нідерланди, Норвегія і Португалія. У 1952 р. в НАТО вступили Греція і Туреччина. 

НАТО стає центральною ланкою системи військових блоків, що будується. Держави Латинської 

Америки в 1948 р. увійшли до Організації американських держав (ОАГ) під верховенством США. 

У 1951 р. виник військово-політичний блок США, Австралії і Нової Зеландії (АНЗЮС). У лютому 

1953 р. Югославія уклала договір про дружбу і співпрацю з Туреччиною і Грецією. Не тільки у 
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Західній Європі, але і в Туреччині, Японії, Південній Кореї, на Тайвані, Філіппінах знаходилися 

американські війська. СРСР опинився в щільному кільці військових баз. 

      Проте сталінське керівництво знайшло собі могутнього союзника в особі Китаю. Там 

йшла громадянська війна комуністів з урядом Чан Кайши — глави партії Гоміньдан. Західні 

держави відкрито підтримували Гоміньдан, СРСР — компартію на чолі з Мао Цзедуном. У 1945 р. 

після перемоги над Японією радянські війська, що знаходилися в Маньчжурії, створили надійну 

базу для Народно-визвольної армії комуністів. З 1946 р. СРСР поставляв їм в обмін на 

продовольство зброя і промислове устаткування. У жовтні 1949 р. комуністи проголосили 

Китайську Народну Республіку (КНР). Чанкайшисти за підтримки США закріпилися лише на 

острові Тайвань. 

      У лютому 1950 р. КНР і СРСР підписали Договір про дружбу, союз і взаємодопомогу, 

який передбачав розвиток політичних, культурних і економічних зв'язків. СРСР передав Китаю 

китайско-восточную залізницю, надав кредит в 300 млн доларів під 1% річних, передав захоплену 

радянськими військами японську власність. Радянський Союз схвалив приєднання до Китаю 

Тибету, що послідувало в 1951 р. Китай, у свою чергу, визнавав незалежність вірного союзника 

СРСР — Монголії. Сталін розглядав КНР як другу по значущості соціалістичну державу, надійний 

оплот комунізму на Далекому Сході. На знак протесту проти недопущення КНР в ООН 

Радянський Союз припинив своє членство в Раді Безпеки. 

      Таким чином, тиск з боку США привів не до відступу СРСР, а до розширення сфери 

його впливу. «Імперія Сталіна» — сфера впливу СРСР — територіально перевершувала всі 

євроазіатські держави минулого, навіть імперію Чингисхана. Вдалося також ліквідовувати 

монополію США на володіння ядерною зброєю. «Холодна війна» між СРСР і США перетворилася 

на протиборство двох систем держав. 

      По оцінках Зб. Бжезінського, радника американського Центру стратегічних і 

міжнародних досліджень, «суперництво між Сполученими Штатами і Радянським Союзом було 

здійсненням улюблених теорій геополитиков: зіставлення ведучій в світі військово-морської 

держави, що мала панування як над Атлантичним океаном, так і над Тихим, найбільшою в світі 

сухопутній державі, що займала велику частину євразійських земель. Геополітичний розклад не 

міг бути ясніше: Північна Америка проти Євразії в спорі за весь мир... Чингисхан і його 

наступники, завдавши поразки своїм регіональним супротивникам, встановили централізований 

контроль над територією, яку сучасні фахівці в області геополітики визначили як «серце миру» 

або точку опори для світового панування. Їх євразійська континентальна імперія тягнулася від 

берегів Китайського моря до Анатолії в Малій Азії і до Центральної Європи. І лише в період 

розквіту сталінського китайско-советского блоку Монгольської імперії на Євразійському 

континенті знайшовся гідний суперник в тому, що стосувалося масштабів централізованого 

контролю над прилеглими територіями».  

 

Корейська війна 

      Першою пробою військових сил між західним блоком і СРСР стала Корейська війна. 

Після Другої світової війни СРСР і США поділили японську колонію Корею на зони окупації. У 

північній (радянською) зоні у влади встали комуністи на чолі з офіцером Червоної Армії, 

уродженцем Кореї Ким Ір Сіном. У 1948 р. держава розділилася на Корейську Народно-

демократичну Республіку (КНДР) і Республіку Корея. СРСР, розраховуючи на популярність лівих 

ідей серед мас корейського селянства, заявив про повну самостійність КНДР і виведенні своїх 

військ. У відповідь на відмову США вивести всі свої сили на півдні почалися очолювані 

комуністами повстання. 25 червня 1950 р. Ким Ір Сіна після консультацій із Сталіном направив до 

Південної Кореї свою армію. 

 

Як це було: 

      М. С. Хрущов згадував: «Кім Ір Сен, ведучи бесіду із Сталіном, поставив питання, що 

хотілося б промацати Південну Корею багнетом, і говорив, що там при першому ж поштовху з 

Північної Кореї відбудеться внутрішній вибух і встановиться народна влада, така ж, як в Північній 
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Кореї. Сталін не протистояв цьому. Адже це імпонувало сталінській точці зору, його 

переконаності, тим більше що тут ставилося внутрішньокорейське питання: Північна Корея хоче 

протягнути дружню руку своїм братам, які знаходяться в Південній Кореї Чи під п'ятою Син 

Мана... Сталін виражав деякі сумніви, його турбувало, чи вплутаються США або пропустять мимо 

вух? Обидва схилилися до того, що якщо все буде зроблено швидко, а Ким Ір Сіна був упевнений, 

що все відбудеться швидко, то втручання США виявиться виключеним і вони не заступляться 

своїми озброєними силами. Сталін все-таки вирішив запитати ще думку Мао Цзедуна про 

пропозицію Ким Ір Сена. ...Мао відповів схваленням пропозиції Ким Ір Сіно і висловив думку, що 

США, мабуть, не втрутяться, оскільки тут суто внутрішнє питання, яке повинне вирішуватися 

самим корейським народом. Повинен чітко заявити, що ця акція була запропонована не Сталіном, 

а Ким Ір Сіном. Той був ініціатором, але Сталін його не утримував. Та я вважаю, що і ніякий 

комуніст не почав би його утримувати в такому пориві звільнення Південної Кореї Чи від Син 

Мана і американській реакції. Це суперечило б комуністичному світогляду. Я  тут не засуджую 

Сталіна. Навпаки, я повністю на його стороні. Я і сам би, напевно, теж ухвалив таке ж рішення, 

якби саме мені потрібно було вирішувати». 

      Громадянська війна в Кореї переросла в міжнародну. Г. Трумен заявив 4 жовтня 1952 г.: 

«Ми б'ємося в Кореї для того, щоб нам не довелося воювати в Уїчите, в Чікаго, в Новому Орлеані 

або в бухті Сан-Франциско». Події в Кореї стали для Заходу підтвердженням існування 

«комуністичної загрози». До Кореї були перекинуті американські війська. Рада Безпеки ООН 

відправила їм на підтримку «миротворців», в основному із західних країн. США і їх союзники 

протягом декількох місяців розгромили війська КНДР і вийшли до межі КНР. Тоді в бойові дії 

втрутилися китайські частини — 5 дивізій. Китайських добровольців підтримувала радянська 

авіація. На прохання Китаю радянські війська залишилися в Порт-артуре, до відправки до Кореї 

готувалися 5 радянських дивізій. На прес-конференції 30 листопада 1950 р. американський 

президент призвав до усесвітньої мобілізації проти комунізму. Він заявив, що генералові Д. 

Макартуру, командувачеві американськими силами в Кореї, можуть бути даны повноваження 

використовувати атомну зброю. 

      Військовий бюджет США вже в 1953 р. досяг 52,6 млрд доларів (у 1950 р. він був втричі 

менший — 17,7 млрд доларів). Англійський прем'єр-міністр К. Еттлі в грудні 1950 р. прибув до 

Вашингтона, вимагаючи від президента Г. Трумена гарантій незастосування атомної зброї. До літа 

1951 р. китайським добровольцям вдалося відкинути армію США і їх союзників. Після 

наполегливих боїв лінія фронту встановилася в районі 38-ої паралелі, по якій раніше проходила 

демаркаційна лінія між радянськими і американськими військами. Позиційні бої продовжувалися, 

одночасно йшли затяжні мирні переговори. По суті, США потерпіли поразку в першому 

«гарячому» конфлікті після Другої світової війни. 

     

Документи епохи: 

   Про створення Ради економічної взаємодопомоги 25 січня 1949 р. 

      У січні цього року відбулася в Москві економічна нарада представників Болгарії, 

Угорщини, Польщі, Румунії, СРСР, Чехословаччини... 

      Нарада визнала, що Рада економічної взаємодопомоги є відкритою організацією, в яку 

можуть вступити і інші країни Європи, що розділяють принципи Ради економічної 

взаємодопомоги і охочі брати участь в широкому економічному співробітництві з 

вищевикладеними країнами. 

 

6. Культура і суспільні процеси 

у перші повоєнні роки 

 

      Перемога у війні з фашизмом укріплювала в суспільстві надії на краще, щасливіше 

життя. Великі жертви і позбавлення військового часу відкривали для тих, хто вистояв, подолав і 

переміг, шлях в світле майбутнє. Гордість за свою країну і віра в невичерпні можливості людини 

визначали оптимістичний настрій радянського суспільства післявоєнних років. Війна багато в 
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чому змінила світовідчування людей, що припали на долю кожного випробування змусили 

задуматися про значущість загальнолюдських цінностей — дружби, вірності, любові. З'явилася, як 

здавалося, і можливість жити у згоді з колишніми союзниками по антигітлерівській коаліції. Тим 

більше що мільйони солдатів-визволителів побували в Європі і бачили іншу, далеку від 

довоєнною пропагандою, що створювалася, життя людей Заходу. У змінах духовного клімату 

бачилися і передвістя змін в політичному і культурному житті країни. У кругах інтелігенції 

міцніли надії на ослаблення ідеологічного диктату над художньою і науковою творчістю. 

Радянське суспільство перших післявоєнних років було «суспільством надій». 

      У ці роки в класичному виконавському мистецтві працювала плеяда великих музикантів 

— В. В. Софроницький, М. В. Юдіна, Э. Р. Гилельс, Д. Ф. Ойстрах, Л. Б. Коган. Почалася творча 

біографія С. Т. Ріхтера, М. Л. Ростроповіча (переможці першого післявоєнного конкурсу 

музикантів-виконавців), у Великому театрі були поставлені балети С. С. Прокофьева, в Ленінграді 

працював великий диригент Є. А. Мравінський, перший виконавець п'яти симфоній Д. Д. 

Шостаковича. У образотворчому мистецтві і літературі відбувалося становлення нового покоління 

художників. Роздумуючи про «дух часу» в епілогу початого в ці роки романа «Доктор Жіваго», Б. 

Л. Пастернак писав, що, «хоча прояснення і звільнення, яких чекали після війни, не наступили 

разом з перемогою, як думали, але все одно передвістя свободи носилося в повітрі всі післявоєнні 

роки, складаючи їх єдиний історичний зміст». 

      Підстави для оптимізму давало і поліпшення відносин, що почалося, між властями і 

Російською православною церквою. У роки війни авторитет церкви помітно виріс, виросло і число 

віруючих (за даними перепису 1937 р., віруючими було, не дивлячись на жорстокі гоніння на 

церкву, більше половини населення). У 1943 р. було відновлено патріаршество, в 1945 р. після 

кончини патріарха Сергия (Страгородського) на патріарший престол був вибраний митрополит 

Ленінградський і Новгородський Алексій (Симанський), що служив у війну в блокадному 

Ленінграді. Зменшилася атеїстична пропаганда, почали відкриватися нові храми (у 1947 р. 

богослужіння проводилися в 14 тис. храмів), відновлювалося приходське життя, були відкриті 

православні освітні установи, діяло близько ста монастирів. Поновилися богослужіння в Троїце-

сергиевой лаврі, церкви повернули деякі святині, зокрема мощі одного з самих значущих 

російських святих — преподобного Сергия Радонежського. Влада розраховувала використовувати 

авторитет церкви в політичних цілях, в боротьбі за вплив в Європі і мирі. Зокрема, передбачалося 

скликати в Москві Уселенський собор автокефальних православних церков і підготувати 

задуманий ще весною 1945 р. скликання Усесвітньої конференції християнських церков, яка могла 

б протистояти впливу Ватикану. 

      Але цим планам в умовах швидкого настання «холодної війни» не призначено було 

утілитися в життя. Країна знов, як і в роки довоєнних п'ятирічок, приступила до мобілізації 

внутрішніх ресурсів для відновлення зруйнованого господарства і створення військового 

потенціалу, здатного протистояти США і їх союзникам. Ця мобілізація в обстановці ворожого 

оточення вимагала нової безприкладної напруги сил. Для її забезпечення був вибраний шлях 

чергового посилювання ідеологічного контролю держави над суспільством. Щоб добитися 

ідеологічного об'єднання населення, необхідно було не допустити зростання релігійного 

світовідчування людей. Ці установки не могли не позначитися на відносинах держави і церкви: 

вже в 1948—1949 рр. поновилися антирелігійна пропаганда і гоніння на священнослужителів, 

почала гальмуватися реєстрація приходів, у пресі знов почали нагнітатися антицерковні настрої. 

      «Передовим рубежем» ідеологічної боротьби знов, як і в довоєнні роки, стала сфера 

науки і культури. Особлива увага приділялася літературі, кінематографу, музиці — тим областям 

художньої творчості, які робили безпосередній вплив на формування самосвідомості і духовного 

клімату в суспільстві. Влада визнала потрібним жорстко вказати діячам культури на їх «місце в 

робочому будую» (по виразу В. В. Маяковського). Для цього був вибраний шлях ухвал розгромів 

партії і уряду про положення справ у сфері літератури і мистецтва і «публічних дискусій» про 

розвиток наукових досліджень. 

      У серпні 1946 р. ЦК ВКП(б) прийняв ухвалу «Про журнали «Зірка» і «Ленінград». 

Мішенню критики стала творчість «нерадянських письменників» А. А. Ахматової и М. М. 
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Зощенко. Вибір не випадково ліг на ленінградських літераторів. Цей удар був побічно 

направлений проти керівників міської парторганізації Ленінграда. Те, що відбувалося відображало 

боротьбу, що розвернулася, за владу і зіткнення позицій навколо пріоритетів розвитку країни у 

вищому керівництві і стало прелюдією до «ленінградської справи» (1949—1950). Ухвала 

викривала «дух підлабузництва перед сучасною буржуазною культурою Заходу» — 

найважливіший напрям ідеологічного «головного удару» на фронті «холодної війни». 

      Аналогічні по тональності викриття містилися в інших подібних ухвалах: «Про 

репертуар драматичних театрів і засоби по його поліпшенню», «Про кінофільм «Велике життя», 

«О опері «Велика дружба» В. Мураделі» (1946—1948). Кінорежисерам Л. Д. Лукову, С. І. 

Юткевічу, А. П. Довженко, В. І. Пудовкину були кинуті звинувачення в «безідейності» і 

«аполітичності». Жорстка критика прозвучала в адресу С. М. Ейзенштейна за другу серію фільму 

«Іван Грізний» (перша була удостоєна Сталінської премії 1946 р.). Режисерська концепція 

картини, побудована навколо проблем самоти влади і згубності насильства, була розцінена як 

«неуцтво в зображенні історичних фактів». 

      В рамках компанії боротьби з «чужими ідейними впливами» в 1948 р. був закритий 

Музей нового західного мистецтва, а картини художників-імпресіоністів із зборів московських 

колекціонерів почала XX в. С. І. Щукина и М. М. Морозова відправлені до запасників (пізніше 

вони були розподілені між Пушкінським музеєм в Москві і Ермітажем). Знов розвернулася 

боротьба з «формалізмом». Спадщина російського авангарду 1920-х рр. і творчість що працювали 

поза жорсткими канонами соціалістичного реалізму художників (А. А. Осмеркина, P. P. Фалька і 

ін.) були віддані забуттю. «Формалістичні збочення» «виявили» в творчості композиторів С. С. 

Прокофьева, Д. Д. Шостаковича, В. І. Мураделі, В. Я. Шебаліна. 

      Художня творчість знов, як і в 1930-і рр., було поставлено владою в центр суспільно-

політичної дискусії. Насадження ідеологічних догм в мистецтві було покликане утвердить 

контроль над духовною сферою. У цій обстановці було організовано настання на єврейські 

громадські і культурні організації. Як вже мовилося вище, в 1948 р. був убитий народний артист 

СРСР, керівник Московського єврейського театру і відомий громадський діяч С. М. Міхоелс і 

розбещений створений під час війни Єврейський антифашистський комітет. 

      Кампанія «боротьби, що розвернулася, з космополітизмом» супроводжувалася 

нестримною пропагандою історичного пріоритету СРСР — Росії у всіх областях науки, техніки, 

художньої культури. Затвердження ідеї російської першості (воно утілилося в назві що виходив 

величезними тиражами збірки популярних нарисів про історію російської науки «Розповіді про 

російську першість») і опори на власні сили на всіх без виключення напрямах розвитку країни, 

включаючи мистецтво і науку, — лейтмотив культурного життя перших післявоєнних років. 

Навіть перший радянський ядерний заряд отримав як секретну назву, затверджену Сталіном, 

абревіатуру РДС, що розшифровувалося як «Росія робить сама». Історичні романи, що видавалися 

в ті роки, виходили на екрани кінофільми про видатних діячів вітчизняної культури були пройняті 

ідеєю національної першості. 

      Час для осмислення трагічної правди війни ще не прийшов, хоча в ці роки з'являються 

перші твори, що дивилися на події очима учасника, такі, як повість В. П. Некрасова «В окопах 

Сталінграду», що отримала в 1947 р. Сталінську премію. Тема війни поступилася місцем 

розповідям про героїчні будні. Художні твори повинні були формувати позитивні ідеали і 

оптимістичний настрій і бути «зрозумілими» найширшій аудиторії. В результаті з'явилася безліч 

схожих по сюжетах творів — про конфлікт новаторів і консерваторів, про боротьбу радянських 

людей з виробничими труднощами і їх успішне подолання. Спрощена форма викладу подавалася в 

них як «правда життя», і загальний стан літературного процесу відображав сформульований 

владою ідеологічний запит. 

      Ідеалізація радянської дійсності стала нормою художньої творчості. В той же час в 

суспільстві, що поверталося до мирного життя, жило в обстановці мізерного післявоєнного 

побуту, гостро відчувалася потреба в радості і красі. 

      Дочка Сталіна С. Аллілуєва так охарактеризувала цей період: «Людям хочеться... 

егоїстичного щастя, яскравих фарб, звуків, фейєрверків, пристрастей... хочеться, щоб життя стало 



35 
 

європейським нарешті і для Росії... хочеться побачити всі країни світу, жадібно, швидше, швидше! 

Хоче комфорт, витончені меблі і одяг замість сільських скринь і сіряків. ...Хіба засудиш все це, 

коли це все так природно після стількох років пуританства... замкнутості і відгородженій від 

всього світу?» 

      Величезною популярністю користувалися ті, що відображали цей настрій твори, такі, як 

поставлений в жанрі музичної комедії кінофільм «Кубанські козаки» (реж. І. А. Пирьев, 1949). 

      Комедія завжди була улюбленим жанром радянського кіно, правда, в ній незмінно і на 

повний голос, як в «Кубанських козаках» або в улюблених довоєнних картинах Г. В. 

Александрова («Волга-Волга», «Цирк»), звучав ідеологічний посыл про переваги радянського 

ладу. Співзвучні суспільним настроям мажорні епічні мотиви відрізняли живопис і монументальну 

скульптуру. Поширеними сюжетами тут були спорт, дитинство, трудові будні і радянські свята. 

Вітриною досягнень країни став комплекс Виставки досягнень народного господарства (ВДНХ 

СРСР), будівництво якого поновилося після війни. 

      Мистецтво створювало радісний і привабливий міф-казку про радянський спосіб життя, 

про світле майбутнє, в нього хотілося вірити. 

      Для інтер'єрів громадських будівель, що будувалися, замовлялися багатофігурні 

полотна, що зображали керівників партії в оточенні «простих людей», художники працювали над 

ними «бригадним методом». В основному мистецтво всіх жанрів, включаючи живопис і 

скульптуру, було орієнтоване на «зрозумілу» оповідну і побутову достовірність (Ф. П. Решітників. 

«Прибув на канікули», 1948 р., «Знову двійка», 1952 г.; А. І. Лактіонов. «Лист з фронту», 1947 р., 

«В нову квартиру», 1952 р., і ін.). 

      Влада, по суті, «декретувала» роботу в єдиному стилі — зрозумілому по сюжетах і 

точному у відтворенні деталей, парадному формою і мажорном по звучанню. У архітектуру, 

скульптуру, прикладне мистецтво пришли прийоми зовнішнього прикрашення. Символами епохи 

стали монументальні суспільні споруди, такі, як вестибюлі московського метрополітену (станція 

«Комсомольське кільце», арх. А. В. Щусев і ін., художник П. Д. Корін) і знамениті висотні будівлі, 

ухвалу про будівництво яких Сталін підписав в 1947 р. 

      За свідченням широко відомого у той час в СРСР турецького поета Назима Хикмета, «в 

Москві створена абсолютно нова архітектура, який я не бачив ніде в інших містах миру. Вона не 

гнітить людей, як в багатьох містах Америки: наприклад, в Нью-Йорку із-за хмарочосів вулиці 

перетворилися на похмурі ущелини». Московські висотки дійсно стали не тільки апогеєм 

монументального будівництва сталінської епохи, але і «нашою відповіддю» на те, що 

розвернулося в містах США масове висотне будівництво. 

      Здійснення цих і багатьох інших проектів повинно було свідчити про непорушність 

соціалістичного ладу і велич духу народу-переможця. На створення таких значущих для образу 

країни споруд виділялися величезні кошти. 

      Жорстке проходження ідеологічним установкам боляче ударило по ряду напрямів 

вітчизняної науки. Під вогонь критики потрапили відомі економісти (Е. С. Варга), історики і 

філософи, фізики (Л. Д. Ландау, П. Л. Капіца і ін.), біологи-генетики. У науку були перенесені 

«класові» оцінки. В деяких випадках (генетика, кібернетика, дослідження світової економіки) ці 

нападки привели до закриття цілих наукових напрямів або істотного обмеження досліджень. 

      Дуже характерним для процесів идеологизации науки є фрагмент доповіді Президента 

ВАСХНІЛ Т. Д. Лисенко «Про положення в біологічній науці», зробленого на сесії ВАСХНІЛ 31 

липня 1948 р. 

      «Боротьба, що різко загострилася, розділила біологів на два непримиренні табори, 

зайнялася... навколо старого питання: чи можливе спадкоємство ознак і властивостей, що 

набувають рослинними і тваринними організмами протягом їх життя?.. Мічурінське учення, за 

своєю суттю матеріалістично-діалектичне, фактами затверджує таку залежність. Учення 

морганізму Менделізму, по своїй суті метафизико-идеалистическое, таку залежність відкидає... 

Радянські біологи вважають, що мічурінські установки є єдино науковими установками. 

Вейсманісти і їх послідовники, заперечливі спадковість придбаних властивостей, не заслуговують 

того, щоб довго розповсюджуватися про них». 
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      На довгі роки було практично перервано взаємодію зі світовою науковою спільнотою. 

Як непорушний критерій наукової істини використовувалися думки теоретиків марксистської 

думки (або їх спрощена інтерпретація). Як керівництво до перегляду тематики і пріоритетів 

досліджень розглядалися роботи Сталіна, що підводили свого роду підсумок організованим 

публічним дискусіям у сфері суспільних наук (мовознавства, політекономії). 

      Разом з тим після війни швидко відновлювалася мережа наукових установ, об'єм 

вкладень в науку збільшився в порівнянні з довоєнним періодом в 2,5 разу, виріс престиж 

наукових професій і оплата праці учених. 

      Впровадження наукових досягнень в промисловість було важливим ресурсом 

відновлення зруйнованого війною господарства, але кваліфікованих кадрів катастрофічно не 

вистачало. У 1949/50 навчальному році країна перейшла до обов'язкової семирічної освіти, 

підготовка робочих кадрів велася в системі «трудових резервів» — ремісничих училищах і школах 

фабрично-заводського навчання. 

      Для молоді, яка не зуміла завершити в роки війни шкільну освіту і вже працювала, 

відкривалися вечірні школи. Для підготовки вчительських кадрів були відкриті короткострокові 

курси. Молоді люди, що повернулися з фронту, могли вступати до вузів на пільгових умовах, ці 

пільги розповсюдилися в подальші роки і на тих, хто працював на виробництві. При 

підприємствах відкривалися відділення вузів і технікумів для підготовки фахівців для власного 

виробництва. В результаті цих мерів число студентів до 1960 р. зросло в порівнянні з 

передвоєнним періодом в 3 рази (до 2,4 млн чоловік), і найбільшою популярністю користувалися 

широко затребувані в економіці інженерно-технічні професії. 

     

Документи епохи: 

   З Ухвали Оргбюро ЦК ВКП(б) «Про журнали «Зірка» і «Ленінград»: 

      ЦК ВКП(б) відзначає, що літературно-художні журнали, що видаються в Ленінграді, 

«Зірка» і «Ленінград» ведуться абсолютно незадовільно. 

      Грубою помилкою «Зірки» є надання літературної трибуни письменникові Зощенко, 

твори якого чужі радянській літературі. Редакції «Зірки» відомо, що Зощенко давно 

спеціалізувався на писанні порожніх, беззмістовних і вульгарних речей, на проповіді гнилої 

безідейності, вульгарності і аполітичності, розрахованих на те, щоб дезорієнтувати нашу молодь і 

отруїти її свідомість... Зощенко зображає радянські порядки і радянських людей в потворно 

карикатурній формі, наклепницький представляючи радянських людей примітивними, 

малокультурними, дурними, з обивательськими смаками і вдачами. Злісне хуліганське зображення 

Зощенко наший дійсності супроводжується антирадянськими випадами... 

      Журнал «Зірка» всіляко популяризувала також твори письменниці Ахматової, 

літературна і суспільно-політична фізіономія якої давним-давно відома радянській громадськості. 

Ахматова є типовою представницею чужою нашому народу порожньої безідейної поезії. Її вірші, 

просочені духом песимізму і упадочничества, що виражають смаки старої салонової поезії, 

застиглої на позиціях буржуазно-аристократичної естетичності і декадентства, «мистецтві для 

мистецтва», не охочої йти в ногу зі своїм народом, завдають шкоди справі виховання наший 

молоді і не можуть бути терпимі в радянській літературі... 

      Як могло трапитися, що журнали «Зірка» і «Ленінград», що видаються в Ленінграді, 

місті-героєві, відомому своїми передовими революційними традиціями, місті, що завжди було 

розсадником передових ідей і передової культури, допустили протягання в журнали чужій 

радянській літературі безідейності і аполітичності? У чому сенс помилок редакцій «Зірки» і 

«Ленінграда»? Керівні працівники журналів... забули те положення ленінізму, що наші журнали, 

чи є вони науковими або художніми, не можуть бути аполітичними. Вони забули, що наші 

журнали є могутнім засобом радянської держави в справі виховання радянських людей і особливо 

молоді і тому повинні керуватися тим, що складає життєву основу радянського ладу, — його 

політикою. Радянський лад не може терпіти виховання молоді у дусі байдужості до радянської 

політики, у дусі наплевизма і безідейності... 



37 
 

      Тому всяка проповідь безідейності, аполітичності, «мистецтва для мистецтва» чужа 

радянській літературі, шкідлива для інтересів радянського народу і держави і не повинна мати 

місця в наших журналах. 

 

   З Ухвали Політбюро ЦК ВКП(б) «Про оперу «Велика дружба» В. Мураделі» від 10 

лютого 1948 р.: 

      Характерними ознаками такої музики є заперечення основних принципів класичної 

музики, проповідь атональності, дисонансу і дисгармонії, що є нібито виразом «прогресу» і 

«новаторства» в розвитку музичної форми, відмова від таких найважливіших основ музичного 

твору, як мелодія, захоплення сумбурними, невропатичними поєднаннями, що перетворюють 

музику на какофонію, в хаотичне нагромадження звуків. Ця музика сильно віддає духом сучасної 

модерністської буржуазної музики Європи і Америки, що відображає маразм буржуазної 

культури, повне заперечення музичного мистецтва, його безвихідь. 

 

7. Повсякденне життя радянських людей 

 

      Післявоєнний період відмічений швидким зростанням міського населення за рахунок 

притоки на виробництво молоді з села. У ці роки село щорічно втрачало 2 млн працівників. Місту 

були потрібні робочі руки, але далеко не всіх він міг забезпечити прийнятним житлом. Значна 

частина житлового фонду була повністю зруйнована. Цілі міста доводилося відбудовувати наново. 

В ході відновних робіт пріоритет віддавався виробничим об'єктам, фінансування ж житлового 

будівництва здійснювалося за залишковим принципом. 

      Міські околиці навіть в столичних центрах ще зберігали наполовину сільську 

зовнішність, а в повсякденному житті перепліталися риси сучасного і патріархального побуту. 

      Жили бідно, на очах у сусідів, дозвілля з тісних приміщень виносилося прямо в двір. 

Тут обладнали спортивні майданчики, спорт був улюбленим видом молодіжного дозвілля, похід 

на стадіон, щоб боліти за улюблену футбольну команду, — святом. 

      Типовий образ мешканця післявоєнного московського двору створив поет Ю. І. Візбор, 

один з тих, хто стояв у витоків авторської пісні 1960-х рр.: 

      Здрастуйте, здрастуйте, мій сретенский двір. 

      Згадую крізь пам'яті дюни: 

      Ось стоїть, підпираючи огорожу 

      На війну юність, що запізнилася. 

      Ось тільник — від прання білий 

      Ось чобіт — він гармонією, надраєний. 

      Ось така в ті роки була 

      Уніформа московських околиць. 

      Після війни почав поступово мінятися зовнішній вигляд людей. Довоєнна «солдатська» 

мода, характерним прикладом якої служив знаменитий сталінський френч, помалу йшла навіть з 

чиновницьких кабінетів. Вона поступалася місцем цивільному одягу, зшитому на замовлення в 

ательє або частіше удома. Швейною машинкою прагнула обзавестися кожна сім'я, особливо 

популярними були привезені з Німеччини «зингеры». Шили в основному з доступних дешевих 

тканин — ситцю, сатину, сукна, саржі (з цього матеріалу робили шкільну форму). 

      Значна частина міського населення жила в суспільному житлі — від дерев'яних бараків і 

заводських гуртожитків до комунальних квартир. Більшість квартир в історичних центрах міст 

були саме загальними, комунальними, і окрема сім'я, незалежно від чисельності, рідко коли 

отримувала в комуналці більше однієї кімнати. Окрема міська квартира була в основному 

привілеєм керівних партійних, господарських і творчих працівників. 

      Раціон рядового міського жителя перші роки після війни залишався мізерним. У містах 

продуктів не вистачало, і основні з них як і раніше видавалися за картками (тільки у грудні 1947 р. 

картки був скасовані). На дитину до 15 років, наприклад, сім'ї вважалося 400 г хліба. В той же час 

помалу відновлювалася так звана комерційна торгівля. Ціни в комерційних магазинах (які, 
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природно, теж були державними) були в 3—7 разів вище фіксованих державних цін, а на 

колгоспному ринку — в 10 разів вище. Багато сімей містили ще і підсобне городне господарство 

— єдиний спосіб повноцінно прогодувати себе. Невеликі ділянки під городи виділялися робочим 

заводів і фабрик і працівникам держустанов в передмістях. 

      Власті приділяли чималу увагу сфері дозвілля. Всі офіційні свята наголошувалися 

масовими заходами. 24 червня 1945 р. на Червоній площі відбувся Парад Перемоги, в календарі 

з'явилося нове державне свято — День Перемоги (правда, неробочим днем 9 Травня стало лише з 

1965 р.). Державні свята 7 Листопада (День Великої Жовтневої соціалістичної революції) і 1 

Травня (День міжнародної солідарності трудящих) наголошувалися масовими маніфестаціями, що 

поновилися після війни, популярними були спортивні паради в день фізкультурника. У 1949 р. 

широко наголошувалося 70-ліття І. В. Сталіна, в Музеї образотворчих мистецтв ім. А. С. Пушкина 

в Москві місце винесених картин імпресіоністів зайняла грандіозна виставка подарунків вождеві. 

      Рубіж 1940—1950-х рр. часто називають «апогеєм сталінізму». У цей період зриме 

втілення культу особи досягло свого піку: зображення Сталіна були всюди, без цитування його 

праць і багатократної згадки його імені практично не обходилися книги, статті, радіопередачі. Про 

Сталіна були зняті фільми і поставлені спектаклі. Сама фігура вождя вже за життя перетворилася 

на міфологічну. 

      До кінця 1940-х рр. на основній частині території країни була завершена радіофікація. 

Поновилося (з 1945 р.) телемовлення з центру на Шаболовке, в кінці 1940-х рр. почався випуск 

вітчизняних телевізорів. У побуті телеприймачі були великою рідкістю, їх встановлювали в 

суспільних місцях. Популярними місцями масового дозвілля в умовах браку житла залишалися 

парки культури і клуби. 

      Найдемократичнішою і доступнішою формою дозвілля був похід в кіно. На рубежі 

1940—1950-х рр. на екран вийшла понад сотня нових фільмів. Широку популярність здобули 

картини про війну, яка ще не встигла стати історією і переживалася як частина героїчної біографії 

країни і покоління, — «Молода гвардія» і «Повість про справжню людину» (обидві — 1948), зняті 

по написаних на документальному матеріалі творах А. А. Фадєєва і Б. М. Польового. 

      У 1947 р. з'явився «Подвиг розвідника» — пригодницький фільм про роботу 

радянського офіцера (його зіграв П. Бондарьов) у фашистському тилу — одна з найпопулярніших 

стрічок післявоєнного кіно. Інша популярна тема — мирне життя, ідейне і цивільне дорослішання 

людини, зіткнення інтересів особи і колективу («Велика сім'я», «Справа Румянцева», реж. І. Е. 

Хейфец, 1954—1955 рр., і ін.). Крім того, на радянські екрани бурхливим потоком пішло 

закордонне кіно — так звані «трофейні фільми». Найбільше сховище кінострічок виробництва всіх 

європейських країн і США знаходилося в передмісті Берліна, і після війни його фонди були 

вивезені в СРСР. Комедійні, музичні і пригодницькі фільми були «безпечні» в ідеологічному плані 

і тому широко показувалися в кінотеатрах. Дублювання і випуск в прокат цих фільмів 

продовжувалися ціле десятиліття. 

      Життя в селі було набагато бідніше міський. Перші роки після війни багато селян на 

розорених війною землях жили в тимчасових будівлях і землянках. Оновленням житлового фонду 

сіла ніхто серйозно не займався. Харчувалися колгоспники в основному тим, що вирощували самі. 

Державні постачання забезпечували село тільки найнеобхіднішим — хлібом, злитиму, милом, 

сірниками, але і ці постачання не завжди були регулярними. Зовні село мало змінилося з 

довоєнних часів, в багатьох місцях як і раніше виготовляли домотканий одяг, хоча попит на 

«міську» (готову) зростав. Розваги для сільських жителів обмежувалися, як правило, сільським 

клубом (він же кінозал) і танцмайданчиком. Танцювали під гармонію, лише в найбільш заможних 

колгоспах на танцях використовували звуковідтворюючу техніку, зазвичай патефони. 

      У грудні 1947 р. уряд прийняв ряд важливих, але неоднозначних мерів в соціальній 

сфері. В рамках грошової реформи 10 старих наявних рублів обмінювалися на один новий — при 

збереженні колишнього об'єму цін і зарплат. Для обміну встановили жорсткі терміни. У виграші 

опинилися лише ті, хто зберігав гроші в ощадкасах (обмін проводився за номіналом для внесків до 

3000 рублів і далі в пропорції 3 : 2 до 10 тис. і 2 : 1 зверху цієї суми), будинки накопичення, що 

зберігалися, знецінювалися. Грошова реформа, що сильно скоротила заощадження громадян, 
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запобігла масовій скупці продовольства після відміни карток в грудні 1947 р. На продукти були 

введені єдині державні ціни. На продукти першої необхідності (хліб, муку, крупу) вони 

встановлювалися на 10—12% нижче, але на яйця, фрукти, молоко, промтовари — на 10—25% що 

вище існували в період карткової системи. Втрати компенсувалися поступово, серією понижень 

цін протягом 1948—1952 рр. В цілому відбувався повільний, але все таки зростання рівня життя 

населення, хоча випуск предметів споживання (тканин, одягу, взуття, меблів) помітно відставав 

від планових завдань, а сільське господарство не задовольняло потреб в продуктах харчування і 

сировині для легкої промисловості. 

      Післявоєнне відновлення зажадало повної мобілізації і людських, і матеріальних 

ресурсів країни. Згідно даним опиту, проведеного в наші дні Фондом громадської думки, 1945—

1953 роки оцінюються такими, що пережили їх як найважчі за післявоєнний період.  

 

Інформація до роздуму: 

Сперечання про роль Сталіна в історії. 

      Особа Йосипа Віссаріоновіча Сталіна (Джугашвілі) є одній з самих суперечливих в 

політиці і історії наший країни; важко знайти іншу фігуру в історії Росії, яка викликала б такі 

суперечливі оцінки як в період його керівництва країною, так і після його відходу з життя. Для 

одних він — герой і організатор Перемоги в роки Великої Вітчизняної війни. Для інших — 

втілення зла. 

      Одна з найбільш відомих оцінок історичної ролі Сталіна належить прем'єр-міністрові 

Великобританії в роки Другої світової війни У. Черчиллю, якого важко віднести до прихильників 

Сталіна: «Він прийняв країну з сохою, а залишив з атомною бомбою». Інший полюс оцінок 

Сталіна представляє думка А. Антонова-овсєєнко, сина репресованого видного учасника 

революції 1917 р. і Громадянської війни: «кривавий тиран». 

      За життя Сталіна домінувала перша оцінка; після його відходу з життя запанувала 

друга, обумовлена перш за все роллю Сталіна в організації політичних репресій 1930—1940-х рр. 

Допомогти прояснити питання про історичну роль Сталіна може розгляд його фігури не тільки в 

хронологічних рамках радянського періоду, але в ширшому історичному контексті. Подібний 

розгляд оголяє риси схожості політики Сталіна і ряду його попередників на російському владному 

Олімпі. 

      Дослідження історичної еволюції Російської держави протягом останніх 500 років 

показує певну схожість політичних характеристик трьох різних форм російської державності — 

Московської держави (XV—XVII вв.), Російської імперії (XVIII — почало XX в.) і Радянського 

Союзу — при істотних відмінностях зовнішньої форми. Схожість цих державних утворень 

визначалася близькістю политико-организационных принципів, на яких вони були засновані. 

      Найбільш істотними з цих принципів були концентрація влади в єдиному центрі і 

жорстко централізована система управління. Влада першої особи держави в Росії традиційно мала 

всеосяжний характер, стягувала всі ресурси і підпорядковувала собі всі політичні сили. 

      Несприятливі умови еволюції Російської держави вимагали концентрації ресурсів, 

зокрема владних, в єдиному центрі і централізованого їх розподілу по ключових напрямах. У цих 

умовах на перші ролі в державі нерідко висувалися люди, здатні здійснювати подібну 

централізацію. При цьому слід зазначити що неминуче супроводили цій централізації деформації. 

Головна з них — перетворення реальної потреби в сильній владі в звичку до неї за межами і у міру 

вичерпання необхідності. Цю думку в рівній мірі можна віднести до правління Івана Грізного, 

Петра Великого і Йосипа Сталіна. Ще відомий російський мислитель XIX в. К. Д. Кавелін 

відзначав, що «царювання Петра було продовженням царювання Іоанна». Сталін розглядав себе як 

наступника своїх попередників на російському троні; він добре знав російську історію і з повагою 

відносився до згаданих історичних фігур, вважаючи їх своїми вчителями, а його проходження 

«історичним рецептам» попередників носило усвідомлений характер. 

      Тому помилково шукати витоки концентрації влади виключно в характері російських 

володарів (як помилково і заперечувати вплив особових якостей перших осіб держави на 

формування і функціонування цієї влади) і пояснювати стійкість російських владних традицій 
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тільки особово-психологічними особливостями російських князів, імператорів і генсеків. Останнє 

рівносильно афоризму відомого філософа Б. Паскаля: якби ніс Клеопатри був коротший, мир був 

би іншим. 

      По суті, метою внутрішньої і зовнішньої політики Сталіна стало відновлення — 

політичне і територіальне — Російській імперії. Знаменні його слова, сказані після закінчення 

війни з Японією у вересні 1945 р., коли до складу СРСР повернулися території, втрачені після 

невдалої для Росії російсько-японської війни 1904—1905 рр.: «Сорок років чекали ми, люди 

старого покоління, цього дня. І ось цей день наступив». Не випадково відомий російський історик 

і політичний діяч дореволюційної пори П. Н. Мілюков вважав, що Сталін фактично реалізував 

«ідеали білого руху». Саме це спонукало Мілюкова після нападу Гітлера на СРСР поводитися із 

закликом до російської белоэмиграции встати на сторону СРСР у війні. 

      Представляє інтерес точка зору на політику Сталіна відомого російського філософа І. А. 

Ільіна — переконаного супротивника спадкоємності СРСР по відношенню до імператорської 

Росії: «Радянський Союз немає Росія... жодне досягнення Радянської держави... немає досягнення 

російського народу», — писав Ільін. Будучи жорстким опонентом советизма і прихильником 

відродження Російської імперії, Ільін вважав, що це можливо на трьох підставах: православ'ї, 

монархії і унітарному пристрої держави при безумовному рівноправ'ї всіх народів, що входили до 

складу імперії. Парадоксальним чином саме це і здійснив Сталін. Він відтворив монархію у 

вигляді культу власної особи; укріпив віру — але не в Бога, а нову, червону віру: комунізм в 

ранньорадянський період став новою вірою зі своїм «Символом віри» і своїми мучениками за віру. 

Нарешті, саме Сталін на противагу ленінської концепції права націй на самовизначення створив 

державу, близьку до унітарного. 

      Значущим чинником, що визначив жорстко централізований характер політико-

економічної системи управління в радянський період, стали очевидна вже в 1930-і рр. неминучість 

великої війни з Німеччиною, сама війна, а потім прискорені темпи відновлення економіки після 

війни. Це визначило форсовані темпи індустріалізації країни перед війною і відновлення її 

економіки в післявоєнний період. Не випадково іноземний спостерігач назвав 1930-і роки «бігом 

наввипередки з часом». Формулу прискореної модернізації в умовах дефіциту історичного часу 

дав Сталін в лютому 1931 г.: «Ми відстали від передових країн на 50—100 років. Ми повинні 

пробігти цю відстань в десять років. Або ми зробимо це, або нас зімнуть». Події літа 1941 р. 

підтвердили обгрунтованість цього прогнозу. 

      «Біг наввипередки з часом» у зв'язку із загрозою війни не тільки обумовлював дефіцит 

часу для здійснення індустріалізації, але і посилював проблему дефіциту засобів для модернізації, 

бо зумовлював непомірно високу частку в структурі бюджету країни як частки накопичення в 

цілому, так і оборонних витрат. При цьому, за свідченням наркома фінансів тієї пори А. Р. 

Зверева, навіть в період Великої Вітчизняної війни СРСР тільки накопичував золотий запас, не 

продавши жодного грама. Це означає, що, як і при Петрові Великому на початку XVIII в., 

розвиток здійснювався за допомогою граничної мобілізації сил і засобів, при величезних 

військових витратах і відсутності зовнішніх запозичень. 

      Надзвичайними були не тільки норми накопичення, але також ступінь напруги праці і 

експлуатації людських ресурсів, які вимушено знаходилися в стані перманентної мобілізації.  

 

Як це було: 

      «Кожен директор підприємства тоді мав пакет з п'ятьма сургучним друком. Він був 

вкладений в інший пакет, теж опечатаний. Це так званий «мобілізаційний пакет». Директор міг 

його розкрити тільки при надзвичайному положенні. А там написано, що робити у разі війни... У 

цих пакетах було розписано, хто і де готує собі базу: хто йде на Волгу, хто йде на Урал, хто — за 

Урал, хто яким видом продукції займатиметься під час війни», — згадує син відомого більшовика 

Ф. А. Сергєєва (Артема) А. Ф. Сергєєв. Його мати, Е. Л. Сергєєва, директор текстильного 

комбінату, мала такий пакет вже в 1937 р. 

      Політико-історичні дослідження показують, що в схожих умовах серйозних погроз 

навіть «м'які» і «гнучкі» політичні системи, як правило, еволюціонують на користь зближення з 
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жорсткими формами політичної організації, зокрема у напрямі обмеження прав особи на користь 

держави, як це відбулося, наприклад, в США після подій 11 вересня 2001 р. 

      Таким чином, аналіз зовнішніх і внутрішніх чинників дозволяє констатувати 

повторення в радянський період відомої по попередніх етапах російської історії необхідності 

виживання і розвитку в ситуації «обложеної фортеці» (загроза зовнішній агресії у поєднанні з 

дефіцитом часу і значущих для розвитку ресурсів). У цих умовах формування жорсткої 

мілітаризованої політичної системи виступало інструментом вирішення надзвичайних завдань в 

надзвичайних обставинах, а сама система представала модифікацією тій, що існувала в період 

Московського царства і Російської імперії. 

      Це дало підставу знаменитому російському філософові Н. А. Бердяєву пов'язувати 

витоки і сенс російського комунізму з російською національною ідеєю. У 1937 р. в своїй книзі 

«Витоки і сенс російського комунізму» Бердяєв писав: замість «Третього Риму в Росії вдалося 

здійснити Третій Інтернаціонал, і на Третій Інтернаціонал перейшли багато рис Третього Риму... 

третій Інтернаціонал є не Інтернаціонал, а російська національна ідея». Тому радянська держава 

предстає як трансформація «ідеї Іоанна Грізного, нова форма старої гіпертрофії держави в 

російській історії... російський комунізм більш традиційний, ніж звичайно думають, і є 

трансформація і деформація старої російської месіанської ідеї». 

      Цей погляд розділяли багато мислителів російського зарубіжжя. Філософ Р. П. Федотов, 

характеризуючи період становлення радянської системи, писав про схожість радянського і 

петровского держав, про те, що «...новый режим в Росії багатьма рисами переносить нас прямо» в 

XVIII в., розглядаючи перенесення столиці з Петрограду до Москви і переїзду уряду в 1918 р. до 

Москви як «акту символічного». 

       

У цьому контексті доречно процитувати поетів: 

      Що мінялося? Знаки і «возглавья». 

      Той же ураган на всіх шляхах: 

      У комісарах дур «самодержавья». 

      Вибухи революції в царях. 

                                                (М. Волошин) 

      Є в Леніні керженский дух 

      Окрик ігумена в декретах 

      Неначе причини розрух 

      Він шукає в «Поморських відповідях». 

                                                (Н. Клюєв)  

      Звичайно, особливий драматизм і напруженість радянському періоду повідомляли 

особливості особи Сталіна. Свідоцтва сучасників і пізніші дослідження політичних психологів 

показують, що визначальними рисами особи Сталіна були свого роду чорно-біле сприйняття 

дійсності (що супроводжувалося сприйняттям тих, що оточують в категоріях друзі — вороги), 

відчуття навколишнього середовища як ворожою, жорстокість і потреба в домінуванні. 

      Проте вплив психологічних особливостей особи Сталіна на політико-економічний 

розвиток, швидше, був вторинним в порівнянні з роллю об'єктивних обставин. Реалізація 

прискореної модернізації країни вимагала відповідної системи влади і формування управлінського 

апарату, здатного реалізувати цей курс. Багато в чому ці причини пояснюють характер 

здійсненого Сталіном перевороту, що став по масштабу «революцією зверху». У визнанні 

сталінського перевороту тотожним революційному були солідарні такі різні автори, як Лев 

Троцький і Георгій Федотов, американські політологи Стівен Коен і Роберт Такер, хоча оцінювали 

його значення з діаметрально протилежних позицій. При цьому дослідники відзначали, що 

десятиліття сталінських перетворень хоча і мало історичні передумови і коріння в ленінському 

більшовизмі, проте «не було його продовженням із зумовленим результатом, а стало революцією 

зі своїми характерними рисами і динамікою» (Р. Такер). 

      Ця революція багато в чому, по суті, повторила політичний досвід петровских 

перетворень. Цілями Петра I (разом із створенням вітчизняної промисловості, армії і флоту і 
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отриманням країною імперського статусу) було залучення до державної служби всіх груп 

населення, включаючи родову аристократію (тобто забезпечення всесословности обов'язків перед 

державою), і забезпечення меритократического критерію (критерію заслуг перед державою) у 

формуванні управлінського ешелону. 

      Про реалізацію принципу всесословности обов'язків перед державою в радянський 

період говорить, наприклад, той факт, що безпосередня участь в бойових діях в період Великої 

Вітчизняної війни приймали не тільки вихідці з простих сімей, але також і ті, кого сьогодні 

назвали б «золотою молоддю». Багато з тих, що пішли на фронт не повернулися додому. Старший 

син Сталіна Яків Джугашвілі, син М. В. Фрунзе Тімур, один з синів А. І. Мікояна Владимир, син 

М. С. Хрущова Леонід, племінник К. Е. Ворошилова Микола Щербаков загинули на фронтах 

Великої Вітчизняної війни, як і багато інших вихідців з сімей високопоставлених функціонерів. 

«Похоронки отримали багато сімей, що жили тоді по Рубльовському шосе», — свідчить А. Ф. 

Сергєєв. 

      Що стосується мерів примушення по відношенню до правлячої номенклатури, то їх 

метою була мобілізація управлінського апарату для забезпечення його ефективності як в процесі 

індустріалізації, так і в післявоєнний період відновлення економіки. Це завдання досягалося 

зокрема за допомогою політичних репресій, які використовувалися для мобілізації не тільки 

пересічних громадян, але також управлінської еліти. 

      Прикладом жорсткої мобілізації еліти може служити відомий епізод із спогадів Н. К. 

Байбакова «Сорок років в уряді». У 1942 р., при перебуванні Байбакова заступником наркома 

нафтової промисловості, він отримав наказ Сталіна відбути на Північний Кавказ з тим, щоб 

висадити нафтопромисли у разі відступу радянських військ. Примітна постановка завдання 

Сталіном — вона формулювалася так: «Потрібно зробити все, щоб жодна крапля нафти не 

дісталася німцям... Тому я вас попереджаю, якщо ви залишите німцям хоч одну тонну нафти, ми 

вас розстріляємо. Але якщо ви знищите промисли, а німець не прийде і ми залишимося без 

пального, ми вас теж розстріляємо...» 

      Прагнення забезпечити максимальну ефективність управлінського апарату пояснює той 

факт, що одними з об'єктів репресій виступали вищий і середній ешелони управління. 

      В результаті «великого чищення» кінця 1930-х рр. в тій чи іншій мірі постраждали 

практично всі члени і кандидати в члени Політбюро, вибраного після XVII з'їзду партії. Той факт, 

що удару був завданий саме по ядру більшовицької партії — старій ленінській гвардії, 

підтверджується безліччю історичних свідоцтв: «Знищені були перш за все старі більшовики 

ленінського покоління», — згадував Н. Хрущов. За свідченням письменниці Е. Гинзбург, яка 

провела в ув'язненні багато років, приналежність до комуністичної партії була «обтяжуючою 

обставиною», і до 1937 р. думка про це «вже міцно упровадилася в свідомість всіх». Тому сусідка 

Гинзбург по тюремній камері, юна аспірантка Іра, наполегливо твердила про свою безпартійність, 

що давала їй, на її думку, колосальна перевага порівняно з членами партії. 

      Аналогічними по характеру адресата були політичні репресії післявоєнного часу. Так, в 

результаті «ленінградської справи» в кінці 1940-х рр. серед пострадавших були другий секретар 

ВКП(б) А. А. Кузнецов і Голова Держплану, заступник Голови Ради міністрів СРСР Н. А. 

Вознесенський, Голова Ради міністрів РРФСР М. І. Родіонов; міністри, секретарі крупних 

партійних організацій, інші впливові керівники. Число жертв «ленінградської справи» склали 

близько 2 тис. чоловік, багато хто з них був розстріляний. Дослідження вітчизняних і зарубіжних 

істориків підтверджують той факт, що пріоритетною жертвою репресій в 1930—1950-і рр. став 

саме правлячий шар. 

Як це було: 

     Історик Р. Медведев писав із цього приводу: «Не секрет, що в 40-і рр. багато хто боявся 

висунення на вищі державні пости. Це здавалося просто небезпечним. Звичайно... від терору в 

роки Сталіна не був застрахований ніхто, і якраз верхи партійно-державного апарату піддавалися в 

ті часи особливо жорстоким чищенням... Характер «великого терору» як направленого головним 

чином проти самої партії був очевидний навіть для більшості безпартійних, які в ті роки спали 

ночами набагато спокійніше, ніж комуністи». 
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      Слід зазначити, що доповідь Хрущова на XX з'їзді КПРС поклала початок інтерпретації 

великого терору як обумовленого виключно особистими якостями Сталіна — жорстокістю, 

свавіллям, нетерпимістю до іншої думки і тому подібне Тим часом відомий поет Д. Самойлов 

писав: «Треба бути повним индетерминистом, щоб повірити, що зміцнення влади Сталіна було 

єдиною історичною метою 37-го року, що він один потужністю свого честолюбства, пихатості, 

жорстокості міг повертати російську історію, куди хотів, і единолично створити жахливий 

феномен 37-го року». 

      Сучасні дослідники схильні бачити раціональні причини використання насильства в 

прагненні забезпечити граничну ефективність правлячого шару як суб'єкта мобілізації суспільства 

на досягнення нездійсненних завдань. Сталін слідував логіці Петра I: вимагай від виконавця 

неможливого, щоб отримати максимум можливого. Не випадково однією з найважливіших вимог, 

що пред'являються до наркома, у той час було фізичне здоров'я і висока працездатність. Н. К. 

Байбаков згадував, що при призначенні його керівником нафтової промисловості Сталін 

сформулював головні вимоги до наркома. Головне — це «бичачі нерви», оптимізм і фізичне 

здоров'я. 

      Підсумком сталінських чищень стало формування нового управлінського класу, 

адекватного завданням модернізації в умовах дефіциту ресурсів, — безумовно лояльного 

верховній владі і бездоганного з погляду виконавської дисципліни. Інструментом досягнення цієї 

мети стало використання тарифно-кваліфікаційної сітки (своєрідного аналога петровской Табелі 

про ранги), що припускала значний розрив в оплаті праці відповідно до різниці в кваліфікації. 

      Про те, що Сталін зробив ставку на якість, писав Р. П. Федотов: «Справжня опора 

Сталіна — це той клас, який він сам назвав «знатними людьми». Це ті, хто зробив кар'єру, хто 

своїм талантом, енергією або безсовісністю піднявся на гребінь революційної війни. Партійний 

квиток і минулі заслуги означають тепер небагато; особиста придатність у поєднанні з політичною 

благонадійністю — все. У цей новий правлячий шар входять сливки партійців, випробуваних 

своєю безпринципністю, командири Червоної армії, кращі інженери, техніки, учені і художники 

країни. Стахановський рух ставить своєю за мету залучити в цю нову аристократію верхи робочої 

і селянської маси, розшарувати її, спокусити найбільш енергійних і сильних високими окладами і 

поставити їх на недосяжну висоту над їх товаришами. Сталін навпомацки, інстинктивно повторює 

ставку Столипіна на сильних. Але оскільки не приватне, а державне господарство є ареною нової 

конкуренції, то Сталін створює новий клас служивого, або класи, над тягловим народом, 

повторюючи ще віддаленіший досвід Московської держави. Життєвий досвід показав йому слабку 

сторону кріпосного соціалізму — відсутність особистих, егоїстичних стимулів до праці. Сталін 

шукає соціалістичних стимулів конкуренції, відповідних буржуазному прибутку. Він знаходить їх 

в жахливо диференційованій шкалі винагороди, в побутовій нерівності, в особистому 

честолюбстві, в орденах і відзнаках, — нарешті, в елементах нової станової. Слово «знатні люди» 

само по собі вже ціла станова програма». 

      Приклад цієї установки на підтримку «сильних» можна знайти в спогадах А. А. 

Громико, що керував радянською зовнішньою політикою протягом декількох післявоєнних 

десятиліть. Громико згадував про те, як він, уродженець гомелського села, випускник Мінського 

сільськогосподарського інституту і московської аспірантури, потрапив на роботу в МЗС СРСР. 

 

Як це було: 

      «Ніякої «волохатої» руки у мене в столиці не було, я всього добивався самостійно. Ось 

говорять, що я був протеже Молотова. Звичайно, був, якщо він висунув мене на дипломатичну 

роботу. Було б дурне це заперечувати. Але важливо зрозуміти, чому комісія разом з небагатьма 

іншими вибрала саме мене. Коли я згадую то співбесіду, то затверджуюся в думці, що вирішальну 

роль тоді зіграло не моє соціальне походження, а відповідь на питання: «Які останні книги 

англійською мовою ви читали?» Коли я з ходу назвав «Багач, бідняк», то відчув, що мене на 

роботу візьмуть». 

      Таким чином, подібно до того, як канцлер Бісмарк «залізом і кров'ю» об'єднував 

німецькі землі в єдину державу в XIX в., так же жорстко і безжально укріплював радянська 
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держава і Сталін. Зміцнення держави, зокрема зміцнення його індустріальної і оборонної 

потужності, він розглядав як одного з принципів своєї політики. Непрямим свідоцтвом тому 

можуть служити спогади його дочки С. Аллілуєвой про те, що отець, розглядаючи її одяг, все 

життя задавав їй з незадоволеною особою питання: «Це у тебе закордонне?» — і розцвітав, коли я 

відповідала, що немає, наше, вітчизняне». 

      Одним з найбільш явних проявів високоцентралізованої влади Сталіна став культ його 

особи. Німецький письменник Л. Фейхтвангер, що відвідав Москву в 1937 р., був уражений 

великою кількістю портретів Сталіна. 

      При цьому, за свідченням и Л. Фейхтвангера, і С. Аллілуєвой, Сталіна дратували прояви 

шанування. 

 

Як це було: 

      «Отець взагалі не виносив виду натовпу, що аплодує йому і що кричить «Ура», — у 

нього перекошувалася особа від роздратування... «Роззявлять роти і кричать, як бовдури!» — 

говорив він із злістю... Коли мені доводиться... читати і чути, що мій отець за життя сам себе 

вважав мало не богом, — мені здається дивним, що це можуть затверджувати люди, що близько 

знали його», — писала С. Аллілуєва. 

      Дійсно, на перших порах Сталін швидше інструментальний відноситься до свого 

культу, розглядаючи опору на масу як ресурс в політичній боротьбі. «Врахуйте... століттями народ 

в Росії був під царем. Російський народ — царист. Російський народ, російські мужики звикли, 

щоб во розділу був хтось один», — говорив він. Проте, як відомо, влада розбещує, абсолютна 

влада розбещує абсолютно. З російської історії відомо, наскільки розкладаючим особу може стати 

тривале знаходження у влади. Про це свідчать, зокрема, біографії таких видатних правителів, як 

Петро I і Катерина II. Сталіна, що дратував спочатку, культ його особи з часом став звичним. 

Найближчий сподвижник вождя В. М. Молотов визнавав, що спочатку Сталін боровся зі своїм 

культом, а потім культ йому сподобався: «Він був дуже стриманим в перші роки, а потім... 

зазнався». 

 

      Про те, яким Сталін залишився в пам'яті народу, дозволяє судити досвід ХОМИ (лютий 

2006 р.): 

      Якщо говорити в цілому, яку роль, на ваш погляд, зіграв І. Сталін в історії Росії — 

позитивну або негативну? 

      Таким чином, суперечливі оцінки історичної ролі Сталіна мають під собою очевидні 

підстави. З одного боку, його розглядають як найбільш успішного керівника СРСР. Саме в період 

його керівництва була розширена територія країни, що досягла меж колишньої Російської імперії 

(а що десь перевершила їх); взята перемога в найбільшій з воєн — Великій Вітчизняній війні; 

здійснена індустріалізація економіки і культурна революція, в результаті якої не тільки різко 

зросла частка осіб з вищою освітою, але і була створена краща в світі система освіти; СРСР 

увійшов до числа передових держав в області розвитку науки; було практично переможено 

безробіття. 

      Але у правління Сталіна була і інша сторона. Успіхи — і на це указують багато 

супротивників вождя — досягалися жорстокою експлуатацією населення. За час правління 

Сталіна країна пережила декілька хвиль крупних репресій. Ініціатором і теоретиком такого 

«загострення класової боротьби» виступав сам Сталін. Винищувалися цілі суспільні шари — 

імуще селянство, міські міщани, духівництво, стара інтелігенція. Але і крім цього, від суворих 

законів часом страждали маси цілком лояльного до влади народу. Про безпеку життя в сталінські 

роки говорити не доводиться. Низьким залишався і рівень життя, особливо в селі. Все це не 

сприяло зміцненню етичного клімату в країні. 
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РОЗДІЛ 2  

 

РЕФОРМИ М. С. ХРУЩОВА (1953—1964) 

 

8. Боротьба за владу серед спадкоємців Сталіна 

 

      Із смертю І. В. Сталіна в історії Радянського Союзу закінчилася епоха штурмового 

просування до економічних і соціальних вершин. У російській історії це було закінчення періоду 

(початого в 1904 р. війною з Японією) суцільної мобілізації національних сил. Під мобілізацією 

слід розуміти не тільки призов в армію. Це перш за все означає збирання всіх сил народу для 

вирішення надпотрібних і надскладних завдань, що вимагають перенапруження. Мобілізаційна 

стратегія забезпечувала багато проривів, але подібні зусилля з часом втрачали свою ефективність, 

приводячи до надриву сил народу. Ніякий народ не може приносити життя одного покоління за 

іншим в жертву навіть найважливішим своїм завданням. Цьому опирається сама людська природа. 

      Для мільйонів радянських людей смерть Сталіна була справжньою трагедією. Після 5 

березня 1953 р. по всій країні був оголошений чотириденний траур. Зі всіх кінців країни в Кремль 

слали листи і телеграми із співчуттями, в містах збиралися багатотисячні траурні мітинги. В день 

похоронів в Колонний зал тисячами йшли убиті горем люди, щоб як з рідним попрощатися з 

улюбленим вождем. Життя без нього для багатьох здавалося немислимим. Погано організована 

траурна процесія вилилася в справжнє стовпотворіння, декілька сотень чоловік було роздавлено 

натовпом на Трубній площі. Труну з тілом Сталіна помістили в Мавзолеї на Червоній площі 

Москви поряд з труною Леніна. 

      У партійно-державній еліті смерть Сталіна породила свого роду зітхання полегшення. 

Багато хто вважав, що уникнули репресій. Відхід Сталіна створив вперше за 30 років нову 

ситуацію — СРСР залишився без визнаного вождя. Жодна людина з оточення Сталіна не могла 

узяти гігантську відповідальність за долі країни і держави в свої руки, та і поки не посмів би 

особисто претендувати на цю владу — у вищому керівництві ніхто не визнав би прав нового 

вождя. Тому була висунута ідея так званого колективного керівництва. 

      Вже в день смерті Сталіна відбулося засідання трьох владних органів — ЦК партії, Ради 

міністрів і Президії Верховної Ради СРСР. Засідання утвердило новий розподіл повноважень між 

вищими керівниками країни, що дробило колосальну владу одного вождя. Три члени Президії ЦК 

КПРС висувалися вперед в умовах відсутності яскраво вираженого лідера — Л. П. Берія, Г. М. 

Маленков і М. С. Хрущов. Країна побачила і почула цей тріумвірат в день похоронів Сталіна 

таким, що вимовляє три заголовні прощальні мови. 

      Формальним лідером держави став Р. М. Маленков, що зайняв пост Голови Ради 

міністрів. Його заступниками стали: Л. П. Берія (розділ знов освіченого Міністерства внутрішніх 

справ), В. М. Молотов (міністр закордонних справ), Н. А. Булганін (міністр оборони), Л. М. 

Кагановіч (куратор над питаннями промислового розвитку). Президія Верховної Ради СРСР 

очолила К. Е. Ворошилов. У Президію ЦК КПРС (10 членів і 4 кандидати) увійшли Р. М. 

Маленков, В. М. Молотов, Л. П. Берія, К. Е. Ворошилов, М. С. Хрущов (єдиний член Президії, що 

не посідав державної посади), Н. А. Булганін, Л. М. Кагановіч, А. І. Мікоян, М. З. Сабурів, М. Р. 

Первухин. 

      Колективне керівництво не могло протриматися довго — до нього увійшли дуже 

полярні сили, і декілька чоловік явно претендували на одноосібне правління. Найменшими 

здавалися шанси М. С. Хрущова, в його руках не було силових відомств, а сам він втілював 

провінціальність і неписьменність. Для зміни розстановки сил в свою користь «соратники» по 

партії удалися до політичних інтриг, закулісної боротьби, змов. «Сутичкою бульдогів під 

килимом» назвав період часу між смертю І. В. Сталіна і приходом до влади М. С. Хрущова 

зацікавлений спостерігач — англійський прем'єр-міністр У. Черчилль. Ця боротьба розтягнулася в 

часі і пройшла в три етапи. 
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Перший етап. Березень—червень 1953 р. 

 

      Спочатку ніхто з тих, що боролися за владу не закликав до беззастережного 

продовження колишньої «жорсткої» політики, навпаки, все нові вожді говорили про реформи, про 

пом'якшення режиму, про його гуманізацію. 

      Спочатку роль реформатора спробував узяти на себе Л. П. Берія, для багатьох 

втілюючий колишній репресивний курс. 27 березня 1953 р. Верховна Рада СРСР оголосила 

амністію для всіх увязнених, чий термін був менше 5 років. Головним результатом амністії (що 

практично не торкнулася політичних увязнених — терміни по політичних справах найчастіше 

починалися від 10 років) стало звільнення великого числа карних злочинців (900 тис. за март—

июнь 1953 р.), які, вийшовши з в'язниць, створили в містах напружену криміногенну обстановку. 

У квітні послідували реабілітації людей, «лікарів-вбивць», що проходять у справі, і 

«мингрельскому» справі. Були опубліковані повідомлення про застосування до них 

«неприпустимих і строгий заборонених радянськими законами прийомів слідства». У цьому був 

розрахунок на отримання симпатії частини радянського суспільства. Хвилювання політичних 

увязнених, що одночасно проходили в цей період, в каторжних спецтаборах Воркути, Норільська, 

Кенгира (Казахстан) були безжально пригнічені, причому для придушення повстання в Кенгире 

влади вимушені були застосувати танки. 

      Саме Берія, багаторічний керівник карального апарату, першим заговорив про 

порушення законності органами в колишні роки; він також заявив, що партія повинна займатися 

кадрами і пропагандою, а всім останнім — Рада міністрів; крім того, він висловився за 

розширення прав союзних республік, необхідність зважати на національну специфіку республік і 

призначати на керівні посади тільки уродженців даної республіки. У економічній сфері Берія 

критикував екстенсивний розвиток економіки, говорив про неефективність колгоспів і 

необхідності матеріального стимулювання в них. У зовнішній політиці він запропонував 

нормалізувати відносини з Югославією, заявив, що «нам потрібна мирна Німеччина, а буде там 

соціалізм чи ні — нам все одно». 

      Активність Берії викликала насторожене відношення до його «нововведень» з боку Г. 

М. Маленкова і М. С. Хрущова. Дуже активна позиція Берії і його явне прагнення дістати 

популярність в країні викликали відторгнення, вони не знайшли відгуку і підтримки у партійно-

державного апарату, у військових і господарників. Склалася змова, до якої були привернуті 

військові. Керівництво операцією по усуненню Берії узяв на себе Г. К. Жуков (що мав з ним, крім 

іншого, і особисті рахівниці). 26 червня 1953 р. Берія був арештований на засіданні Президії ЦК 

КПРС. 

      На липневому пленумі ЦК (1953) Берія був виключений з партії і знятий зі всіх постів 

як «ворог Комуністичної партії і радянського народу». Після арешту Берії була проведена 

чищення в МВС — МГБ, збуджено слідство. Звинувачення Берії були пред'явлені в «кращих» 

традиціях минулих років — шпигунство, зрада і спроба скидання комуністичного ладу. У грудні 

1953 р. Берії був винесений смертний вирок, відразу приведений у виконання. 

      Від Берії позбавилися тими ж методами, які він сам застосовував до «ворогів народу». 

Така ж доля чекала і найближчих співробітників Берії: В. Н. Меркулова, В. Р. Деканозова,Б. З. 

Кобулова, С. А. Гоглідзе, П. Я. Мешика и В. Л. Влодзімерського. При цьому на Берію «списали» 

всі репресії сталінського часу. Отримав підтримку курс на продовження процесу реабілітації, 

офіційно була схвалена «критика культу особи Сталіна». 

 

Другий етап. 

Червень 1953 р. — січень 1955 р. 

 

      Тепер суперником М. С. Хрущова в боротьбі за вищий пост в державі став Р. М. 

Маленков, один з «висуванців» і найближчих помічників Сталіна у військові і післявоєнні роки. 

Маленков запропонував і провів в 1953 р. реформу в сільському господарстві, що полегшила 
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життя колгоспників, при цьому завданням ставилося: «...в найближчі 2—3 року добитися 

створення наший країні великої кількості продовольства для населення і сировини для легкої 

промисловості». У серпні 1953 р. були більш ніж удвічі скорочені військові програми, а гроші, що 

вивільняються, направлені на компенсацію втрат бюджету від зниження цін на продукти 

харчування (в кінці 1953 р. хліб коштував удвічі дешевше, ніж в 1948 р.) і товари народного 

споживання. Вперше за багато років держава підтримувала селян. З доповіддю на пленумі 

виступав М. С. Хрущов, але в народі те, що відбувається зв'язувалося з ім'ям Маленкова. 

Народилася приказка: «Прийшов Маленков — поїли млинчиків». 

      Проте, як і у випадку з Берієй, решта членів Президії ЦК почала побоюватися зростання 

впливу ще щодо молодого і амбітного лідера. У вересні 1953 р. М. С. Хрущов був вибраний 

першим секретарем ЦК. Спираючись на підконтрольний йому партаппарат, він кинувся в 

настання. Підсумком був виступ розгрому Хрущова на січневому (1955) пленумі ЦК, де він 

звинуватив Маленкова в зсуві акцентів з важкої промисловості на легку, в недостатній зрілості як 

більшовицького керівника, в прагненні до дешевої популярності. 

      Зрозумівши, що на стороні Хрущова більшість членів ЦК, Маленков подав у відставку з 

поста голови уряду (він був переміщений на посаду міністра енергетики). Новим головою Ради 

міністрів став Н. А. Булганін. Міністром оборони був призначений близький у той час Хрущову 

маршал Р. К. Жуків. 

      За ініціативою М. С. Хрущова була створена спецкомісія, яка повинна була вивчити всі 

матеріали репресій проти партійних і радянських діячів періоду 1930—1940-х рр. На їх основі 

Хрущов вирішив засудити «культ особи Сталіна» на майбутньому XX з'їзді КПРС. До складу 

комісії з розслідування діяльності Сталіна увійшли: секретар ЦК КПРС А. Б. Арістов, голова 

ВЦСПС Н. М. Шверник, працівник Комітету партійного контролю при ЦК П. Т. Комарів. Очолив 

роботу комісії секретар ЦК КПРС академік П. Н. Поспелов. 

      Масовим процес реабілітації репресованих став після XX з'їзду КПРС, що відбувся 14—

25 лютого 1956 р. У останній день цього з'їзду на закритому засіданні М. С. Хрущов виступив з 

«секретною» доповіддю, в якій звинуватив Сталіна в численних злочинах і порушеннях законів, у 

відході від «ленінських принципів керівництва». При цьому не зачіпалася суть комуністичної 

системи, а багато жорстоких дій Сталіна (як колективізація або нещадна боротьба з 

внутріпартійною опозицією) схвалювалися і виправдовувалися. Прагнення звести проблему до 

особливостей характеру Сталіна, представити масові репресії історичною випадковістю було ще 

помітніше в ухвалі ЦК «Про подолання культу особи і його наслідків» від 30 червня 1956 р., де 

злочини сталінського режиму критикувалися куди менш жорстко, чим в емоційній доповіді 

Хрущова. 

      «Секретна» доповідь була віддрукована тиражем в 1 млн екземплярів і зачитана вголос 

на партійних зборах у всіх парторганізаціях країни. Таким чином, про злочини Сталіна були 

оповіщені всі комуністи Радянського Союзу, а в переказі — практично все населення країни. Це 

означало корінну зміну ідейної і політичної атмосфери. XX з'їзд став символом оновлення і 

гуманізму, розбудив до активного суспільного життя ціле покоління. «Діти XX з'їзду» — так через 

десятиліття називали учасників суспільного руху в СРСР 1960—1980-х рр. 

      Претензії до Хрущову із-за «секретної» доповіді пред'явили і розділи деяких 

соціалістичних держав. Безумовно негативною відносно XX з'їзду виявилася позиція китайських 

комуністів. Серед останніх стали навіть розповсюджуватися уявлення про те, що радянське 

керівництво відмовляється від комуністичного шляху і починає переглядати («ревізувати») 

марксистське учення. (Пізніше, під час посилення радянсько-китайського протистояння, в 

китайській пропаганді термін «ревізіоністи» стане звичайною назвою для лідерів СРСР.) 

      Були демонстрації протесту проти доповіді і в СРСР. У Тбілісі, де засудження «культу 

особи» Сталіна сприйняли як образа національного героя, 4 березня 1956 р. на вулиці вийшли 

студенти.Як це було: 

      Згадує кінорежисер Р. Данелія: «На інший день вранці (мітинг продовжувався три дні) 

до пам'ятника під'їхала вантажівка, в кузові якого, обнявшись, стояли Сталін і Ленін, — 

драматичний театр міста Гори відряджав на мітинг акторів в костюмах і гримі вождів 



48 
 

пролетаріату. Розпорядник мітингу оголосив в мікрофон: однодумці з Гори прислали Леніна і 

Сталіна, щоб всі бачили — Ленін і Сталін любили один одного! І Ленін вважав Сталіна вірним 

ленінцем! — Хай Ленін потисне руку Сталіну! — крикнули з натовпу. І Ленін потиснув руку 

Сталіну. Хай поцілує! — попросили з натовпу. І Ленін поцілував Сталіна. — І Сталін теж хай 

поцілує Леніна! — зажадали з натовпу. І Сталін поцілував Леніна. Ленін і Сталін простояли в 

кузові вантажівки весь день. Ленін час від часу викидав вперед праву руку (як це робив актор 

Щукин у фільмі «Ленін в Жовтні») і викрикував: «Та є здоровими Маркс, Енгельс, Ленін і 

Сталін!» А Сталін посмоктував трубку і поволі, по-сталински, ходив по вантажівці — два кроки 

туди, два назад (як це робив актор Геловані у фільмі «Падіння Берліна»)». 

      Мітингуючі вимагали відправити до відставки Хрущова, викрикували націоналістичні 

гасла, а потім почали споруджувати барикади на головній вулиці Тбілісі — проспекті Руставелі. 9 

березня демонстрація була розігнана із застосуванням зброї, були людські жертви. 

      За два роки — 1956 і 1957 — по «антирадянській» 58-ій статті УК було арештовано 

3380 чоловік — майже половина всіх, хто був арештований за антирадянську агітацію за весь 

період від смерті Сталіна до 1988 р. 

      Люди, покарані «за розмови», в основному не були супротивниками режиму. Оскільки 

Кримінальний кодекс передбачав покарання за антирадянську агітацію і пропаганду, але не за 

відповідні думки, то в звинуваченні обов'язково повинне було бути присутнім формулювання: 

«Систематично серед свого оточення висловлював...» Реально це означало, що людина могла, 

наприклад, під час гуляння з приятелями, серед сусідів по квартирі або товаришів по службі 

висловитися про політику, міжнародні події, останні урядові ухвали, поскаржитися на життя (ціни 

високі, заробіток маленький, в магазинах нічого не немає, черги, сім'я не може отримати житло, в 

колгоспі працюють багато, а живуть бідно). Часто поштовхом для такого роду розмов служила 

яка-небудь життєва колізія або випадкова подія, що привела людину в емоційно напружений стан: 

пониження в посади, неможливість вирішити житлові складнощі, бюрократична тяганина, дефіцит 

товарів («обшукав все місто і не зміг купити потрібну річ»), навіть сварка з дружиною, — і 

засмучений радянський громадянин починав лаяти власті і, як це кваліфікувалося звинуваченням, 

«матеріальні умови життя в Радянському Союзі». 

      Проте, в цілому в Радянському Союзі доповідь і ухвала ЦК «Про подолання культу 

особи і його наслідків» були сприйняті швидше позитивно. Кампанія по реабілітації репресованих 

радянських громадян різко набрала обороти. Були звільнені з «виправно-трудових» таборів 

мільйони людей. Посмертно реабілітовували і багато діячів, страчених при Сталіні. Так, був 

визнаний помилковим вирок відносно радянських воєначальників М. Н. Тухачевського, І. П. 

Уборевіча, П. І. Якира і ін. У 1956—1957 рр. відмінили вирішення про висилку німців Поволжья, 

калмиків, карачаївок, інгушів, чеченців, балкарців, кримських татар, репресованих в 1941—1944 

рр. Ухвалами ЦК КПРС від 24 листопада 1956 р. були відновлені національні автономії калмиків, 

карачаївок, балкарців, інгушів, чеченців. Виняток становили німці Поволжья і кримські татари, в 

1950-і рр. офіційної реабілітації цих народів так і не відбулося. 

      Поза сумнівом, припинення масових репресій було благому для всіх жителів СРСР. 

Проте зникнення постійного тиску на еліту привело до того, що почали формуватися нікому не 

підконтрольні вищі шари суспільства («партноменклатура»). Можливість входження в ці правлячі 

шари і просування усередині їх сталі все більше залежати не від ділових якостей людини, а 

виключно від його особистої відданості вищестоящому начальникові. У СРСР почала виникати 

своєрідна псевдокастова система, в якій вищі і середні шари партійної ієрархії все більше і більше 

відділялися від основної маси населення. 

 

Третій етап.  

Січень 1955 р. — червень 1957 р. 

       

Частину партійних керівників рахували, що критика радянського ладу, що все ж таки 

завуальований звучала в доповіді Хрущова на XX з'їзді, здатна поступово підірвати і зруйнувати 

соціалізм в СРСР. Засудження «культу особи» Сталіна викликало обурення у Р. М. Маленкова, В. 
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М. Молотова и Л. М. Кагановіча, значною мірою відповідальних за масові репресії 1930—1940-х 

рр. 

      Їм потрібний був привід, щоб змістити Хрущова. І такий привід був знайдений. 22 

травня 1957 р., виступаючи в Ленінграді, М. С. Хрущов висунув гасло, що стало свого роду 

символом і пасткою для всієї його подальшій діяльності: «За три роки наздогнати і перегнати 

Америку по виробництву м'яса, молока і масла на душу населення!» Це гасло було негайно 

підтримане партійною пропагандою. Цей виступ використовувався членами Президії ЦК на 

засіданні 18—21 червня 1957 р. як одна з причин вимагати відставки Хрущова з поста першого 

секретаря ЦК КПРС. Маленков і Кагановіч приводили статистику, з якої виходило, що гасло 

абсолютно нереалістичне. Їх підтримав Молотов. Більшість членів Президії ЦК виступили проти 

Хрущова. Проте ніяких подальших дій з боку супротивників першого секретаря не послідувало. 

Хрущов зміг змістити баланс сил в свою сторону, використавши для цього голосування всього 

складу ЦК, багато більшого за чисельністю, чим Президія ЦК. За допомогою міністра оборони Г. 

К. Жукова члени ЦК були доставлені до Москви, і Президія ЦК 22—29 червня з'явилася перед 

повним складом самого ЦК, відповідно проінструктованим Хрущовим. 

      Більшість членів ЦК встали на сторону Хрущова, і це нехитро, адже у той час близько 

60% з них були партійними секретарями республіканського і обласного рівня. М. С. Хрущов був 

першим секретарем і, таким чином, був їх природним покровителем. До того ж більшість з них він 

сам і призначив. Партійні секретарі не цілком довіряли Маленкову, Молотову, Кагановічу, 

підозрюючи, що ті можуть повернути систему контролю над елітою з боку держбезпеки. Місцеві 

партійні керівники більше не хотіли переживати жах, подібний сталінському. Вирішенням 

пленуму ЦК КПРС від 29 червня 1957 р. «бунтівники» були виведені з керівних органів партії і 

замінені вірними людьми Хрущову (серед ЦК, що увійшли до Президії, опинилися Г. К. Жуков и 

Л. І. Брежнєв). 

      Молотов, Маленков і Кагановіч були зняті зі своїх постів і відправлені до «почесного 

посилання» — В. М. Молотов став послом в Монголії, Г. М. Маленков — директором 

електростанції в Усть-каменогорську, Л. M. Кагановіч — трестом «Союзасбест», що управляє, в 

Свердловській області. Важливі посади в державі отримали люди, що не володіли значними 

владними амбіціями або особисто зраджені Хрущову, — Л. І. Брежнєв, Ф. Р. Козлів, Е. А. Фурцева 

і ін. 

      Трохи пізніше Хрущов позбавився і від дуже могутнього союзника — Р. К. Жукова. У 

жовтні 1957 р., тоді як Жуків знаходився з візитом в Югославії, Хрущов зібрав засідання Президії 

ЦК для обговорення «небезпеки бонапартизму» з боку Р. К. Жукова. На резонно висловлений 

сумнів, чи не слід почекати повернення маршала до Москви, М. С. Хрущов відповів: «Семеро 

одного не чекають». Рішення про зміну міністра оборони було ухвалене. Його належало утвердить 

пленуму ЦК КПРС. 

      На пленумі ЦК 29 жовтня 1957 р. на трибуну один за іншим піднімалися оратори, і все 

чітко почали вимальовуватися контури головного звинувачення і головного страху — створення 

школи диверсантів, про яку знали всього три люди: міністр оборони Жуків, заступник начальника 

Генерального штабу Штеменко і начальник школи Мамсуров. Військові, допомагаючі Хрущову 

прийти до влади, тепер сприймалися їм як небезпека, якою повинно протистояти. 

      Решта всіх звинувачень в адресу Жукова (у створенні культу своєї особи, в грубості і 

зарозумілості) була лише доважком і прикриттям. Пояснення Жукова ніхто слухати не збирався. 3 

листопада 1957 р. в «Правді» було опубліковано ухвалу пленуму ЦК, в якому повідомлялося, що 

маршал Жуків виявився політично неспроможним діячем, схильним до авантюризму, за що і був 

виведений з складу ЦК. Новим міністром оборони став маршал Р. Я. Маліновський. 

      Так, не проводячи широкомасштабних репресій і не винищуючи політичних 

супротивників, Хрущов зумів стати одноосібним правителем Радянського Союзу. Ця влада була 

закріплена за ним і формально — з березня 1958 р. на додачу до посади першого секретаря ЦК 

КПРС він отримав пост розділу уряду. Почалася «епоха Хрущова». 

      Успіху Хрущова у внутріпартійних сутичках сприяло те, що він акумулював сподівання 

більшості партійного апарату, що побоювався репресій і що ненавидів сталінську систему влади, 



50 
 

де контроль над КПРС здійснювали і органи держбезпеки. Усунувши від влади Молотова і його 

сподвижників, а також ликвидировав загрозу сили з боку маршала Жукова, Хрущов встановив 

свого роду обмежену демократію. Не дивлячись на те що керівна роль партії залишилася 

незмінною, фактично в самій партії з'явилася можливість для створення блоків і угрупувань, 

лобістських об'єднань, що боролися за владу як в центрі, так і на місцях. Ця система виявилася 

куди гнучкішою, ніж пряме диктаторське правління Сталіна, проте куди менш керованою з самого 

«верху». У результаті саме поступове впровадження основ внутріпартійної демократії і коштувало 

Хрущову посади першого секретаря і керівника СРСР.  

 

Документи епохи: 

   Вирок Спеціальної судової присутності Верховного суду СРСР від 23 грудня 1953 г.: 

      Судом встановлено, що, зрадивши Батьківщині і діючи на користь іноземного капіталу, 

підсудний Берія сколотив ворожу Радянській державі зрадницьку групу змовників... Змовники 

ставили своєю злочинною за мету використовувати органи Міністерства внутрішніх справ проти 

комуністичної партії і Уряду СРСР, поставити Міністерство внутрішніх справ над Партією і 

Урядом для захоплення влади, ліквідації радянського робітничо-селянського ладу, реставрації 

капіталізму і відновлення панування буржуазії. Після кончини І. В. Сталіна, роблячи ставку на 

загальну активізацію реакційних імперіалістичних сил проти Радянської держави, Берія взявся до 

форсованих дій для здійснення своїх антирадянських зрадницьких задумів, що і дозволило в 

короткий термін викрити Берію Л. П. і його співучасників і присікти їх злочинну діяльність... 

Ставши в березні 1953 року міністром внутрішніх справ СРСР, підсудний Л. П. Берія, подготовляя 

захоплення влади, почав посилено просувати учасників змовницької групи на керівні посади як в 

центральному апараті МВС, так і в його місцевих органах. Берія і його помічники розправлялися з 

чесними працівниками МВС, що відмовилися виконувати злочинні розпорядження змовників. 

 

   Документ про смерть Л. П. Берія. 23 грудня 1953 р. 

      Цього числа о 19 годині 50 хвилин на підставі розпорядження голови Спеціальної 

судової присутності Верховного суду СРСР від 23 грудня 1953 року № 003 мною, комендантом 

Спеціальної судової присутності генерал-полковником Батіцким П. Ф., у присутності 

Генерального прокурора СРСР, дійсного державного радника юстиції Руденко р.А. і генерала 

армії Москаленко К. С., приведений у виконання вирок по відношенню до засудженого до вищої 

міри покарання — розстрілу Берія Лаврентія Павловича. Підписано: П. Ф. Батіцкий, Р. А. Руденко, 

К. С. Москаленко. 

 

   З доповіді пленуму ЦК КПРС. 29 червня 1957 р. 

      В той час, коли партія під керівництвом Центрального Комітету, спираючись на 

всенародну підтримку, веде величезну роботу по виконанню історичних вирішень XX з'їзду, 

направлених на подальший розвиток народного господарства і безперервний підйом життєвого 

рівня радянського народу, на відновлення ленінських норм внутріпартійного життя, ліквідацію 

порушень революційної законності, на розширення зв'язку партії з народними масами, розвиток 

радянської соціалістичної демократії, на зміцнення дружби радянських народів, проведення 

правильної національної політики, а в області зовнішньої політики — на розрядку міжнародної 

напруженості в цілях забезпечення міцного миру; і коли досягнуті вже у всіх цих областях 

серйозні успіхи, про які знає кожна радянська людина, — в цей час антипартійна група 

Маленкова, Кагановіча і Молотова виступила проти лінії партії... 

      Протягом останніх 3—4 років, коли партія узяла рішучий курс на виправлення помилок 

і недоліків, породжених культом особи... учасники розкритою тепер і повністю викритої 

антипартійної групи постійно надавали пряму або непряму протидію цьому курсу, схваленому XX 

з'їздом КПРС. Ця група по суті намагалася протидіяти ленінському курсу на мирне співіснування 

між державами з різними соціальними системами, ослабленню міжнародної напруженості і 

встановленню дружніх відносин СРСР зі всіма народами миру. Вони були проти розширення прав 

союзних республік в області економічного і культурного будівництва, в області законодавства, а 
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також проти посилення ролі місцевих Рад у вирішенні цих завдань... Ця група наполегливо чинила 

опір і намагалася зірвати такий найважливіший захід, як реорганізація управління промисловістю, 

створення Совнархозов в економічних районах, схвалене всією партією і народом. 

 

   Із стенограми виступу М. С. Хрущова на пленумі ЦК КПРС. 29 жовтня 1957 р. 

      Адже у Берія теж була диверсійна група, і перед тим, як заарештувати Берія, Берія 

викликав головорізів, вони були в Москві, і невідомо, чиї голови полетіли б... І це робить міністр 

оборони з його характером... Згадується, як два друзі в опері «Євгеній Онегин» співали — чи 

давно ми були друзями? Так і ми можемо сказати — чи давно ми разом з Жуковим в Криму 

купалися в морі? Але навіть тоді, коли ми разом купалися і разом ходили на оленів, я дивився на 

тебе по-іншому: я дивився на тебе, вивчаючи і дивуючись з твого віроломства. Ти скажеш, чому я 

не сказав тобі? Тов. Жуків, я б сказав так, але треба знати, коли про це сказати і кому сказати, а то 

скажеш і дурнем будеш. Я не хотів бути дурнем, тому що, якби я сказав тобі, друг, це не 

допомогло б, ти міг би насторожитися і наробити справ, а ти здатний на це. Я вважав, що 

збереться ЦК і подивиться. Якщо говорити, то я не випадково потрапив на полювання з Криму до 

Києва. Я там нічого не убив, а я там полював на політичну дичину. Я хотів зустрітися з 

командувачами округів, хотів їх послухати, з ними поговорити, а потім у виступі підкинути деякі 

їжачки. Я думаю, командувачі мене більш менш правильно зрозуміли. І я був, признатися, 

задоволений, що тебе там не було, тому що ти поводився не по-партійному. 

 

9. Економічна політика і курс 

на «будівництво комунізму» 

 

      Підсумком форсованого розвитку в 1930—1940-і рр. з'явилося перетворення СРСР на 

могутню індустріальну державу, здатну перемогти індустріального гіганта Європи — Німеччину. 

Одночасно відбувалося становлення радянської економіки. Особливістю цієї економіки було те, 

що всі її елементи підкорялися державі, а управління нею здійснювалося на основі командно-

адміністративної системи. Після 1953 р. економічне зростання в СРСР продовжувало залишатися 

високим, але силові методи в економіці ослабіли, а матеріальні стимули в належній мірі так і не 

виникали. Позначалася спадщина Сталіна і в зневазі сільським господарством і відношенні до 

селян. Сталін говорив: «Селянин курку продасть і проживе». Перед новим керівництвом встала 

проблема пошуку нового типу стимулювання індустріального і сільськогосподарського розвитку. 

Нові часи диктували нові умови існування, нові стимули зростання. 

      У вересні 1953 р. Хрущов виступив на пленумі ЦК з доповіддю про стан сільського 

господарства. У цій доповіді був дан аналіз стану справ в селі, вказано на труднощі, які стоять 

перед селом, що винесло позбавлення в ході воєн. Була розкрита найважливіша проблема лих 

сільського господарства — «грабіж» селянства, що тривав десятиліттями, тобто вилучення з села 

не тільки всього додаткового, але і частини необхідного продукту за допомогою системи 

обов'язкових постачань колгоспами продуктів державі по украй низьких цінах, фактично 

безкоштовно.  

 

Як це було: 

      Ось як характеризує положення, що склалося до цього часу, М. С. Хрущов: «Приведу 

деякі цифри. У 1940 р. було заготовлено зерна 2225 мільйонів пудів, а в 1953 р. — лише 1950 

мільйонів пудів, тобто менше на 375 мільйонів пудів. В той же час у зв'язку із загальним 

зростанням народного господарства, значним збільшенням міського населення і зростанням 

реальної заробітної плати з року в рік збільшується витрата хлібопродуктів. <...> Потреба зерна на 

експорт збільшується як по продовольчому зерну, так і по зернофуражних культурах, проте через 

нестачу зерна довелося експорт визначити на 1954 рік в кількості 190 мільйонів пудів (3120 тисяч 

тонн), тоді як потреба в експорті визначалася у розмірі 293 мільйонів пудів (4800 тисяч тонн)». 

      Це був сміливий крок. У числі причин відставання сільського господарства М. С. 

Хрущовим були названі: 
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      — відсутність матеріальної зацікавленості колгоспників в результаті своєї праці, низькі 

заготовчі ціни; 

      — порушення принципу правильного поєднання особистих і суспільних інтересів 

колгоспників, що виражалося в гоніннях на особисте підсобне господарство, у величезних 

податках на нього; 

      — задушлива централізація планування сільського господарства (колгоспи щорічно 

звітували по 10 тис. показників!). 

      Було відмічено, що кращим роком для сільського господарства залишався 1928 рік. У 

1949—1953 рр. валовий збір зернових і врожайність були лише трохи вищі за рівень 1909—1913 

рр. Дуже важкою була ситуація в тваринництві. У багатьох господарствах прив'язували до 

кріплень корів, що знесиліли від нестатку кормів, щоб ті не впали. З дахів сараїв нерідко знімали 

на корм худобі солому. Після неврожаю 1953 р. стало ясно, що без глибоких реформ підвищити 

ефективність сільського господарства неможливо. Труднощі на селі позначалися на всьому 

суспільстві. У містах шикувалися величезні черги за хлібом. Хрущов виразно бачив, що вирішення 

продовольчої проблеми є найважливішим завданням, потрібно було так чи інакше нагодувати що 

виніс неймовірні випробування народ. 

      Підвищення продуктивності сільського господарства вимагало добрив, іригації, 

технічного оснащення, тобто всього того, що неможливо створити в короткі терміни. Тому на 

пленумі ЦК в лютому — березні 1954 р. було вирішено в найкоротші терміни освоїти цілинні 

землі Поволжья, Казахстану і Південного Сибіру. Таким чином, сільське господарство 

продовжувало розвиватися екстенсивно. При цьому перенесення основної уваги на цілинні землі 

означало фактичну відміну вирішення вересня 1953 р. про збільшення капіталовкладень в сільське 

господарство інших районів СРСР. 

      Для освоєння цілини в перші ж роки туди відправилися більше 300 тис. добровольців, в 

основному молоді люди. Труднощі, з якими їм довелося зіткнутися, виявилися неймовірними. 

Деколи доводилося працювати цілими цілодобово. Спали в наметах, їли прямо в полі. 

 

Як це було: 

      Ось витяг з книги Л. І. Брежнєва «Цілина», в якій розповідається про перших цілинників 

і, зокрема, про студента-заочника Львівського будівельного інституту Василя Рагузове: «Одним з 

перших він приїхав в радгосп «Київський» і почав працювати виконробом. Здатний організатор, 

хороший товариш, людина веселої, товариської вдачі, він швидко завоював авторитет, пошану, 

любов первоцелинников. У один з ясних днів у складі колони Рагузов віз із станції збірні будинку 

для першої радгоспної вулиці. Несподівано почався надзвичайної сили буран, що тривав потім 

декілька діб. Колона зупинилася. Василь вирішив йти по допомогу. Пішов один, заблукав і 

загинув. Це був мужній, величезної волі чоловік. Ось лист, знайдений у нього в кишені: «Що 

знайшов цю книжку! Дорогий товариш, не порахуй за працю, передай написане тут в м. Львів, 

вул. Гончарова, 15, кв. 1, Рагузової Серафимі Василівні. Дорога моя Симочка! Не треба сліз. Знаю, 

що буде тобі важко, але що поробиш, якщо зі мною таке. Довкруги степ — ні кінця, ні краю. Йду 

просто навмання. Буря закінчується, але горизонту не видно, щоб зорієнтуватися. Якщо ж мене не 

буде, виховуй синів так, щоб вони виросли людьми. Ех, життя, як хочеться жити! Міцно цілу, 

навіки твій Василь». Усвідомлюючи, що гине, він зробив приписку — пальцями, що вже 

клякнули, замерзаючими: «Синам Владимиру і Олександру Рагузовим, дорогі мої діточки, 

Вовушка і Сашунька! Я поїхав на цілину, щоб наш народ жив багатше і красивіше. Я хотів, щоб ви 

продовжили нашу справу. Найголовніше — потрібно бути в житті людиною. Цілу вас, дорогі мої, 

міцно. Ваш тато». 

      Першопроходці за 5 років освоїли більше 42 млн га землі. Спочатку це дало непогані 

результати, але потім почалися проблеми. Дуже висока природна родючість грунту почала швидко 

падати зважаючи на порушення наукових принципів використання цього виду земель, гарячкову 

поспішність їх освоєння. Результатом стала ерозія грунту: після ряду пилових бурь в 1960 і 1965 

рр. в Казахстані було втрачено близько 4 млн га, і ще 12 млн га було пошкоджено — всі разом це 

склало майже половину цілинних земель. З часом стало ясно, що максимальний урожай був 
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отриманий тільки в 1956 р. До того ж в результаті освоєння цілини райони виробництва зернових 

все більш віддалялися від районів споживання, що підсилювало і без того гостру в СРСР проблему 

розвитку транспорту і будівництва дорогий. За 1954—1965 рр. на освоєння цілини, включаючи 

будівництво залізних і шосейних доріг, шкіл, лікарень і інші витрати, було витрачено 8,5 млрд 

рублів. При цьому загальний дохід держави у вигляді прибутків і податку з обороту склав 13,8 

млрд рублів. 

      Не дивлячись на те що в цілому кампанія по освоєнню цілини не дала результатів, що 

очікувалися, вона все ж таки забезпечила значне зростання виробництва зерна і таким чином 

забезпечила передих, який дозволив повсюдно провести реформу сільського господарства. До того 

ж це був перший випадок в історії СРСР, коли сільське господарство привернуло до себе велику 

частку вельми обмежених національних ресурсів, опинившись в центрі уваги державної політики. 

У четвертій п'ятирічці витрати на сільське господарство склали 21,5 млрд рублів, в п'ятій — 64 

млрд рублів, в 1956—1958 рр. — 67,4 млрд рублів. Були підвищені заготовчі і закупівельні ціни. 

Відбулося зростання матеріальної зацікавленості колгоспників в результаті праці. Реальні доходи 

селян в 1958 р. склали 184% по відношенню до 1950 р. У колгоспах почали освоювати такі 

економічні категорії, як госпрозрахунок, собівартість, рентабельність, заробітна плата. М. С. 

Хрущов почав вимагати від керівників господарств поєднувати баланс доходів і витрат. Дещо 

розширилася господарська самостійність колгоспів в плануванні, в розробці своїх статутів, які в 

1956 р. колгоспи отримали право змінювати. Значно зменшилися податки на присадибне 

господарство, були скасовані обов'язкові постачання з нього. Не дивлячись на істотні проблеми, 

аграрна політика Хрущова в 1953—1958 рр. все ж таки дала значні результати. За 5 років приріст 

сільськогосподарського виробництва склав 34%. Таких темпів розвитку колективне господарство 

ніколи не знало. 

      Оскільки можливості командно-адміністративних методів стимулювання розвитку 

економіки в післясталінський період слабшали, керівництво країни шукало нові підходи для 

вирішення цієї проблеми. Потрібно було дати людям надихаючу ідею, показати перспективи 

зростання. Радянське керівництво зважилося на вельми серйозну заяву. У 1959 р. на XXI з'їзді 

КПСС М. С. Хрущов висунув найсміливішу і в той же час саму авантюрну зі своїх ідей: 

наздогнати і перегнати США по промисловому і сільськогосподарському виробництву на душу 

населення до 1970 р. Його оптимістичний розрахунок грунтувався на простому порівнянні річних 

темпів промислового розвитку двох країн в мирний період. Ці темпи в СРСР тоді були вищі. Але 

дані розрахунки не враховували потенційну можливість прискорення темпів розвитку 

американської економіки. 

      Вересневий пленум ЦК КПРС 1958 р. звернув увагу радянського суспільства на 

відставання вітчизняної промисловості в науково-технічному суперництві із Заходом. Це була 

гірка констатація, хоча в порівнянні з попереднім п'ятиліттям в СРСР особливо швидко 

розвивалися промисловість будматеріалів, машинобудування, металообробка, хімія, нафтохімія, 

електроенергетика. Об'єм виробництва виріс в 4—5 разів і складав 62% від загальної продукції 

народного господарства. В цілому середньорічні темпи промислового виробництва в СРСР 

складали близько 10%. В той же час країна потребувала товарів народного споживання, в 

продуктах легкої, харчової, деревообробної, целюлозно-паперової промисловості. 

      Широкі масштаби придбало капітальне будівництво. Були споруджені і здані в 

експлуатацію тисячі крупних підприємств. У їх числі Соколовсько-сарбайський і Лісаковський 

гірничо-збагачувальні комбінати в Казахстані, Череповецкий металургійний і Омський 

нафтопереробний заводи, Новосибірський завод важкого машинобудування. Услід за 

досягненнями науки розвивалися нові промислові галузі — радіоелектроніка, ракетобудування. В 

цілому в другій половині 1950-х рр. промисловість країни піднялася на якісно новий ступінь. У ній 

налічувалося близько 300 галузей і видів виробництва. Завдяки надконцентрації матеріальних 

засобів і людських зусиль на окремих напрямах вдалося добитися самих вражаючих успіхів. У 

атомній енергетиці були досягнуті вагомі результати — вперше в історії атом запрацював в 

мирних цілях: у 1954 р. почала роботу перша в світі атомна електростанція в Обнінське, в 1956 р. 
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був відкритий Інститут ядерних досліджень в Дубне, в 1959 р. був спущений на воду перший в 

світі атомохід-криголам «Ленін». 

      Були побудовані гідроелектростанція (1958) Куйбишевськая, Сталінградська ГЕС 

(1960), Братська ГЕС (1961—1964) і ряд гідроелектростанцій і теплоелектростанцій місцевого 

значення. 

      Швидкий розвиток отримали нові джерела енергії: нафта з родовища Марков в Сибіру 

(1962), нафта і газ в Тюменській області (1963). З'явилися і почали розвиватися нові галузі 

промисловості: газова і діамантова. Виробництво електроенергії виросло з 150,6 млрд кВт / ч. у 

1954 р. до 507,7 млрд в 1965 р. За цей же період здобич нафти збільшилася з 52,7 до 347,3 млн т, 

виплавка стали — з 41,4 до 91,0 млн т, видобуток вугілля — з 347,1 до 577,7 млн т. 

      Активно розвивалася хімічна промисловість, що освоїла випуск штучних матеріалів із 

заданими властивостями (доповнивши гасло, висунуте Леніном, Хрущов сказав: «Комунізм — це 

є Радянська влада плюс електрифікація всієї країни і хімізація народного господарства»). В 

результаті середньорічний приріст капітальних вкладень в хімічну індустрію в 1958—1963 рр. в 3 

рази перевищував такий приріст в цілому по народному господарству. У подальші роки капітальні 

вкладення в хімічну галузь планувалося підвищити. В результаті в 1965 р. в порівнянні з 1950 р. 

виробництво мінеральних добрив збільшилося приблизно в 6 разів, синтетичних і пластичних мас 

— в 13 разів, хімічних волокон — в 17 разів. 

      На залізничному транспорті паровози поступалися місцем тепловозам і електровозам. 

Хрущов подолав опір консерваторів, що відстоюють збереження паровозної тяги на залізничному 

транспорті, довівши, що електрична тяга в 4 рази економічніше паровий. Він запропонував в 1956 

р. прийняти генеральний план електрифікації залізниць строком на 15 років. План був успішно 

здійснений, і вже в 1967 р. питома вага паровозної тяги на залізничному транспорті складала лише 

7,6%. Активно розвивалася радянська авіація. У 1955 р. в небо піднявся перший реактивний 

пасажирський літак Ту-104. У вересні 1959 р. під час візиту в США М. С. Хрущов прибув туди на 

тільки що побудованому літаку Ту-114. На полі нью-йоркського аеродрому він якийсь час гордо 

стояв біля виходу — у тих, що зустрічають не знайшовся достатньо високого трапа. 

      Найкрупнішим науково-технічним досягненням стало створення ракетно-космічної 

техніки. Було створено три центри ракетобудування: московський (під керівництвом С. П. 

Королева), уральський (під керівництвом В. П. Макєєва, учня Королева) і український (під 

керівництвом М. К. Янгеля). Обганяючи американців, до кінця 1960 р. СРСР створив 44 типи 

міжконтинентальних ракет. Були створені балістичні ракети малої, середньої і великої дальності. 

Величезна потужність двигунів військових ракет дозволила приступити до освоєння космосу. Для 

цього в казахстанському степу був побудований космодром Байконур. 

      4 жовтня 1957 р. з нього був запущений перший штучний супутник Землі вагою 80 кг 

Потім космічні апарати доставили в космос тварин, облетіли Місяць і сфотографували її зворотну 

сторону. У 1959 р. радянський космічний корабель вперше досяг Місяця, залишивши на ній 

вимпел СРСР. 12 квітня 1961 р. на навколоземну орбіту був запущений перший пілотований 

корабель «Схід» з людиною на борту. Їм став Юрій Олексійович Гагарін. Відбулася подія 

епохальної значущості — радянська людина відправилася в космос, знаменуючи успіх всієї 

людської раси і початок нової епохи цивілізації. Цей політ різко підвищив міжнародний авторитет 

Радянського Союзу. 

      Цей успіх підтвердили і подальші космічні запуски: незабаром до космосу був 

відправлений другий радянський космонавт — Герман Тітов, потім, в 1962 р., був проведений 

груповий космічний політ А. Николаєва і П. Поповича, а в липні 1963 р. в космосі побувала перша 

жінка — В. Терешкова. Безпілотна космонавтика також могла похвалитися поряд успіхів — 

декілька космічних апаратів було благополучне посаджено на Місяць, в листопаді 1962 р. до 

Марса була також запущена дослідницька ракета «Марс-1». 

      Підкорення космосу зажадало колосальних витрат, але ефект був масштабним і 

тривалим. Росла упевненість в тому, що СРСР надовго і міцно став лідером науково-технічного 

прогресу людства. 
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      Проте, всі досягнення того періоду не повинні затуляти факту, що розвиток багатьох 

галузей радянської промисловості продовжував тоді йти по звичному екстенсивному шляху. 

Мобілізаційні програми ніяк не зачіпали самого господарського механізму управління 

грандіозною по масштабах економікою. Наростали структурні диспропорції. Якщо в 1940 р. 

питома вага випуску засобів виробництва (група А) складала 61,2%, то в 1960 р. він піднявся до 

72,5% при відповідному пониженні частки виробництва предметів споживання (група Б). Багато в 

чому це визначалося відмовою від пропонованого курсу Г. М. Маленковим на пріоритетний 

розвиток групи Б, який М. С. Хрущов в 1955 р. затаврував як «опортунізм» і «відрижку правого 

ухилу». 

      Крупним господарським експериментом кінця 1950-х рр. став перехід з п'ятирічного на 

триваліше — семирічне планування. Затверджений в 1956 р. шостий п'ятирічний план розвитку 

народного господарства вже через рік визнали невдалим і розробили новий, цього разу 

семирічний, прийнятий на позачерговому XXI з'їзді КПРС в січні 1959 р. Тут же був зроблений 

вивід про повну і остаточну перемогу соціалізму в СРСР. Ще Маленков в 1955 р. заявляв, що в 

СРСР побудовані тільки «основи соціалізму», але ця думка здалася керівництву Радянського 

Союзу тоді крамольною, і Маленков вимушений був «визнати свої помилки». Тепер було 

оголошено, що СРСР вступає в новий період свого розвитку — період розгорненого будівництва 

комунізму. Семирічка (1959—1965) охопила два останні роки шостої п'ятирічки і подальше 

п'ятиліття. Зміну планових віх пояснили переходом до територіальної системи управління 

економікою, потребами науково-технічного прогресу, необхідністю координації планів з країнами 

СЕВ. 

      В цілому, підсумки семирічки вражали. Національний дохід виріс на 53%, зростання 

промислового виробництва склало 84%. Було побудовано більше 5400 крупних підприємств, в їх 

числі Карагандинський і Куйбишевський металургійні заводи, Кременчуцька ГЕС, Белоярськая і 

Нововоронежськая АЕС. 

      Тріумфи радянської науки і техніки (супутник, політ Гагаріна), високі темпи зростання 

економіки СРСР в 1950-і рр. викликали вибух ентузіазму. Вони породили ілюзію, що 

найближчими роками СРСР обжене США і стане першою економічною державою світу. 

Радянським людям, що виросли в умовах суворих позбавлень, здавалося, що рівень добробуту в 

США цілком достатній для того, щоб стало можливим безкоштовне задоволення потреб всього 

населення — ось тільки капіталізм цьому заважає. В той же час посилення протестних настроїв 

вимагало переконливої відповіді, і М. С. Хрущов висунув гасло: «Нинішнє покоління радянських 

людей житиме при комунізмі!» Це було відбито в новій програмі КПРС, прийнятій на XXII з'їзді 

КПРС в 1961 р. 

      До 1980 р. було обіцяно побудувати «безкласовий суспільний устрій з єдиною 

загальнонародною власністю на засоби виробництва, повною соціальною рівністю всіх членів 

суспільства, де разом зі всестороннім розвитком людей виростуть і виробничі сили на основі 

постійної науки, що розвивається, і техніки, всі джерела суспільного багатства поллються повним 

потоком і здійсниться великий принцип «від кожного — за здібностями, кожному — по 

потребах».     

 

Документи епохи: 

   З програми КПРС, прийнятої в 1961 р. на XXII з'їзді КПРС 

      У результаті другого десятиліття (1971—1980) буде створена матеріально-технічна база 

комунізму, що забезпечує розвиток матеріальних і культурних благ для всього населення; 

радянське суспільство впритул підійде до здійснення принципу розподілу по потребах, 

відбудеться перехід до єдиної загальнонародної власності. Таким чином, в СРСР буде в основному 

побудовано комуністичне суспільство... КПРС намічає збільшити об'єм промислової продукції: 

      — протягом найближчих 10 років — приблизно в два з половиною рази досягти і 

перевершити рівень промислового виробництва США; 

      — протягом 20 років — не менше чим в шість разів перевершити і залишити далеко 

позаду нинішній об'єм промислового виробництва США. 
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      Для цього необхідно підняти продуктивність праці в промисловості протягом 10 років 

більш ніж в два рази, а за 20 років — чотири — чотири з половиною рази. Через 20 років 

продуктивність праці в радянській промисловості перевищить сучасний рівень продуктивності 

праці в США приблизно в два рази. 

 

 

10. Провал «відлиги» 

 

Адміністративна чехарда. 

      Характерною межею економічної політики того періоду було активне проведення 

всякого роду адміністративних реорганізацій. У них М. С. Хрущов бачив один з найважливіших 

важелів підйому суспільного виробництва. Причиною цих реорганізацій сталі трудності в 

управлінні багатогалузевою економікою. Особливі складнощі виникали при управлінні 

підприємствами, що знаходяться далеко від Москви, а таких були сотні тисяч. Вирішенням 

проблеми здавалася відмова від централізації управління. 

      У лютому 1957 р. Хрущов виступив з ідеєю створення регіональних Рад народного 

господарства (совнархозов), які укріпили б керівництво економікою. Він сподівався таким чином 

раціональніше використовувати людські і сировинні ресурси, усунути відомчі бар'єри в окремих 

регіонах. Країна була розділена на 105 економічно-адміністративних районів, в кожному з яких 

була утворена своя Рада народного господарства (70 в РРФСР, 9 в Казахстані, 11 на Україні, 4 в 

узбекистані і поодинці в решті республік). За задумом творців нової системи управління перехід 

від галузевого (вертикального) до територіального (горизонтальному) принципу управління 

повинен був оптимізувати управління і кінець кінцем прискорити економічний розвиток 

Радянського Союзу. 

      Слід визнати, що частково ці заходи дійсно поліпшили економічну ситуацію в окремих 

регіонах. Але, укріпивши господарські зв'язки усередині окремих районів країни, ця реформа 

багато в чому зруйнувала зв'язки між ними самими. Держкомітети, створені в 1957—1958 рр., не 

змогли виправити положення. В результаті реформа звелася до бюрократичної реорганізації. У 

1962 р. совнархозы були укрупнені (замість 105 залишилося 43) і був установлений 

загальносоюзний СРСР Совнархоз, а в 1963 р. — Вищу раду народного господарства СРСР, якому 

був підпорядкований Держплан, Держбуд, інші господарські держкомітети. 

      Непродуманість реформи стала очевидною. Деяке пожвавлення виробництва на 

початковому етапі перетворень, викликане децентралізацією і сплеском місцевої ініціативи, 

опинилося компенсується зниженням технічного рівня виробництва. Слід визнати, що ліквідація 

міністерств багато в чому позбавила радянську систему її найважливішої переваги: здатності 

держави швидко і ефективно концентрувати засоби для розвитку науки і техніки, проводити єдину 

по всій країні технологічну політику і поширювати по каналах міністерства кращі досягнення на 

всі види тісно зв'язаного виробництва.  

 

Продовольча криза. 

      Наступною новацією Хрущова стало розділення керівних партійних органів на 

промислових і сільськогосподарських. Ця дивна ідея (яка мало не привела до утворення двох 

партій) стала однією з причин зняття його з посади. 

      У той момент, коли глава уряду урочисто обіцяв співгромадянам достаток і 

безкоштовне задоволення всіх людських потреб, знов почали наростати проблеми в сільському 

господарстві. В самому кінці 1950-х рр. Хрущов багато в чому почав повертатися до старої 

системи господарювання. Бажання надати допомогу селу змінилося звичним прагненням 

забезпечити нове зростання державного потенціалу за рахунок його ресурсів. Для партійного 

керівництва село як і раніше залишалося майданчиком по проведенню експериментів і арсеналом 

дешевих ресурсів. Адміністрування, командування колгоспами знову придбали величезні 

масштаби. 
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      Не дивлячись на всі обіцянки, село як і раніше продовжувало потребувати техніки. У 

колгоспів її не було, оскільки вся техніка знаходилася у веденні машинно-тракторних станцій 

(МТС). МТС надавали колгоспам техніку «напрокат» у міру потреби (за відповідну плату). У 

березні 1958 р. уряд вирішив укріпити матеріально-технічну базу колгоспів, реорганізувавши 

машинно-тракторні станції в ремонтно-тракторні станції (РТС). Колгоспам запропонували 

викупити парк МТС протягом одного року — практично негайно. Покупка і ремонт техніки лягли 

додатковим фінансовим тягарем на колгоспи. Борги колгоспів банкам за викуплену 

сільськогосподарську техніку перевалили в 1961 р. за 2 млрд рублів. 

      Багато робочих МТС виїхали шукати роботу в інших місцях, оскільки умови життя і 

праці, а також соціальна система в колгоспах були для них неприйнятні. Що отримали в своє 

розпорядження технікові колгоспи, як правило, не мали достатньої кількості технічних фахівців, 

що привело до труднощів у використанні техніки і частих її поломок. РТС у свою чергу, зайнявши 

монопольне положення, почали диктувати свої ціни на ремонт колгоспної техніки, що різко 

ускладнило ситуацію на селі. Вперше після 1920-х рр. в 1958—1961 рр. відбулося скорочення 

парку сільгоспмашин. 

      Не можна сказати, що Хрущов не бачив проблем сільського господарства. Він знаходив 

все нові і нові рецепти по виведенню цієї галузі з кризи. У свій час він вилучав з сівозміни трави і 

засівав все пшеницею, а з 1959 р. (під враженням поїздки в США) почав «кукурудзяну епопею» з 

насадженням повсюдно «цариці полів». У самий пік кампанії, в 1962 р., кукурудзою засівало 37 

млн га. Оскільки для цієї культури підходили не всі кліматичні умови, то визріти вона зуміла лише 

на 7 млн га. Хрущов звідси зробив вивід про шкідництво голів колгоспів і місцевих партійних 

працівників, які «самі засохнули і кукурудзу сушать». У пошуку нових радикальних засобів 

виходу з кризи Хрущов вирішив, що головними ланками підйому сільського господарства повинні 

стати розширення посівів бобів, «хімізація всього народного господарства», поливне 

землеробство, крупніші колективні господарства. 

      У 1958 р. пройшла чергова кампанія по укрупненню колгоспів (83 тис. — в 1955 р., 68 

тис. — в 1960 р., 45 тис. — в 1967 р.), що повинне було привести до утворення могутніх 

«колгоспних союзів», здатних стати початком достовірно індустріального ведення сільського 

господарства. Пропагувалася ідея так званих агрогородов в сільській місцевості. 

      Єдине рішення, яке могло б вивести країну з кризи, — надання селянству свободи 

вибору форм господарювання, передача колгоспникам землі в особисту власність — не тільки не 

було прийнято, але навіть ніколи і не обговорювалося. У керівництві продовжувала панувати 

непохитна упевненість в абсолютній перевазі колгоспно-радгоспної системи, що знаходиться під 

пильною опікою партійно-державних органів. 

      Більш того, в кінці 1950-х рр. послідував удар по особистих підсобних господарствах 

селян (ЛПХ). ЛПХ давали в той період від 40 до 60% м'ясомолочної продукції, овочів, фруктів, 

ягід, займаючи при цьому менше 10% сільськогосподарських земель. Але це не зупинило 

ухвалення рішення. Послідувало друге (після колективізації) настання на особисті господарства 

селян. Воно було мотивоване тим, що підсобні господарства нібито гальмують «остаточну 

перемогу соціалізму в селі, заохочують дрібнобуржуазні відчуття і настрої селян, віднімають час, 

необхідний для відпочинку і всестороннього розвитку особи». 

      У 1958—1964 рр. були скорочені розміри присадибних ділянок в колгоспах на 12% (до 

0,29 га), в радгоспах на 28% (до 0,18 га). Хрущов призвав сільських жителів звільнитися від 

худоби, в першу чергу корів. Він запропонував продавати його колгоспам або державі, а взамен 

купувати у них м'ясомолочну продукцію. Глава партії і уряду посилався при цьому на позитивний 

досвід своїх земляків з села Калинівка Курської області, які, продавши корів, нібито почали жити 

краще, перестали розриватися між суспільним господарством і особистим подвір'ям, отримали час 

для відпочинку і духовного розвитку. 

      Пленум ЦК КПРС доручив державним органам в 2—3 роки скуповувати худобу, що 

належить робочим радгоспів. Колгоспам було рекомендовано провести аналогічну роботу. 

Заборона на вміст худоби в особистій власності розповсюджувалася і на жителів міст і робочих 

селищ. 
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      Результат виявився протилежним бажаному. До середини 1960-х рр. ЛПХ були майже 

знищені, що загострило вирішення продовольчої проблеми в містах і особливо в передмістях. 

Положення відображає популярна реприза відомих в 1950—1960-і рр. комічних українських 

артистів Тарапуньки і Штепселя. На питання: «Де ти продукти купуєш?» — слідувала відповідь: 

«Та я сумку до радіоприймача підвішую!» 

      Газети, радіо і телебачення постійно твердили про те, як успішно трудівники села 

наздоганяють Америку по виробництву м'яса і молока на душу населення, як вже перегнали 

капіталістичні країни по ряду показників, як країна виграє змагання зі всім світом. А в цей час 

продуктів в магазинах ставало все менше і менше. Пропадали з продажу ті самі товари, яких, якщо 

слухати радіо, ставало все більше і більше, — м'ясо і молоко. Потім раптом дефіцитом стали 

рослинне масло, хліб, крупи. У містах у булочних вишикувалися черги. Формальним виразом 

невдачі сільськогосподарської політики М. С. Хрущова стала ухвала ЦК КПРС і Радміну СРСР 

про підвищення цін на м'ясомолочні продукти 31 травня 1962 р. 

      У ряді областей країни вже в 1962—1963 рр. були знов введені картки на більшість 

видів продовольства. У 1963 р. виникли перебої не тільки з м'ясом, молоком, маслом, але і з 

хлібом. У магазинів з ночі шикувалися довгі хлібні черги, які провокували антиурядові настрої. 

Довелося ввести прикріплення покупців до магазинів, списки споживачів, хлібні картки, розкрити 

засіки держрезервів, які зберігалися навіть в роки війни. У 1963 р. низький урожай, скорочення 

державних резервів зерна примушують радянське керівництво ухвалити рішення про масові 

закупівлі за кордоном. На ці цілі було виділено 372,2 т золото — більш за третину золотого запасу 

СРСР. Тоді керівники СРСР сприймали те, що трапилося не тільки як приниження, але і як 

випадковість, обумовлену капризом природи. На засіданні Президії ЦК КПРС 10 листопада 1963 

р. Н. Хрущов говорив: «Ми повинні за 7 років мати річний запас зерна. Більше такої ганьби, яка 

була, терпіти радянська влада не може». 

      З 1962 р. почався імпорт зерна з Канади, США, Австралії, муки з ФРН. За все це 

розплачувалися золотом, якого щорічно вивозилося до 500 т в рік. По суті, золотий запас СРСР 

використовувався для підтримки, зміцнення і розвитку зарубіжних фермерських господарств, тоді 

як господарства радянських селян піддавалися гонінню. Семирічний план розвитку економіки 

(1959—1965) в частині сільського господарства був провалений, замість планових 70% зростання 

склало лише 15%.  

 

Події в Новочеркасське 

      Нові ціни не збільшили кількість м'яса, але викликали хвилювання серед населення. 

Найбільш жорстокий конфлікт між громадянами і владою відбувся в місті Новочеркасське 

Ростовської області. 

      ЦК партії вирішив організувати чергову кампанію по скороченню вартості виробництва. 

Практично це означало пониження заробітної плати робочим приблизно на 10%. Особливу 

активність проявив Ростовський обком КПРС. У квітні 1962 р. робочі Ростовського заводу 

сільськогосподарських машин звернулися до робочим інших підприємств із закликом зменшити 

виробничі витрати. У числі тих, що відгукнулися були і підприємства Новочеркасська. 

Новочеркасський міськком партії прийняв зобов'язання «зберегти по 100 рублів на кожного 

робочого протягом року». 

      1 червня 1962 р. по радіо оповістили ухвали партії і уряду про підвищення цін на м'ясо 

на 30% і на масло на 25%. Того ж дня по непередбаченому властями збігу на Новочеркасськом 

електровозобудівному заводі (НЕВЗ) імені С. М. Буденного на 30% були знижені розцінки робіт. 

Робочі ковальського і металургійного цехів почали гаряче обговорювати що відбувається. 

Утворився стихійний мітинг. 

      Директор НЕВЗ Курочкин на питання мітингуючих робочих: «На що тепер житимемо?» 

— глумливо відповів: «Жерли пиріжки з м'ясом — тепер будете з повидлом!» Розлючені робочі 

обернули Курочкина у втечу. До полудня 11 тис. робочих НЕВЗ застрайкували. За їх ініціативою 

з'явилися плакати: «Дайте м'ясо, масло», «Нам потрібні квартири», які винесли із заводу і 

укріпили на опорах залізниці. 



59 
 

      Робочі інших підприємств, не дивлячись на домовленості делегатів, посланих до них, 

страйки не підтримали. Тоді група робочих почала розбирати рейки такою, що проходить поблизу 

залізниці Москва — Ростов і почала влаштовувати завали. Жінки сиділи на рейках, щоб 

затримувати поїзди. На заводській будівлі з'явилися гасла: «Геть Хрущова!» 

      До вечора 1 червня до місця подій були стягнуті війська і міліція. Рух по місту був 

заборонений. Вночі заарештували «призвідників» — близько 30 робочих. 2 червня до страйкарів 

НЕВЗ прилучилися робочі з інших заводів. У місті виникли масові стихійні мітинги. Оратори 

виступали з вантажівок. 

      Демонстрація робочих рушила в центр міста, до сквера і площі, на якій знаходилися 

будівлі міськкому КПРС і міськвиконкому. На Московській вулиці демонстранти намагалися 

зламати двері міської міліції, розраховуючи звільнити арештованих товаришів, але були зустрінуті 

пістолетними пострілами і відступили. Будівлі органів влади і площа були оточені військами, 

озброєними автоматами. Солдати почали відтісняти демонстрантів. Але люди не розходилися. 

Автоматники відкрили вогонь — спочатку поверх голів — і мимоволі убили хлопчиськ, що сиділи 

на деревах, потім перенесли вогонь на натовп. 

      Натовп побіг, але вогонь не припинився: солдати стріляли людям в спину. Площі і 

вулиці спустіли. Тіла убитих (декілька десятків) і поранених почали складати на вантажівки. Через 

деякий час натовп знову налинув на площу і знову була відкрита стрілянина. Секретар міськкому 

КПРС Басів втік до Ростова при перших же відомостях про безлади. Керівництво подіями узяла на 

себе бригада ЦК КПРС на чолі з А. І. Мікояном і Ф. А. Козловим, що прилетіли до Новочеркасськ 

з Москви. Натовп вимагав, щоб Мікоян прибув на місце розстрілу, — адже дерева і лавки сквера 

все ще були в крові, на асфальті не просохли калюжі крові. «Хай Мікоян приїде сюди! Хай 

подивиться на цю кров!» 

      Звертаючись до делегації молодих робочих, Мікоян і Козлів обіцяли розібратися і 

строго покарати винних, але вимагали, щоб демонстранти розійшлися по будинках і припинили 

безлади. Народ не розходився. До вечора 2 червня на розгін натовпу були послані танки у 

супроводі автоматників. У нічне небо полетіли трасуючі кулі. Тоді натовп поступово почав 

рідшати. 

      Власті відповіли на виступи суворими покараннями. Всього було засуджено 112 

чоловік. Ніхто з поранених і відвезених в госпитали додому не повернувся, а їх сім'ї були вислані 

до Сибіру. Над учасниками подій (їх фотографували співробітники КДБ під час демонстрацій) 

були влаштовані ряд закритих судів і два показові відкриті процеси, на яких 9 чоловіків було 

засуджено на страту, а 2 жінки були засуджені до 15 років висновку в таборах.  

 

Документи епохи: 

З інформації Генерального прокурора СРСР Н. Трубіна про події в Новочеркасське 1962 р. 

      В результаті застосування зброї в цілях самозахисту військовослужбовцями внутрішніх 

військ 2 червня на площі і у міськвідділу міліції було убито 22 і поранено 39 учасників безладів. 

Ще дві люди убито увечері 2 червня при невияснених обставинах. 

 

11. Зовнішня політика: 

від «духу Женеви» до Карібської кризи 

 

Гонка озброєнь 

      Створення в Радянському Союзі в середині 1950-х рр. міжконтинентальних балістичних 

ракет підвело межу під історичною особливістю американської зовнішньої політики — 

невразливістю території США. Раніше американці сподівалися на свою переважну військову 

перевагу, а також вважали, що внутрішні труднощі змусять СРСР якщо не звалитися, то 

принаймні піти на компроміс із Заходом. Цього не трапилося, і на початку 1950-х рр. керівництво 

США прийняло курс на «ідеологічну війну» з Радянським Союзом. Головною зброєю в ході 

ідейного тиску на СРСР і його союзників виступили радіостанції, створені на початку 50-х рр. в 

Західній Європі, — «Свобода» і «Вільна Європа». 



60 
 

      Одночасно почалася гонка озброєнь. Коли президента США Д. Ейзенхауеру 

повідомили, що промисловість країни в змозі проводити в рік 400 міжконтинентальних 

балістичних ракет класу «Мінітмен», він відповів: «Чому ж нам не з'їхати з глузду остаточно і не 

запланувати створення сили в 10 тисяч ракет?» Пройде лише 20 років, і в арсеналах США 

знаходитиметься саме 10 тис. одиниць ядерних боєзарядів стратегічного призначення. 

      Американські військові продовжували розробляти плани ядерної війни проти 

Радянського Союзу. При Ейзенхауере бюджет міністерства оборони продовжував рости. За 8 років 

перебування республіканців у влади він збільшився на 7,2 млрд доларів. До 1955 р. число 

бомбардувальників, здатних завдати удару по СРСР, досягло 1350 одиниць. Бойовий вантаж 

атомних бомб стандартного бомбардувальника стратегічної авіації за часів Ейзенхауера був 

еквівалентний по руйнівній силі сукупному об'єму всіх боєприпасів, скинутих союзною авіацією 

на Німеччину за Другу світову війну. 

      Згідно секретному стратегічному плану Ейзенхауера — меморандуму Ради національної 

безпеки 162/2, у разі конфлікту з СРСР або з КНР «Сполучені Штати розглядатимуть ядерну 

зброю придатним до використання нарівні з іншими озброєннями». 

      Весною 1954 р. американці запропонували французам застосувати атомну бомбу проти 

в'єтнамських військ, що оточили в районі Дьенбьенфу французький експедиційний корпус. 

      Радянські ядерні сили, не дивлячись на цілий ряд успішних випробувань нових 

різновидів атомної зброї (наприклад, вибух на Новій Землі в 1961 р. водневої бомби небаченої 

потужності — 57 мегатонн), помітно поступалися американським. У СРСР значно менше була 

загальна кількість ядерних боєзарядів, виявлялося відставання в засобах доставки. Істотне те, що 

СРСР не мав жодної військової бази біля кордонів або берегів США, тоді як американці містили 

безліч баз безпосередньо у самих меж Радянського Союзу. Тому радянське керівництво 

неодноразово виступало із закликами про повне знищення ядерної зброї і навіть про загальне 

роззброєння. 

      Зважаючи на рішучу відмову від цих пропозицій західної сторони одним з головних 

напрямів модернізації радянських ядерних сил і стало створення міжконтинентальних балістичних 

ракет, здатних з космосу завдати удару по території США. При цьому починається також розвиток 

стратегічного підводного флоту і стратегічної бомбардувальної авіації.  

 

Перша спроба розрядки напруженості 

      Ускладнення відносин між СРСР і Заходом в ході «холодної війни» вимагало нових 

підходів, проте при Сталіні ніяких явних змін в цій області не виникло. Лише після його смерті 

нові радянські лідери (і в першу чергу Хрущов) виступили з теорією мирного співіснування. На 

цій теорії лежить явний відбиток світогляду Хрущова, мабуть, найбільшого утопіста зі всіх 

радянських керівників. Будучи фанатично переконаний в перевагах соціалізму як суспільної 

системи, Хрущов вважав, що можна створити таку ситуацію, при якій більшості населення земної 

кулі будуть видні переваги комунізму. 

      19—23 липня 1955 р. в Женеві відбулася зустріч «великої четвірки» (США, СРСР, 

Великобританія, Франція). Ця подія породила надію на перемогу гуманізму над ідеологією обох 

сторін політичного спектру. Виник так званий «дух Женеви». Почався процес виходу 

соціалістичного табору з ізоляції. 

      Радянське керівництво пішло на деякі кроки по пом'якшенню військового протистояння 

в Європі. Були виведені всі радянські війська з Австрії, а 26 січня 1955 р. був підписаний протокол 

про дострокове повернення Фінляндії військово-морської бази в Порккала-удд. Майже одночасно 

Фінляндія продовжила договір про дружбу з СРСР і всіляко підкреслювала свій нейтралітет на 

міжнародній арені. 

      25 січня 1955 р. Президія Верховної Ради СРСР в односторонньому порядку прийняла 

Указ про припинення стану війни з Німеччиною. 15 травня 1955 р. у Відні делегаціями СРСР, 

Великобританії, США і Франції був підписаний Державний договір з Австрією про припинення 

стану війни. Літом 1955 р. в Бєлграді була підписана радянсько-югославська декларація про 

нормалізацію відносин. 
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      Поступово почала лагідніти і позиція американського керівництва. Кінець кінцем 

президент США Д. Ейзенхауер фактично оголосив, що технічний прогрес в стратегічній сфері 

веде до виникнення ситуації, при якій використання ядерної зброї немислиме, — воно просто 

знищить весь світ. Одним з наслідків цього розуміння і стало вирішення Д. Ейзенхауера 

погодитися на зустріч на вищому рівні з радянськими керівниками. 

      У вересні 1959 р. Хрущов відвідав з офіційним візитом Сполучені Штати. Планувався у 

відповідь візит президента США Д. Ейзенхауера в СРСР, в ході якого повинні були пройти 

важливі переговори про ядерне роззброєння. Проте 1 травня 1960 р. над територією СРСР 

ракетою-перехоплювачем був збитий американський літак-шпигун У-2. Пілот літака Г. Пауерс був 

арештований і пізніше з'явився перед судом по звинуваченню в шпигунстві. Подія викликала різку 

кампанію взаємних претензій як в радянському, так і в західному друці. Відносини між СРСР і 

США знов були заморожені, а візит Ейзенхауера виявився зірваним. 

      Вибуховий темперамент Хрущова, його непередбачуваність і недипломатичність 

зіграли поганий жарт з радянською делегацією під час роботи Генеральної Асамблеї ООН в 1960 

р. Спочатку голова Ради міністрів СРСР, виступаючи перед делегатами ООН, пообіцяв поховати 

імперіалістичні держави. Потім під час виступу представника філіппінської делегації, якого 

Хрущов помилково прийняв за делегата від Іспанії, радянський лідер почав стукати кулаками по 

пюпітру лави. А потім і просто зняв з ноги черевик і почав бити їм по спинці крісла. Західна 

пропаганда, природно, охоче скористалася цими витівками, щоб зайвий раз зобразити росіян як 

«нецивілізованих дикунів, з якими неможливе ніяке нормальне спілкування». 

      Разом з тим цілий ряд дій Хрущова завдали ударів по ідеології «холодної війни». Якщо 

росіяни такі підступні і поважають тільки силу, то чому вони із власної волі дозволили об'єднатися 

Австрії, пішли звідти, покинули Румунію, передали фіннам і китайцям бази в Ханко і Порт-

артуре? Все це підвищило міжнародний престиж Радянського Союзу.  

 

Центральна і Східна Європа 

      Радянське керівництво не поширювало принцип мирного співіснування на відносини 

усередині соціалістичного табору — тут повинен був діяти принцип «соціалістичного 

інтернаціоналізму». На практиці це означало право СРСР втручатися у внутрішні справи 

соціалістичних держав в ім'я збереження існуючих порядків. СРСР хотів в що б те не стало 

зберегти пояс дружніх країн навколо своїх меж. Ідеологічно це виправдовувалося підтримкою 

справи соціалізму. 

      Одній з найважливіших проблем, радянській дипломатії часів Хрущова, що залишилася, 

в спадок від Сталіна, залишалася проблема розділеної Німеччини. Після провалу проекту 

об'єднання Германії, який став остаточно очевидним після вступу ФРН в НАТО, радянське 

керівництво прагнуло добитися від Заходу визнання факту існування двох німецьких держав і 

підтвердження непорушності їх меж. Хрущова і його сподвижників дуже турбували 

реваншистські настрої в Західній Німеччині, періодично виникаючі пропозиції про радикальний 

перегляд ситуації, що склалася після Другої світової війни. 

      Як засіб тиску на західні країни в «німецькому питанні» було вибрано особливе 

положення Західного Берліна. Цей анклав, що знаходиться під контролем західних держав і 

розташований в центрі ГДР, вже був причиною гострої політичної кризи в 1947—1948 рр. У 1961 

р. ситуацію навколо Західного Берліна посилило величезне число біженців, що нелегально 

покидали територію ГДР. Здобуваючи безкоштовну освіту в Східній Німеччині, вони потім йшли 

на захід, де рівень життя був значно вищий. Восточногерманськие керівники, а потім і Хрущов 

вимагали від західних держав визнання ГДР, заборони економічних біженців (що обезкровлювали 

ГДР), загрожуючи інакше повною блокадою Західного Берліна. Коли американці і їх союзники 

відмовилися від радянських пропозицій, по вказівці Хрущова в серпні 1961 р. навколо Західного 

Берліна була збудована стіна. Проте таке екстравагантне рішення не вплинуло на позицію 

західних держав — міжнародне положення ГДР не змінилося. 

      У 1955 р. Хрущову особисто вдалося нормалізувати відносини з Югославією. Ради 

цього Радянський Союз був вимушений піти на серйозні поступки і повністю визнати провину 
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радянської сторони за виниклий в 1940-і рр. конфлікт. Але югославський керівник І. Тіто відчув 

себе переможцем і не змінив позиції Югославії по найважливіших світових питаннях. Югославія 

не погодилася стати військовим союзником СРСР і продовжувала дистанціюватися від 

«соціалістичного табору», проводячи незалежну політику. Разом з Індією і Індонезією вона 

очолила «рух неприєднання» країн, що вирішили не входити ні в радянський, ні в західний 

військові блоки. 

      Про те, що СРСР тепер був готовий допускати самостійнішу політику країн-союзників, 

свідчило і створення 14 травня 1955 р. Організації Варшавського договору (ОВД). Якщо раніше 

війська країн «народної демократії» були без всяких формальностей поставлені під контроль 

Радянського Союзу, то тепер військові відносини між соціалістичними країнами регулювалися 

особливим договором. 

      Та все ж межі самостійності для країн — союзників Радянського Союзу були обмежені. 

У гострих зовнішньополітичних ситуаціях СРСР продовжував поводитися як гегемон в 

комуністичному русі, вимагаючи від соціалістичних країн Європи вірності загальної ідеології. 

Слід враховувати, що доповідь Хрущова на XX з'їзді КПРС «Про подолання культу особи і його 

наслідків» викликала серйозну кризу в інших соціалістичних країнах, де з різкою критикою 

правлячих компартій почало виступати все більше і більше людей. Особливо загострилася 

ситуація в Польщі і Угорщині. У Польщі розвернулися народні хвилювання, в комуністичній 

партії почалася складна дискусія про демократизацію партійного життя. Як новий лідер компартії 

висувався В. Гомулка, що раніше мав репутацію опозиціонера. 

      У Москві з тривогою стежили за розвитком подій в Польщі. Та все ж кризу вдалося 

вирішити: 19 жовтня 1956 р. для переговорів до Польщі прилетіли Хрущов, Молотов, Мікоян і 

Кагановіч. Вони вимушені були погодитися з ідеями Гомулки про «особливий польський шлях до 

соціалізму». З-під безпосереднього радянського контролю була виведена навіть польська армія — 

міністр оборони Польщі К. К. Рокоссовський залишив свій пост і повернувся до Москви. Таким 

чином, полякам вдалося відносно швидко ліквідовувати кризу і зробити перехід до м'якшої версії 

соціалізму, що вельми відрізняється від сталінської. 

      Набагато складніше йшла справа в Угорщині, де вибухнуло справжнє антикомуністичне 

повстання. Зовнішніх причин було дві. По-перше, доповідь Хрущова на XX з'їзді КПРС викликала 

кризу в правлячій комуністичній партії. По-друге, західні радіостанції, такі, як американська 

«Радіо Свобода», відкрито закликали угорців до повстання проти комуністичного ладу, натякаючи 

на військову допомогу Заходу. 

      Лідер угорських комуністів М. Ракоши, один з найбільш наполегливих прихильників 

сталінської версії соціалізму, був вимушений в результаті тривалих і масових виступів покинути 

свій пост. Новим главою угорської компартії став І. Надь, відомий опозиціонер і прихильник 

реформованого соціалізму. Після приходу до влади Надь зажадав виведення радянських військ з 

Угорщини. Війська були виведені з Будапешта, але не зі всієї країни. Тим часом натовпи почали 

стихійно захоплювати владу. 29 жовтня 1956 р. був узятий штурмом Будапештський міськком 

партії і будівля місцевої держбезпеки. Органи старої влади ліквідовувалися і в інших містах 

Угорщини. Комуністів вішали, забивали до смерті, розстрілювали. 31 жовтня з-під варти був 

звільнений кардинал Й. Міндсенті, розділ антикомуністичної опозиції в Угорщині. І. Надь 

оголосив про вихід країни з Варшавського договору. 

      В умовах наростаючої кризи радянське керівництво пішло на крайні заходи. 1 листопада 

1956 р. почалася операція «Вихор» — кодова назва перегрупування і введення радянських військ 

до Угорщини. 4 листопада було створено так званий революційний робітничо-селянський уряд на 

чолі з комуністами, незадоволеними політикою І. Надя. Цей уряд звернувся за допомогою до 

Радянського Союзу. У момент цього звернення радянські війська вже проводили військову 

операцію на території Угорщини. Угорська армія не чинила їм майже ніякого опору, билися тільки 

нерегулярні загони. 11 листопада був остаточно зайнятий Будапешт, а на початок 1957 р. під 

повний контроль була узята вся територія Угорщини. І. Надь був усунений від влади, новим 

главою держави став Я. Кадар, лідер революційного робітничо-селянського уряду. У військовій 
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операції брали участь дві загальновійськові армії і механізований корпус. За відмінності в боях 26 

чоловік удостоєно звання Героїв Радянського Союзу, 13 з них — посмертно. 

      На повстанців обрушилися масові репресії. Всього було страчено 229 чоловік, у тому 

числі і І. Надь, багато хто був відправлений до в'язниць. Проте в результаті, як і у випадку з 

Польщею, Кадар почав проводити ліберальнішу внутрішню політику, за що Угорщина пізніше 

отримала жартівливе прізвисько «найвеселішого барака соціалістичного табору». 

 

Міжнародний комуністичний рух 

       

У 1956 р. був розбещений Комінформ, що був, по суті, усіченою і спрощеною версією 

Комінтерну, керівники комуністичних партій, що діяли в самих різних країнах, домовилися 

координувати політику і ідейні погляди на періодично скликаних нарадах. Саме на цих нарадах і 

розкрилися важливі суперечності, що існують між політикою Радянського Союзу як наддержави і 

його діяльністю як країни-лідера міжнародного комуністичного руху. 

      У листопаді 1957 р. в Москві відбулася перша нарада комуністичних і робочих партій, 

на яку приїхали делегати 64 партійних організацій. Хоча зовні на нараді всіляко демонструвалася 

єдність комуністичного руху і навіть був прийнятий єдиний «Маніфест миру», фактично 

позначилися два шляхи, по яких надалі могли розвиватися комуністичні партії. Один шлях 

пропонувала китайська делегація. Вона вимагала продовження безкомпромісного протистояння із 

Заходом, не дивлячись на загрозу ядерної війни. Лідер китайських комуністів Мао Цзедун, що 

виступав на нараді, призвав не боятися загрози атомного знищення, тому що якщо навіть загине 

половина людства, то ті, що вижили побудують комунізм. Інший шлях запропонував лідер 

італійських комуністів П. Тольятті, що допускав, щоб кожна комуністична партія мала право 

вибирати власний шлях розвитку, у тому числі і шлях мирного співіснування з іншими 

політичними силами в капіталістичних, західних країнах. 

      Радянське керівництво опинилося в складній ситуації. З одного боку, проголошений 

курс на мирне співіснування співпадав з тезами Тольятті. А з іншого боку, відмова від 

революционаризма в китайському дусі і дозвіл більшої свободи дій іншим комуністичним партіям 

могли привести до втрати очолюючої позиції КПРС в світовому комуністичному русі. 

      Друга нарада комуністичних партій, що проходила в Москві в листопаді 1960 р., була 

зовні навіть більш представницькою — на нього приїхали делегати від 81 партії. Проте результати 

цієї наради виявилися скромнішими, ніж першого. Було прийнято лише плутане і достатньо 

порожня за змістом підсумкова «Загальна заява». Зате під час закритих засідань стало ясно, що 

Китай серйозно має намір з часом перехопити у СРСР лідерство в комуністичному русі. Різко 

критикуючи радянське керівництво за дипломатичних і інші контакти із західними державами, 

китайські комуністи міркували про «ревізіонізм і спотворення ленінських ідей в комунізмі». Цей 

виступ був підтриманий демаршем керівника албанських комуністів Э. Ходжі. Він 

демонстративно покинув нараду на знак незгоди з новою позицією КПРС. 

      Більшість представників компартій підтримали радянське керівництво і його курс, у 

тому числі і пов'язаний з критикою сталінського минулого, проте були делегації, які виступили 

прихильниками китайських ідей. Стало ясно, що єдності союзу комуністичних партій, що 

здається, СРСР, що начебто настав після примирення, з соціалістичною Югославією, приходить 

кінець. Проте остаточний розпад комуністичного руху на два напрями, що змагаються, що привів 

навіть до виникнення декількох компартій в окремих країнах, відбувся пізніше, після закінчення 

«епохи Хрущова» в радянській історії.  

 

Криза відносин з Китаєм 

       

Одній з ключових проблем в радянській зовнішній політиці даного періоду стало значне 

погіршення відносин з соціалістичним Китаєм, чиї керівники негативно віднеслися до вирішень 

ще XX з'їзду КПРС. Ускладнили відносини з китайцями і події навколо острова Тайвань, де при 

владі перебував уряд китайських націоналістів (Гоміньдана) на чолі з Чан Кайши. Саме 
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тайваньських лідерів визнавали як законний уряд всього Китаю США і більшість інших західних 

країн. Китайське комуністичне керівництво прагнуло поставити Тайвань під контроль, для чого 

концентрувало озброєні сили в протоці, що відокремлює острів від континенту. 23 серпня 1958 р. 

артилерія КНР зробила інтенсивний обстріл невеликого прибережного острова Цзіньмень, де 

знаходилися гоминьдановские війська. Менш ніж за годину було випущено близько 20 тис. 

снарядів. 24 серпня, крім продовження обстрілу, торпедні катери КНР атакував транспорт, що 

перевозив гоминьдановских солдатів. До 28 серпня було зроблено більше 100 тис. пострілів по 

острову. Сполучені Штати підтримали Чан Кайши і виразили готовність створити прикриття 

прибережним островам. У Тайваньській протоці було сконцентровано близько 130 американських 

військових кораблів, включаючи 6 авіаносців, що мали на борту атомну і водневу зброю. Виникла 

загроза нової війни на Далекому Сході. 

      7 вересня 1958 р. М. С. Хрущов направив послання президентові США Д. Ейзенхауеру. 

У нім мовилося: «Напад на Китайську Народну Республіку, яка є великим іншому, союзником і 

сусідом наший країни, це напад на Радянський Союз. Вірна своєму боргу, наша країна зробить все 

для того, щоб спільно з народним Китаєм відстояти безпеку обох держав, інтереси миру на 

Далекому Сході, інтереси миру у всьому світі». Аналогічне попередження американській стороні 

містилося і в другому посланні уряду СРСР президентові США від 19 вересня. 6 жовтня 1958 р. 

Хрущов ще раз заявив, що «Радянський Союз прийде на допомогу Китайській Народній 

Республіці, якщо на неї буде здійснено напад ззовні, кажучи конкретніше, якщо США нападуть на 

КНР». 

      Радянські попередження зіграли роль, у результаті ситуацію вдалося розрядити в ході 

дипломатичних переговорів, і Тайвань залишився окремою державою. Проте і у радянської, і у 

китайської сторони залишилося сильне взаємне роздратування діями один одного в період кризи. 

У пресі КНР з'явилися статті про «сучасний ревізіонізм», що спотворює марксизм. В кінці 1950-х 

рр. Хрущов обрушився з різкою критикою на китайських комуністів. Літом 1960 р. з КНР 

несподівано були відкликані всі радянські фахівці, що поставило китайську промисловість в украй 

складну ситуацію із-за браку кваліфікованих кадрів. На Московській нараді комуністичних і 

робочих партій (листопад 1960 р.) розгорілася жарка полеміка між делегаціями КПРС і КПК. 

Керівництво китайської компартії почало сприймати політику московського керівництва як 

недружню і навіть майже ворожу. Хоча КНР офіційно ніколи не висувала територіальних 

претензій до СРСР, в китайській пресі почали широко публікуватися матеріали «історичних 

досліджень», згідно яким Росія і СРСР шляхом «нерівноправних договорів» відняли у Китаю 

території загальною площею 1,54 млн км2. На початку 1960-х рр. виникли перші радянсько-

китайські прикордонні конфлікти. 

      В цілому поглиблення політичної і економічної інтеграції здійснювалося в достатньо 

вузьких рамках одного табору і не охоплювало навіть всіх країн, що вступили на шлях побудови 

соціалізму. Інтеграція була вельми суперечлива і багато в чому залежала від політики конкретних 

керівників, їх оцінок світового розвитку. Саме це викликало іноді гострі кризи. Керівництво СРСР, 

що мало в своєму розпорядженні величезні ресурси і військові сили, змогло пригнічувати 

незадоволеність, що зріла в східноєвропейських країнах. Проте у випадку з Китаєм це зробити вже 

не вдавалося.  

 

Союзники СРСР серед країн, що розвиваються 

       

На відміну від І. В. Сталіна, М. С. Хрущов робив ставку на національно-визвольний рух як 

на силу, здатну протистояти імперіалізму. 

      У 1950—1960-х рр. завершився процес звільнення багатьох країн, що були до того 

колоніями, від влади метрополій. У 1954 р. у В'єтнамі, в 1962 р. в Алжірі закінчилися багаторічні 

визвольні війни. СРСР допомагав лідерам цих держав зброєю і військовими фахівцями. У 1957 р. 

першою незалежною державою Чорної (Тропічною) Африки стала Гана. 1960 рік отримав назву 

«Рік Африки»: відразу 17 країн стали незалежними. Одним з вірних союзників СРСР в Азії 

залишався Північний В'єтнам (Демократична Республіка В'єтнам — ДРВ). Що виникло на півночі 
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країни після підписання Женевських угод 1954 р. комуністична держава, Хо Ши Міном, що 

очолювалося, прагнула поглинути Південний В'єтнам. Для цього на південь засилали диверсійні 

групи і військові загони, був створений Національний фронт звільнення Південного В'єтнаму. 

СРСР подавав активну підтримку північнов'єтнамцям, вважаючи, що таким шляхом можна буде 

поступово розповсюдити вплив комуністичних ідей не тільки на Південний В'єтнам, але і на всю 

Південно-східну Азію. 

      Як союзники СРСР часто виступали Індія і Індонезія. Ці дві держави активно чинили 

опір гегемонії США. Радянський Союз встановив з ними достатньо міцні економічні зв'язки, 

сприяв модернізації їх озброєних сил. У 1955 р. під час візиту М. С. Хрущова і Н. А. Булганіна до 

Індії були підписані сумісна декларація і угоди про будівництво металургійного заводу в Бхилаї, в 

1957 р. — про співпрацю з Індією в будівництві підприємств важкої промисловості і великий 

радянський кредит, в 1958 р. — про будівництво (як радянський дар) Технологічного інституту в 

Бомбеї, в 1959 р. — про допомогу Індії в будівництві підприємств медичної промисловості, в 1960 

р. — про радянське сприяння Індії в розвідці і здобичі нафти і газу, в 1961 р. — про мирне 

використання атомної енергії. В той же час особливі відносини СРСР і Індії викликали 

роздратування у лідерів комуністичного Китаю, що претендували на частину індійської території в 

районі Гімалаїв. В результаті, коли в 1962 р. вибухнув прикордонний конфлікт між Індією і КНР, 

саме радянська зброя дозволила індійцям отримати перемогу і зупинити китайське настання. 

      Так само розвивалася співпраця і з Сірією. У 1955 р. були підписані торгова і платіжна 

угоди, в 1957 р. — угода про радіотелеграфний зв'язок, про економічне і технічне співробітництво, 

що передубачало довгострокове пільгове кредитування, сприяння в залізничному і енергетичному 

будівництві, зведенні мостів, зрошуванні посівів і обводненні пасовищ. 

      Серйозним успіхом зовнішньої політики СРСР часів Хрущова стало зближення з 

«радянським блоком» Єгипту. У 1952 р. в цій країні відбувся антимонархічний державний 

переворот, король Фарук був повалений, а до влади прийшла група молодих військових «Вільні 

офіцери», яких очолив полковник Р. А. Насер. Націоналістично настроєний Насер почав прагнути 

до того, щоб звільнити Єгипет від залежності по відношенню до західних країн, а також до 

відтворення могутньої загальної об'єднаної арабської держави. Як один з кроків на цьому шляху 

Насер оголосив про націоналізацію Суецького каналу, що раніше знаходився під контролем 

сумісної англо-французской компанії. 

      Результатом цього стала спроба Великобританії, Франції і Ізраїлю повалити режим 

Насера. 29 жовтня 1956 р. ізраїльські танки вторглися на півострів Синайський, а 5 і 6 листопада 

англійські десантники висадилися в Порт-саїде, французькі піхотинці зайняли Порт-фуад. Насер 

звернувся за допомогою до СРСР і США. Уряд СРСР виступив з вимогою до агресорів вивести 

війська з Єгипту, інакше Радянський Союз був готовий застосувати силу. У заяві мовилося про 

наявність у СРСР ракетно-ядерної зброї. США не підтримали Англію і Францію — американцям 

було вигідне ослаблення англійців. Радянське ж керівництво, підтримавши Єгипет, сподівалося 

отримати союзника на Близькому Сході. В середині листопада 1956 р. англійські і французькі 

війська були евакуйовані з єгипетських портів, а ізраїльтяни відійшли до свого державного 

кордону. 

      У подяку за підтримку Насер встановив особливі союзницькі відносини з СРСР: до 

Єгипту були направлені сотні радянських фахівців, у тому числі і військових радників, єгипетські 

студенти почали навчатися в радянських вузах. У внутрішній політиці Єгипту з'явилися окремі 

соціалістичні елементи (на зразок створення «соціалістичних сільських кооперативів»); радянські 

інженери взяли активну участь в проектуванні і будівництві Асуанської дамби і 

гідроелектростанції на Нілі. Ця дамба повинна була збільшити кількість сільськогосподарських 

угідь в Єгипті і сприяти вирішенню продовольчої проблеми в цій бідній і перенаселеній країні. 

Особливі зв'язки, сталі у Єгипту з СРСР, привели до подальшого погіршення радянсько-

ізраїльських відносин. У результаті при черговому загостренні арабо-ізраїльського конфлікту в 

кінці 1960-х рр. СРСР виступив на стороні Єгипту і його союзників, що трохи привело до 

великомасштабних бойових зіткнень з США в Близькосхідному регіоні. 
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      Після звільнення від колоніальної залежності і деякі інші африканські країни заявили 

про свою «соціалістичну орієнтацію». Наприклад, союзником СРСР оголосила себе Гана в той 

період, коли її президентом був К. Нкрума, а також Демократична Республіка Конго, яку очолив 

революціонер П. Лумумба. Проте в 1961 р. Лумумба був повалений і убитий, а країна на довгі 

роки занурилася в пучину громадянської війни. 

      Активна підтримка Радянським Союзом національно-визвольних рухів і країн, що 

звільнилися, його тверда і принципова антиколоніальна позиція грали ключову роль в процесі 

ліквідації колоніальної системи. 

      Одночасно така політика укріплювала симпатії до СРСР як серед народів колоніальних 

країн, що звільняються, так і серед супротивників колоніалізму на Заході. СРСР в даному випадку 

був на стороні історичного прогресу і справедливості — заперечувати це було неможливо. 

      Важливим, хоча і абсолютно несподіваним для радянського керівництва 

зовнішньополітичним успіхом СРСР стала перемога революції на Кубі в 1959 р. Після узяття 

влади нові кубинські керівники на чолі з Ф. Кастро виступали спочатку швидше з 

націоналістичних позицій. Проте непродумана політика США по відношенню до Куби привела до 

того, що кубинці звернулися за допомогою до Радянського Союзу. Поступово Кастро почав міняти 

свої погляди і оголосив про необхідність побудови комуністичного суспільства на Кубі. 

      Американський уряд доручило ЦРУ повалити його режим. Після невдалої операції в 

1961 р., яку американці намагалися провести руками кубинських емігрантів, США почали 

готувати вже більш широкомасштабну військову операцію з використанням армії і морської 

піхоти.  

 

Карібська криза 

      М. С. Хрущов підтримував кубинських союзників. На острів в 1962 р. були скритно 

перекинуті радянські війська, у тому числі і частини, озброєні ракетами середньої дальності з 

ядерними боєголовками (операція «Анадирь»). Крім того, установка ракет на Кубі стала 

відповіддю радянського керівництва на розміщення американських ракет середньої дальності біля 

радянських меж — в Туреччині, Італії і Англії (ракети «Юпітер»). 

      Установка радянських ракет на Кубі ще не була завершена, коли про їх розміщення 

завдяки розвідувальній авіації дізналися американці. Розміщення на Кубі радянських ракет стало 

для американської адміністрації приводом для серйозного неспокою. Результатом цього стала так 

звана Карібська (Кубинський) криза жовтня 1962 р.  

 

Як це було: 

      Радник президента США Дж. Кенеді Т. Соренсен оцінив ситуацію таким чином: «Не 

викликає сумнівів та обставина, що ці розміщені на Кубі ракети, узяті самі по собі, на тлі всього 

радянського мегатоннажа, який міг би обрушитися на нас, фактично не міняють стратегічного 

балансу... Але баланс міг би істотно змінитися в питаннях національної волі і здатності світового 

лідерства». Як пише із цього приводу американський історик С. Амброуз, «найсерйозніша криза в 

історії людства вибухнула з питання про видимість. Мир підійшов впритул до тотального 

знищення із-за питання про престиж». 

      Президент Кенеді вважав, що не може не відреагувати на таку явну загрозу — інакше 

проти нього міг бути збуджений процес імпічменту (позбавлення президентського поста). 22 

жовтня 1962 р. була оголошена блокада Куби. Це означало, що військово-морські кораблі США 

зупиняли всі судна, що йдуть на Кубу. Зрозуміло, в першу чергу мова йшла про суди, що 

доставляли на Кубу радянські ракети. В ході цієї кризи Вашингтон показав себе готовим на 

ядерний конфлікт, який міг би початися, якби радянські кораблі не підкорялися. Існувала 

небезпека того, що радянські підводні човни почнуть топити кораблі, що здійснюють блокаду. 

 

Точка зору: 

      Готовність адміністрації Кенеді випробувати ризик ядерної війни повинна була 

грунтуватися на тому, що установка цих ракет міняє стратегічний баланс між США і СРСР. Проте 
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це було не так. Навіть згідно оцінці ЦРУ США і Об'єднаного комітету начальників штабів, 

американські ракети середнього радіусу в Туреччині і Італії не робили вирішального впливу на 

загальний стратегічний баланс двох наддержав, чиї стратегічні арсенали не залежали від 

Туреччини або Куби. Таємно скликаний «виконавський комітет» Ради національної безпеки США 

прийшов до висновку, що ракети на Кубі не роблять критичного впливу на стратегічний баланс 

двох наддержав. 

      Кінець кінцем Карібська криза поклала початок процесу певного протверезіння, 

приходу розуміння того, що в сучасному ядерному конфлікті не може бути переможців і 

дипломатія «холодної війни» повинна пам'ятати, що її помилки можуть мати фатальні наслідки. 

Зіткнувшись із загрозою ядерної катастрофи в жовтні 1962 р., Кенеді усвідомив, що склалася 

ірраціональна ситуація. Президент США прийшов до висновку, що абсолютне відстоювання 

переваги всюди в світі може залучити США в самогубний ядерний конфлікт, привести до 

національної катастрофи. Для Білого дому стало очевидним, що нагнітання ворожості до ступеня 

військового конфлікту зовсім не завжди служить американським інтересам. Навпаки, воно може 

сприяти відчуженню стурбованих нейтралів, відходу зляканих подібними діями союзників, 

підриву національної волі. 

      В дні Карібської кризи радянські ракетні війська були приведені в стан бойової 

готовності. Мир опинився на межі атомної війни. У найостанніший момент почалися напружений 

обмін думками і переговори. Ситуацію вдалося розрядити. У тих умовах радянське керівництво 

зробило немислимий для нормальної дипломатичної практики крок. Для того, щоб негайно 

довести радянську точку зору до США, 27 жовтня по звичайній радіомовній мережі о 17 годині за 

московським часом було передано послання голови Ради міністрів СРСР М. С. Хрущова 

президентові США Дж. Кенеді. 

      У відповідь адміністрація США також пішла на порушення звичайної практики. Текст у 

відповідь послання Кенеді був переданий пресі. Причина була та ж, що і в радіозверненні 

Хрущова, — бажання прискорити час передачі, скоротити довгий процес зашифровуваної і 

розшифровки дипломатичних телеграм. 

      Після обміну цими посланнями напруженість почала швидко спадати. Уряд СРСР 

пообіцяв вивести ракети з Куби, а американці зобов'язалися не вторгатися на острів і прибрати 

свої ракети з Туреччини. Проте військова база США на південному кубинському побережжі, в 

Гуантанамо, залишилася в недоторканності. Але в цілому підсумки Карібської кризи стали новою 

перемогою Радянського Союзу в протистоянні двох систем. Хрущов добився головних цілей — 

забезпечив недоторканність Куби, блокувавши американське вторгнення на її територію, і запобіг 

розміщенню американських ядерних ракет в Туреччині. Результати отриманих переваг можна 

спостерігати навіть на початку XXI в.: Куба зберегла незалежність, а на території Туреччини 

немає ядерних ракет. 

      У той же час перше ядерне протистояння показало, що ні СРСР, ні США не готові в 

реальності перейти від інформаційної війни і протистояння в третіх країнах до реального 

озброєного конфлікту. Нищівна потужність атомної зброї виявилася стримуючим чинником, що 

примушував великі держави і їх лідерів наполегливіше шукати шляхи до політичного компромісу. 

У 1963 р. була встановлена пряма лінія телефонного зв'язку між Білим домом і Кремлем. 

      Американська сторона зробила безпрецедентні кроки: підтримала разом з Радянським 

Союзом в ООН резолюцію, що забороняла розміщення ядерної зброї в космосі, підписала угоду 

про продаж СРСР зерна. Сполучені Штати пішли на договірне обмеження випробувань ядерної 

зброї. Особливо істотне значення мав ув'язнений в Москві в серпні 1963 р. Договір про заборону 

ядерних випробувань в атмосфері, космічному просторі і під водою, що ставив реальну перешкоду 

на шляху вдосконалення ядерної зброї, оберігав екологічне середовище і що в цілому служив 

цілям взаємної довіри трьох сторін, що підписали його, — СРСР, США і Англії. Відтепер для 

модернізації атомних озброєнь вирішувалися виключно підземні ядерні випробування, які США 

проводили на полігонах в Неваді, а СРСР — в Казахстані, в районі Семипалатинська. 

      Західноєвропейські країни, зіткнувшись з небезпекою виникнення ядерної війни, 

усвідомили, що першою її жертвою стала б Європа. Тому ці країни раніше США встали на шлях 
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розрядки з Східною Європою. В середині 1960-х рр., коли Америка вела війну у В'єтнамі, 

президент Франції де Голль інтенсифікував політику розрядки, а незабаром і інші лідери 

західноєвропейських країн придбали значніший — порівняно з США — досвід зв'язків зі Сходом. 

Вони почали дорожити цими зв'язками, і спроби США зруйнувати їх викликали лише розбіжності 

між союзниками. 

      Нове радянське керівництво проводило активну зовнішню політику по всіх напрямах. 

Вдалося зрушити з мертвої точки відносини з головним суперником — США, зберегти і укріпити 

соціалістичну співдружність в Східній Європі і налагодити дружні відносини з країнами, що 

розвиваються. Складна, деколи вибухонебезпечна політична обстановка кінця 1950-х — початки 

1960-х рр. приводила до того, що будь-яку випадковість у відносинах між СРСР і США було 

досить, щоб зірвати домовленості, що досягалися місяцями, а то і роками.  

     

Документи епохи: 

   Із Заяви Уряду СРСР з питання про роззброєння 14 травня 1956 р. 

      Враховуючи, що в нинішніх умовах особливу небезпеку для народів представляє атомна 

війна, Радянський уряд додає найважливіше значення забороні атомної і водневої зброї. Саме тому 

ми пропонували і пропонуємо невідкладно ухвалити рішення про повну заборону атомної і 

водневої зброї, про припинення його виробництва і про знищення наявних запасів цієї зброї, з тим 

щоб велике відкриття людства — атомна енергія — служило виключно мирним цілям. 

 

   Із спогадів військового історика В. Фоміна про угорські події 1956 р. 

      2 листопада 1956 р. головнокомандуючий Об'єднаними силами Варшавського Договору 

Маршал Радянського Союзу І. С. Конев... поставив бойове завдання: «Ліквідовувати 

контрреволюційний заколот в Будапешті». Для цього корпус посилився танками, артилерією і 

повітряно-десантними військами. Бойова операція проводилася по вказівці нашого вищого 

партійного і державного керівництва на чолі з М. С. Хрущовим. Своє рішення вони ухвалили... на 

прохання угорських комуністів, керівництва Китаю, Югославії і країн — учасниць Варшавського 

Договору. 

 

   З послання Голови Ради міністрів СРСР М. С. Хрущова президентові США Дж. Кенеді 27 

жовтня 1962 р. по московському радіо 

      Ви хочете забезпечити свою країну, і це зрозуміло. Але цього ж хоче і Куба; всі країни 

хочуть себе забезпечити. Але як же нам, Радянському Союзу, нашому уряду, оцінювати Ваші дії, 

які виражаються в тому, що Ви оточили військовими базами Радянський Союз, оточили 

військовими базами наших союзників... розташували там своє ракетне озброєння... Ваші ракети 

розташовані в Англії, розташовані в Італії і націлені проти нас. Ваші ракети розташовані в 

Туреччині... Вас турбує Куба. Ви говорите, що турбує вона тому, що знаходиться на відстані від 

берегів Сполучених Штатів Америки 90 миль по морю. Але ж Туреччина поряд з нами, наші 

вартові походжають і поглядають один на іншого... Адже ви розташували ракетну руйнівну зброю, 

яку Ви називаєте наступальною, в Туреччині, буквально під боком у нас... Я вношу пропозицію: 

ми згодні вивезти ті засоби з Куби, які Ви вважаєте наступальними засобами. Ми згодні це 

здійснити і заявити в ООН про це зобов'язання. Ваші представники зроблять заяву про те, що 

США, зі свого боку, враховуючи неспокій і заклопотаність Радянської держави, вивезуть свої 

аналогічні засоби з Туреччини. Давайте домовимося, який потрібний термін для Вас і для нас, щоб 

це здійснити. 

 

   З у відповідь послання президента США Дж. Кенеді М. С. Хрущову 

      Коли я читав Ваш лист, то прийшов до висновку, що ключові елементи Ваших 

пропозицій, які, мабуть, в цілому прийнятні, наскільки я їх зрозумів, полягають в наступному: 

      1. Ви згодні усунути ці види зброї з Куби під належним спостереженням і наглядом 

Організації Об'єднаних Націй і прийняти зобов'язання, при належних гарантіях, припинити 

доставку цих видів зброї на Кубу. 
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      2. Ми, з наший сторони, погодимося — при досягненні через Організацію Об'єднаних 

Націй відповідної домовленості для гарантії виконання і збереження в силі цих зобов'язань — а) 

швидко відмінити заходи карантину, що застосовуються зараз, і б) дати завірення про відмову від 

вторгнення на Кубу. 

 

12. «Відлига» у духовному житті. 

Творча інтелігенція і влада 

 

      Сталіна, що почався після смерті, період деякого ослаблення жорсткого ідеологічного 

контролю над сферою культури і змін у внутрішній і зовнішній політиці увійшов до вітчизняної 

історії під назвою «відлига». Поняття «відлига» широко використовується як метафора для опису 

характеру змін в духовному кліматі радянського суспільства після березня 1953 р. Восени цього 

року в журналі «Новий світ» була опублікована стаття критика В. Померанцева «О щирості в 

літературі», в якій мовилося про необхідність поставити в центр уваги літератури людини, 

«підняти справжню тематику життя, ввести в романи конфлікти, що займають людей в побуті». У 

1954 р., немов у відповідь на ці роздуми, журнал надрукував повість І. Г. Еренбурга «Відлига», яка 

і дала назву цілому періоду в політичному і культурному житті країни. 

      Доповідь Хрущова на XX з'їзді КПРС справила приголомшуюче враження на всю 

країну. Він позначив межу в духовному житті радянського суспільства на якийсь час «до і після» 

XX з'їзду, розділив людей на прихильників і супротивників послідовного викриття культу особи, 

на «обновленцев» і «консерваторах». Сформульована критика Хрущовим була сприйнята багатьма 

як сигнал до переосмислення попереднього етапу вітчизняної історії. 

      Після XX з'їзду прямий ідеологічний тиск на сферу культури з боку партійного 

керівництва почав слабшати. Період «відлиги» охопив приблизно десять років, але згадані 

процеси йшли з різним ступенем інтенсивності і були відмічені численними відступами від 

лібералізації режиму (перше припало вже на осінь того ж 1956 р., коли радянські війська подавили 

повстання в Угорщині). Передвістям змін стало повернення з таборів і посилань тисяч тих, що 

дожили до цього дня репресованих. З друку майже зникла згадка імені Сталіна, з суспільних місць 

— його численні зображення, з книжкових магазинів і бібліотек — видані величезними тиражами 

його праці. Почалися перейменування міст, колгоспів, заводів, вулиць. Проте викриття культу 

особи піднімало проблему відповідальності нового керівництва країни, яке було прямим 

наступником колишнього режиму, за загибель людей і за зловживання владою. Питання про те, як 

жити з вантажем відповідальності за минуле і як змінити життя, не допустити повторення трагедії 

масових репресій, величезних позбавлень і жорсткого диктату над всіма сферами життя людей, 

опинився в центрі уваги думаючій частині суспільства. А. Т. Твардовський в опублікованій в 

Радянському Союзі тільки в роки перебудови поемі-сповіді «про час і про себе» «По праву 

пам'яті» від імені покоління поділився цими болісними раздумьями:Давно батьками стали діти 

Але за загального отця 

Ми опинилися все відповідає 

І триває суд десятиліть 

І не мабуть ще кінця. 

      Літературна трибуна в СРСР багато в чому замінювала вільну політичну полеміку, і в 

умовах відсутності свободи слова літературні твори виявлялися в центрі суспільних дискусій. У 

роки «відлиги» в країні сформувалася велика і зацікавлена читацька аудиторія, що заявила про 

своє право на самостійні оцінки і на вибір симпатій і антипатій. Широкий відгук викликала 

публікація на сторінках журналу «Новий світ» романа В. Д. Дудінцева «Не хлібом єдиним» (1956) 

— книги з живим, а не ходульним героєм, носієм передових поглядів, борцем з консерватизмом і 

відсталістю. У 1960—1965 рр. І. Г. Еренбург публікує на «Новому світі» з перервами і великими 

купюрами, зробленими цензурою, книгу спогадів «Люди, роки, життя». Вона повернула імена 

діячів відданою офіційному забуттю епохи «російського авангарду» і миру західної культури 

1920-х рр. Великою подією стала публікація в 1962 р. на сторінках того ж журналу повісті «Один 
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день Івана Денисовича», де А. І. Солженіцин на підставі власного табірного досвіду роздумував 

про жертви сталінських репресій. 

      Поява у відкритому друці першого художнього твору про табірне життя була 

політичним рішенням. Вище керівництво (повість була надрукована по розпорядженню Хрущова), 

що санкціонувало публікацію, визнавало не тільки сам факт репресій, але і необхідність уваги до 

цієї трагічної сторінки радянського життя, яке не встигло ще стати історією. Два подальших твори 

Солженіцина («Матренін двір» і «Випадок на станції Кречетовка», 1963) закріпили за журналом, 

яким керував Твардовський, репутацію центру тяжіння прихильників демократичних починів. У 

таборі критиків літератури «відлиги» опинився (з 1961 р.) журнал «Жовтень», що став рупором 

консервативних політичних поглядів. Навколо журналів «Прапор» і «Молода гвардія» 

групувалися прихильники звернення до національних витоків і традиційних цінностей. Такими 

пошуками відмічена творчість письменника В. А. Солоухина («Володимирські путівці», 1957) і 

художника І. С. Глазунова, що став в ту пору відомим ілюстратором російської класики. Спори 

навколо проблем літератури, театру і кіно були дзеркалом настроїв, що панували в суспільстві. 

Протистояння журналів діячів культури, що групувалися навколо, побічно відображало і боротьбу 

думок в керівництві країни навколо шляхів її подальшого розвитку. 

      Проза «відлиги» і драматургія приділяли увагу внутрішньому світу і приватному життю 

людини, що росте. На рубежі 1960-х рр. на сторінках «товстих» журналів, що мали 

багатомільйонну читацьку аудиторію, починають з'являтися твори молодих письменників про 

молодих же сучасників. При цьому відбувається чітке розділення на «сільську» (У. І. Белов, В. Р. 

Распутін, Ф. А. Абрамов, ранній В. М. Шукшин) і «міську» (Ю. В. Тріфонов, В. В. Ліпатов) прозу. 

Іншою важливою темою мистецтва сталі роздуму про світовідчування людини на війні, про ціну 

перемоги. Авторами таких творів стали люди, що пройшли війну і що переосмислюють цей досвід 

з позицій колишніх в самій гущавині подій людей (тому цю літературу часто називають 

«лейтенантською прозою»). Про війну пишуть Ю. В. Бондарев, К. Д. Горобців, В. В. Биків,Б. Л. 

Васильев, Р. Я. Бакланів. К. М. Симонов створює трилогію «Живі і мертві» (1959—1971). 

      Кращі фільми перших років «відлиги» також показують «людське обличчя» війни 

(«Летять журавлі» по п'єсі B. C. Розова «Вічно живі», реж. М. К. Калатозов, «Балада про солдата», 

реж. Р. Н. Чухрай, «Доля людини» по повісті М. А. Шолохова, реж. С. Ф. Бондарчук). 

      Проте увага властей до літературно-художнього процесу як дзеркалу суспільних 

настроїв не слабшало. Цензура ретельно відшукувала і знищувала будь-які прояви інакомислення. 

У ці роки Гроссман, автор «Сталінградських нарисів» і романа «За праву справу», працює над 

епопеєю «Життя і доля» — про долю, жертви і трагедію народу, що увергнув у війну. У 1960 р. 

рукопис був знехтуваний редакцією журналу «Прапор» і вилучена у автора органами 

держбезпеки; по тих, що збереглися в списках двом екземплярам роман був опублікований в СРСР 

тільки в роки перебудови. Підводячи підсумок битви на Волзі, автор говорить про «крихкість і 

неміцність буття людини» і про «цінність людської особи», яка «обмалювалася у всій своїй 

потужності». Філософія і художні засоби дилогії Гроссмана (роману «Життя і доля» передував 

виданий в 1952 р. з купюрами роман «За праву справу») близькі «Війні і миру» Толстого. По 

думці Гроссмана, битви виграють полководці, але війну — тільки народ. 

      «Сталінградська битва визначила результат війни, але мовчазна суперечка між народом, 

що переміг, і державою, що перемогла, продовжувалася. Від цієї суперечки залежала доля 

людини, його свобода» — так писав автор романа. 

      В кінці 1950-х рр. виник літературний самвидав. Так називалися ті, що ходили в списках 

у вигляді машинописних, рукописних або фотокопій видання не минулих цензуру творів 

перекладних іноземних і вітчизняних авторів. Через самвидав невелика частина публіки, що читає, 

дістала можливість знайомитися з творами як відомих, так і молодих авторів, що не приймалися 

до офіційної публікації. У самиздатовских копіях розповсюджувалися вірші М. І. Цветаєвой, А. А. 

Ахматової, Н. С. Гумільова, молодих сучасних поетів. 

      Іншим джерелом знайомства з непідцензурною творчістю став «тамиздат» — твори 

вітчизняних авторів, що друкувалися за кордоном, поверталися потім обхідними шляхами на 

батьківщину до свого читача. Саме так відбулося з романом Б. Л. Пастернака «Доктор Жіваго», 



71 
 

який з 1958 р. розповсюджувався в самиздатовских списках у вузькому крузі зацікавлених читачів. 

У СРСР роман готували до публікації на «Новому світі», але книгу заборонили як «пройняту 

духом неприйняття соціалістичної революції». В центрі романа, який Пастернак вважав справою 

життя, — долі інтелігенції у вихорі подій революцій і Громадянської війни. Письменник, за його 

словами, хотів «дати історичний образ Росії за останнє сорокапятилетие...», виразити свої погляди 

«на мистецтво, на Євангеліє, на життя людини в історії і на багато що інше». 

      Після присудження Б. Л. Пастернаку в 1958 р. Нобелівській премії по літературі «за 

видатні заслуги в сучасній ліричній поезії і на традиційному терені великої російської прози» в 

СРСР розвернулася кампанія по цькуванню письменника. При цьому Хрущов, як він пізніше 

признавався, самого романа не читав, як не читали його і переважну більшість обурених 

«читачів», оскільки книга була недоступна широкій аудиторії. У органи влади, пресу хлинув потік 

листів із засудженням письменника і із закликами позбавити його радянського громадянства; 

активну участь в цій кампанії взяли і багато письменників. Пастернак був виключений з Союзу 

письменників СРСР. 

      Письменник категорично відкинув вимоги властей покинути країну, але був вимушений 

відмовитися від премії. Організований консервативними силами у вищому партійному керівництві 

розгром романа повинен був чітко вказати межі «дозволеної» творчості. «Доктор Жіваго» здобув 

світову популярність, а «справа Пастернака» і нове посилювання цензури знаменували «початок 

кінця» очікуванням політичної лібералізації і сталі свідоцтвом крихкості і оборотності тих, що 

намітилися, як здавалося після XX з'їзду, змін у відносинах влади і творчої інтелігенції. 

      У ці роки увійшло до практики проведення зустрічей керівників партії і держави з 

представниками інтелігенції. По суті, в державній політиці управління культурою мало що 

змінилося, і Хрущов на одній з таких зустрічей не забув відзначити, що в питаннях мистецтва він 

«сталініст». «Етичне забезпечення будівництва комунізму» розглядалося як головне завдання 

художньої творчості. Визначився круг наближених до влади письменників і художників, вони 

займали керівні пости в творчих союзах. Використовувалися і засоби прямого тиску на діячів 

культури. Під час ювілейної виставки Московської організації Союзу художників в грудні 1962 р. 

Хрущов обрушився з грубими нападками на молодих живописців і скульпторів, що працювали 

поза «зрозумілими» реалістичними канонами. Після Карібської кризи вище партійне керівництво 

визнало необхідним ще раз підкреслити неможливість мирного співіснування соціалістичної і 

буржуазної ідеології і вказати на ту роль, яка відводилася культурі у вихованні «будівельника 

комунізму» після ухвалення нової програми КПРС. У пресі була розгорнена кампанія критики 

«ідейно чужих впливів» і «індивідуалістичного свавілля». 

      Особливе значення цим заходам надавалося ще і тому, що в Радянський Союз із заходу 

проникали нові художні віяння, а разом з ними — протилежні офіційній ідеології ідеї, зокрема 

політичні. Власті просто зобов'язані були узяти цей процес під контроль. У 1955 р. вийшов 

перший номер журналу «Іноземна література», що друкував твори «прогресивних» зарубіжних 

авторів. У 1956 р. в Москві і Ленінграді відбулася виставка картин П. Пікассо — вперше в СРСР 

були показані картини одного з найвідоміших художників XX в. У 1957 р. в Москві пройшов VI 

Усесвітній фестиваль молоді і студентів. Відбулося перше знайомство радянської молоді з 

молодіжною культурою Заходу, із зарубіжною модою. В рамках фестивалю були організовані 

виставки сучасного західного мистецтва, практично невідомого в СРСР. У 1958 р. в Москві 

пройшов перший Міжнародний конкурс ім. П. І. Чайковського. Перемога молодого 

американського піаніста Вана Кліберна стала однією із знакових подій «відлиги». 

      У самому Радянському Союзі зароджувалося неофіційне мистецтво. З'явилися групи 

художників, що намагалися відійти від жорстких канонів соціалістичного реалізму. Одна з таких 

груп працювала в творчій студії Е. М. Белютіна «Нова реальність», і саме художники цієї студії 

потрапили під вогонь хрущовської критики на виставці Мосха (у згоді з представниками «лівого 

крила» цієї організації і скульптором Э. Невідомим). 

      Інша група об'єднувала художників і поетів, що збиралися на квартирі в передмісті 

Москви Ліанозово. Представники «неофіційного мистецтва» працювали в Тарусе, містечку, що 

знаходиться на відстані більше 100 км. від столиці, де селилися деякі представники творчої 
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інтелігенції, що поверталися з посилання. Жорстка критика за горезвісний «формалізм» і 

«безідейність», що розвернулася у пресі після скандалу на виставці в Манежі в 1962 р., загнала 

цих художників в «підпіллі» — на квартири (звідси з'явився феномен «квартирних виставок» і 

назва «Іншого мистецтва» — андеграунд від англ. Underground — підземелля). 

      Хоча аудиторію самвидаву і «іншого мистецтва» складав в основному обмежений круг 

представників творчих професій (гуманітарній і науково-технічній інтелігенції, невеликій частині 

студентів), вплив цих «ластівок відлиги» на духовний клімат радянського суспільства не можна 

недооцінювати. З'явилася і почала міцніти альтернатива офіційному підцензурному мистецтву, 

затверджувалося право особи на вільний творчий пошук. Реакція властей в основному зводилася 

до жорсткої критики і до «відлучення» тих, хто потрапляв під приціл критики, від аудиторії 

читачів, глядачів і слухачів. Але з цього правила були і серйозні виключення: у 1964 р. відбувся 

судовий процес проти поета І. A. Бродського, звинуваченого в «дармоїдстві», в результаті якого 

він був відправлений до посилання. 

      Більшість соціальна активних представників творчої молоді були далекі від відкритої 

опозиції існуючої влади. Широко поширеною залишалася переконаність в тому, що логіка 

історичного розвитку Радянського Союзу вимагає безумовної відмови від сталінських методів 

політичного керівництва і повернення до ідеалів революції, до послідовного втілення в життя 

принципів соціалізму (хоча, звичайно, в середовищі прихильників таких поглядів не було 

одностайності, і багато хто вважав Сталіна прямим політичним спадкоємцем Леніна). Що 

розділяли такі настрої представників нового покоління прийнято називати шестидесятниками. 

Термін вперше з'явився в заголовку опублікованою в журналі «Юність» в грудні 1960 р. статті С. 

Рассадіна про молодих письменників, їх героїв і читачів. Шестідесятников об'єднувало загострене 

почуття відповідальності за долю країни і переконаність в можливості оновлення радянської 

політичної системи. Ці настрої знайшли віддзеркалення в живописі так званого суворого стилю — 

в творах молодих художників про трудові будні сучасників, яких відрізняє стримана колірна 

гамма, крупні плани, монументальні образи (У. Е. Попков, Н. І. Андронов, Т. Т. Салахов і ін.), в 

театральних постановках молодих колективів «Сучасника» і «Таганки» і особливо в поезії. 

      Перше післявоєнне покоління, що вступало в доросле життя, вважало себе поколінням 

першовідкривачів, завойовників невідомих висот. Поезія мажорного звучання і яскравих метафор 

виявилася «співавтором епохи», а самі молоді поети (Е. А. Евтушенко, А. А. Вознесенський, Р. І. 

Різдвяний,Б. А. Ахмадуліна) були ровесниками своїх перших читачів. Вони енергійно, напористо 

зверталися до сучасників і сучасних тем. Вірші ніби призначалися для читання вголос. Їх і читали 

вголос — в студентських аудиторіях, в бібліотеках, на стадіонах. Вечори поезії в Політехнічному 

музеї в Москві збирали повні зали, а на поетичні читання на стадіоні в Лужниках в 1962 р. 

прийшло 14 тис. чоловік. 

      Живий інтерес молодіжної аудиторії до поетичного слова визначив духовну атмосферу 

рубежу 1960-х рр. Наступив період розквіту поезії», що «співається, — авторської пісенної 

творчості. Довірчі інтонації авторів-виконавців відображали прагнення нового покоління до 

спілкування, відвертості, щирості. Аудиторією Б. Ш. Окуджави, Ю. І. Візбора, Ю. Ч. Кима, А. А. 

Галіча були молоді «фізики» і «лірики», що люто сперечалися про тих, що хвилювали всіх 

проблемах науково-технічного прогресу і гуманістичних цінностях. З погляду офіційної культури 

авторської пісні не існувало. Пісенні вечори проходили, як правило, в квартирах, на природі, в 

дружніх компаніях близьких по духу людей. Таке спілкування стало характерною прикметою 

шестидесятих. 

      Вільне спілкування випліскувалося за межі тісної міської квартири. Красномовним 

символом епохи стала дорога. Здавалося, вся країна прийшла в рух. Їхали на цілину, на 

будівництва семирічки, в експедиції і геологорозвідувальні партії. Праця тих, хто відкриває 

незвідане, впокорює висоти, — цілинників, геологів, льотчиків, космонавтів, будівельників — 

сприймався як подвиг, якому є місце і в мирному житті. 

      Їхали і просто подорожувати, відправлялися в дальні і ближні походи, віддаючи 

перевагу труднодоступним місцям — тайзі, тундрі або горам. Дорога сприймалася як простір 
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свободи духу, свободи спілкування, свободи вибору, не скутого, перефразовуючи популярну 

пісню тих років, життєвими турботами і повсякденною суєтою. 

      Але в спорі «фізиків» і «ліриків» перемога все ж таки, як здавалося, залишалася за тими, 

хто представляв науково-технічний прогрес. Роки «відлиги» відмічені проривами вітчизняної 

науки і видатними досягненнями конструкторської думки. 

      Не випадково одним з найпопулярніших літературних жанрів в цей період стала 

наукова фантастика. Професія ученого була овіяна романтикою героїчних звершень на благо 

країни і людства. Самовіддане служіння науці, талант і молодість відповідали духу часу, образ 

якого відображений у фільмі про молодих учених-фізиків «Дев'ять днів одного року» (реж. М. М. 

Ромм, 1961). Прикладом життєвого горіння стали герої Д. А. Граніна. Його роман «Йду на грозу» 

(1962) про молодих фізиків, зайнятих дослідженнями атмосферної електрики, був дуже 

популярний. Була «реабілітована» кібернетика. Радянські учені (Л. Д. Ландау, П. А. Живців, І. М. 

Франк і І. Е. Тамм, Н. Г. Басов і A. M. Прохоров) отримали три Нобелівські премії по фізиці, що 

свідчило про визнання внеску радянської науки в світову на самих передових рубежах досліджень. 

      З'явилися нові наукові центри — новосибірський Академгородок, Дубна, де працював 

Інститут ядерних досліджень, Протвіно, Обнінськ і Троїцк (фізика), Зеленоград (обчислювальна 

техніка), Пущино і Оболенськ (біологічні науки). У наукоградах жили і працювали тисячі молодих 

інженерів і конструкторів. Тут кипіло наукове і суспільне життя. Проводилися виставки, концерти 

авторської пісні, ставилися студійні спектаклі, що не виходили на широку публіку. 

      Успіхи вітчизняної науки і техніки широко пропагувалися як свідоцтва переваги 

радянської суспільної системи. Особливо популярною була ідея «атома на службі миру і 

прогресу» (тоді як образ Заходу, особливо після Карібської кризи 1962 р. і початку війни у 

В'єтнамі в 1964 р., асоціювався в пропагандистських кампаніях у пресі з агресією і 

«загниванням»). 

      Проте прориви на знакових напрямах освоєння космосу і атомної енергетики 

супроводжувалися відставанням у ряді інших ключових сфер, що визначали науково-технічний 

прогрес (наприклад, в області обчислювальної техніки). Сплески творчої свободи, що визначали 

духовну атмосферу епохи, гасилися безцеремонним втручанням влади в творчий процес. 

      Реальну небезпеку для перспектив «комуністичного будівництва» влади убачали і в 

тому, що, не дивлячись на проголошену мету «виховання нової людини», в СРСР не вдавалося 

викоренити релігійну самосвідомість. Роки «відлиги» були ознаменовані новим пожвавленням 

антирелігійної пропаганди і грубим адміністративним тиском на Російську православну церкву. 

Закривалися храми (їх число скоротилося до 1965 р. до 7,5 тис., тобто удвічі в порівнянні з 

попереднім десятиліттям) і монастирі, ліквідовувалися приходи, на тих, що бажали здобути 

релігійну освіту молодих людей виявлявся грубий натиск, церкви заборонили займатися якою б то 

не було добродійною діяльністю, священики були зобов'язані вести облік хрещення і вінчання, 

дані якого передавалися в КДБ. 

      Щоб відкрито сповідати релігійні погляди, було потрібно немало мужності. Причому 

все це відбувалося в умовах, коли почала підніматися друга після війни хвиля інтересу до 

релігійного життя, до історичної духовної спадщини, які ставали для багатьох альтернативою 

офіційної ідеології. Були відкриті невідомі пам'ятники іконопису, староруської скульптури і 

фрескового живопису, опубліковані наукові праці з їх описом. У 1960 р., до 600-ліття Андрія 

Рубльова, в Москві в Спасо-андрониковом монастирі відкрився музей його імені, в експозиції 

були великі збори ікон. 

      У 1966 р. виникло Всеросійське суспільство охорони пам'ятників історії і культури. 

Проте більшість вищих партійних керівників убачали у відродженні національної самосвідомості 

небезпеку для ідейно-політичної єдності суспільства.  

     

Документи епохи: 

   З ухвали Президії ЦК КПРС «Про наклепницький романБ. Пастернака» від 23 жовтня 

1958 р. 
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      Визнати, що присудження Нобелівській премії роману Пастернака, в якому 

наклепницький зображається Жовтнева соціалістична революція, радянський народ, що зробив цю 

революцію, і будівництво соціалізму в СРСР, є ворожим по відношенню до наший країні актом і 

знаряддям міжнародної реакції, направленим на розпалювання холодної війни. 

 

13. З комуналок в окремі квартири: 

повсякденне життя в роки «відлиги» 

 

      Нова програма КПРС (1961) орієнтувала на прискорений розвиток економіки, ставила 

завдання підвищення добробуту радянського народу. 

      Для вирішення цих завдань необхідно було переконати людей в безмежних 

можливостях радянської людини — будівельника комуністичного суспільства і знайти заміну 

жорстким адміністративним методам тотального контролю сталінської епохи. Встало питання про 

те, як без серйозних економічних стимулів, до введення яких керівництво країни було не готове, 

розбудити ініціативу і підтримувати на високому рівні зацікавленість в результатах праці. Одним з 

методів стала організація соціалістичного змагання між трудовими колективами за підвищення 

продуктивності праці. Стимули змагання були морального характеру: нагородження переможців 

перехідними прапорами, вимпелами і грамотами. У жовтні 1958 р. за ініціативою робочих депо 

«Моськва-сортіровочная» (у цьому колективі в 1919 р. народилися комуністичні суботники) було 

організовано рух бригад комуністичної праці, що змагалися за високі виробничі показники. 

      У роки «відлиги» розвернулася широкомасштабна ідеологічна кампанія по пропаганді 

переваг радянського ладу і переваги радянського способу життя. Проте мерів морального 

стимулювання для підтримки високої продуктивності праці було явно недостатньо. Розвиток 

соціальної сфери катастрофічно відставав від потреб людей. СРСР вирвався вперед в освоєнні 

космосу, але залишався далеко позаду Заходу по рівню і якості життя. Цей розрив необхідно було 

терміново ліквідовувати або принаймні підтримати в суспільстві упевненість в тому, що воно йде 

по цьому шляху і скоро наздожене Захід за основними соціальними показниками. 

      Найнастійнішою потребою було вирішення житлової проблеми. Житла катастрофічно 

не вистачало, в містах багато сімей десятиліттями жили в комуналках, причому часто незалежно 

від числа членів сім'ї — в одній кімнаті. У вірші B. C. Висоцького «Балада про дитинство» добре 

описана атмосфера, що панувала там : Усі жили врівні, скромно так — 

Система коридорна. 

На тридцять вісім кімнаток — 

Всього одна вбиральня. 

Тут зуб на зуб не попадав 

Не гріла телогрієчка 

Тут я напевно дізнався 

Почому вона — копієчка. 

      Продовжувалася притока людей з села в місто, особливо після видачі паспортів 

колгоспникам (1958). У 1962 р. чисельність міського населення (111,2 млн чоловік) вперше в 

історії країни перевищила чисельність сільського (108,6 млн). Швидко росли великі міста (з 

населенням понад 100 тис. чоловік), в 1959 р. таких в СРСР було 89 (напередодні війни — 47), 

піднімалися міста-новобудови, що створюються навколо базових підприємств промисловості, і 

наукограды. 

      Після XX з'їзду КПСС Хрущов почав справжню «житлову революцію». За період 

1956—1964 рр. міський житловий фонд збільшився на 80%, в результаті новосілля справили 

близько 54 млн чоловік (1/4 населення СРСР). Масове будівництво житла велося за рахунок 

використання стандартних проектів і дешевого будівельного матеріалу — «без архітектурних 

надмірностей». Безкоштовні квартири отримували від держави в порядку «живої» черги, а в 

списки «очередников» заносилися сім'ї, в яких на одну людину доводилося менше 4,5 м2 житлової 

площі. Всюди зводилися мікрорайони «хрущовок», побудовані за зразком «першої ластівки» 

типового житлового будівництва — московських Черемх. 
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      Це житло було тісним, кімнати — зазвичай суміжними, ванна і туалет — суміщеними, 

середній розмір кухні складав 5—6 м2. Для того, щоб обставити такі малогабаритні квартири, 

були потрібні нові дизайнерські рішення. З'явилися перші вітчизняні зразки вбудованих меблів 

масового виробництва, ліжка почали витіснятися доладними диванами, буфети — сервантами, 

шафи — стінками. Функціональність і аскетичність обстановки відповідали «молодому» духу 

часу. Неодмінні атрибути модного інтер'єру 1960-х рр. — журнальний столик на тонких ніжках, 

підвісні книжкові полиці і пластмасова люстра-тарілка під стелю заввишки 2,5 м, телевізор і 

магнітофон або програвач для пластинок і, звичайно, гітара. 

      Прикраса нового житла теж зводилася до мінімуму: звичними стали естампи на стінах 

(раніше це були репродукції картин з «Вогника»), фотографія американського письменника Э. 

Хемінгуея. Його книги і особливо овіяний романтичним флером спосіб життя, з яким зливалося 

життя його мужніх і незалежних героїв, справжніх чоловіків, що нехтують побутовими 

умовностями, представлялися співзвучними епосі. Зовнішній вигляд «Хема» і стиль поведінки 

його героїв нерідко намагалися копіювати. 

      Хоча типове житло 1960-х рр. швидко морально застарівало і переставало задовольняти 

потреби сімей, що ростуть, а якість будівництва часто була низькою, соціальне значення самого 

факту масового переїзду в окремі квартири неможливо переоцінити. Гострота житлової проблеми 

в деякій мірі знижувалася і за рахунок кооперативного будівництва, що поновилося, припиненого 

в 1937 р. Житлові кооперативи привертали особисті заощадження людей, що отримували квартири 

з можливістю оплати в розстрочку протягом 15 років. Таке житло зазвичай мало декілька 

покращуване в порівнянні з «хрущовками» планування. 

      Політика держави в житловій сфері не обмежувалася зведенням дешевих будинків-

п'ятиповерхівок. Розвернулося будівництво «об'єктів соцкультпобуту» — шкіл, дитячих садів, 

поліклінік, центрів побутових послуг. Але в умовах швидкого зростання міського населення і 

хронічного недофінансування цієї сфери впродовж десятиліть таких установ катастрофічно не 

хапало. У школах швидше правилом, чим виключенням залишалися заняття у дві зміни. Тим 

більше не задовольняв молодь повільний розвиток сфери вільного, не організованого дозвілля. 

Навіть у столицях, не кажучи про малі і середні міста, майже не було недорогих кафе, де можна 

було «просто посидіти». У 1960-і рр. з'являються заклади такого роду з легковажними назвами 

«Хвилинка», «Усмішка», «Вітерець», численні пельменні і чебуреки з аскетичним інтер'єром і 

таким же меню. 

      Правда, якість обслуговування і асортимент в громадському харчуванні залишали 

бажати кращого. Найдоступнішим же местомом проведення вільного часу залишалося кіно, в 

театр на популярні спектаклі неможливо було потрапити, люди записувалися в чергу і годинами 

стояли за квитками. 

      Масовою формою дозвілля залишався спорт. Особливо популярними були зимові види 

спорту: вони асоціювалися з бадьорістю духу, з настроєм на подолання труднощів. У містах цілі 

групи захоплено займалися «моржуванням» — купанням в крижаній воді. Поїздки за місто на 

лижні прогулянки або походи на каток були і молодіжними, і сімейним видом відпочинку. 

      Великий інтерес до цих видів спорту підтримували і видатні досягнення радянських 

спортсменів — переможців зимових Олімпійських ігор 1956, 1960 і 1964 рр. — ковзанярів Л. 

Ськоблікової і Е. Грішина, «короля лижні» В. Кузина. Спорт розглядався як органічна частина 

програми формування «гармонійно розвиненої особи» будівельника комунізму. Але спортивних 

споруд катастрофічно не вистачало. В цілях масового оздоровлення населення широко 

пропагувалися доступні всім уранішня зарядка (з неї починався день в радіоефірі) і виробнича 

гімнастика — оздоровчий комплекс вправ, які пропонувалося робити протягом робочого дня під 

час спеціальних перерв. Особливі комплекси були розроблені для школярів, оздоровчою 

гімнастикою займалися в будинках відпочинку і санаторіях. 

      Через країни соціалістичного табору і міжнародні фестивалі і виставки, організовані в 

Москві, в Радянський Союз проникали нові віяння моди і побутової культури. У другій половині 

1950-х рр. на вулицях міст з'являються «стиляги» — молоді люди, що нарочито намагалися 

наслідувати в одязі і поведінці західній моді, уявлення про яку були в основному почерпнуті з 
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нових зарубіжних фільмів. Це була доступна форма протесту проти загальної «подібності». Образ 

«стиляги» асоціювався з преклонянням перед всім іноземним і особливо перед популярним в 

США джазом. «Стиляги» стали мішенню їдких насмішок в сатиричних публікаціях, але вже до 

кінця десятиліття ці нападки почали стихати. 

      Деяка демократизація повсякденного життя поступово міняла зовнішній вигляд 

радянських людей, інтерес до моди перестав вважатися «негідним радянської людини» і негожим. 

Промисловість працювала по затверджених стандартах і не могла задовольнити попит на модні 

речі, хоча був налагоджений випуск тканин. Одяг шили в ательє, удома по викрійках або, якщо 

повезе, купували в комісійному магазині, куди речі потрапляли від нечисленних співгромадян, що 

побували за кордоном. У моду почала входити косметика. Інший стає колірна гамма 

повсякденного міського життя, з'являються яскраві вивіски, кольористі тканини. Радикальні зміни 

в зовнішності і побуті городян стали особливо помітними тоді, коли був налагоджений масовий 

випуск виробів з синтетичних матеріалів. 

Хімізація народного господарства під гаслом «Хімію — в життя!» була проголошена 

пріоритетом економічного розвитку. Почалося поголовне захоплення хімією, яка, як здавалося, 

здатна реалізувати творчі можливості людини епохи науково-технічного прогресу. Передбачалося, 

що навіть житло майбутнього будуватиметься з легких синтетичних матеріалів, що такі матеріали 

швидко і назавжди витіснять природні. Предмети з пластмаси стали невід'ємною частиною 

побуту: яскраві пластмасові іграшки, посуд, одяг з капрону і нейлону. До кінця 1950-х рр. 

радянські фабрики почали масове виробництво капронових панчох і шкарпеток з синтетичних 

матеріалів, нейлонових сорочок. Ці речі нарешті сталі доступні рядовому покупцеві. Легкі шуби з 

синтетичного хутра почали витісняти звичні важкі зимові пальта з темної тканини. Особливо 

жаданим предметом гардероба виявилися плащі з імпортної тканини «болонья». 

      Поступово росли грошові доходи людей. Був введений новий пенсійний закон, по якому 

право виходити на пенсію чоловіка отримали з 60 років, а жінки з 55. Пенсії були збільшені в 2 

рази і залежали від стажу і віку. Особлива система пенсій збереглася для науковців, для 

військових і співробітників державної безпеки. Були збільшені зарплати низькооплачуваним 

робочим в промисловості, мінімальна зарплата виросла з 40—45 рублів в 1957 р. до 60 рублів в 

середині 1960-х рр. при стабільному рівні державних цін на основні товари і послуги. З 1964 р. 

вперше ввели пенсії колгоспникам, правда, лише в тому випадку, якщо вони продовжували жити в 

колгоспах. Розмір пенсії був встановлений на рівні 12—15 рублів, передбачалося, що решту 

коштів можна отримувати від підсобного господарства. Крім того, вік виходу на пенсію в колгоспі 

був на 5 років вище, ніж в місті. В той же час в рамках кампанії боротьби з «пережитками 

минулого» було розгорнене чергове настання на особисті підсобні господарства колгоспників. Ці 

заходи були скасовані незабаром після зсуву Хрущова, оскільки вони загрожували посилюванням 

і без того серйозного розриву між рівнем життя в місті і селі. 

      Значна частина доходів міського населення перерозподілялася державою через систему 

негрошових виплат, в яку потрапляло не тільки безкоштовне житло і набір соціальних послуг, але 

і безкоштовне санаторно-курортне лікування, відпочинок для дітей в піонерських таборах, 

туристичні путівки по країні. Кращі об'єкти соціальної сфери знаходилися у веденні крупних 

заводів і фабрик, які вкладали значні засоби в розвиток власної мережі соціальних установ. При 

таких підприємствах, як московський завод ім. Ліхачева (ЗІЛ) або заводу «Динамо», працювала 

розгалужена мережа соціальних установ від їдалень, піонерських таборів і дитячих садів до 

стадіонів, клубів і санаторіїв, і працівники підприємств користувалися ними безкоштовно або за 

символічну плату. 

      Оскільки в 1956 р. був нарешті скасований закон 1940 р., що прикріплював робочих до 

виробництва, розвиток соціальної сфери підприємств ставав важливим стимулом залучення в 

промисловість кваліфікованих кадрів. Такий перерозподіл створював механізми підтримки 

доходів більшої частини міського населення на відносно рівному рівні, не дивлячись на значну 

різницю в оплаті праці фахівців і працівників низької кваліфікації. За винятком окремих 

невеликих груп (вищої ланки партійних, державних і господарських керівників, 

високооплачуваних творчих працівників) люди жили в основному однаково. 
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      У 1957 р. держава відмовилася випускати облігації госзаймов (за винятком внутрішньої 

позики, облігації якої вільно купувалися і продавалися), а наступного року було ухвалено рішення 

заморозити на 20 років виплату по державних позиках, яка стала тяжким тягарем для бюджету. 

Заморожування виплат по позиках було зустрінуте в суспільстві із змішаним відчуттям. З одного 

боку, у мільйонів людей за роки радянської влади скупчилася велика кількість облігацій, а виграші 

по позиках стали додатковою статтею доходу. З іншого боку, припинення підписки на позику 

означало щорічну постійну економію. Погашення по позиках поновилося тільки в 1975 р. 

Зростання інфляції привело в 1961 р. до грошової реформи. Була проведена деномінація, тобто 

обмін старих банкнотів зразка 1947 р. на нових при співвідношенні 10 : 1 і пропорційній зміні цін і 

заробітної плати. Були випущені нові, такі, що залишалися в обігу до кінця радянської епохи 

монети, зокрема двушка (дві копійки, за допомогою яких можна було дзвонити з міського 

телефону-автомата) і п'ятачок (ціна проїзду в московському метро). Проте ціни в результаті 

деномінації і «округлення» дещо підвищилися. 

      Підвищення рівня життя в порівнянні з післявоєнним десятиліттям супроводжувалося, 

проте, серйозними провалами в економічній політиці. Зростання купівельної спроможності 

населення не забезпечувалося в достатній кількості споживчими товарами, до ужитку увійшло 

поняття «дістати», що витісняло поняття «купити». Багато виробів вітчизняного виробництва були 

морально застарілими і відверто низької якості, а вибір був відсутній. Щоб організувати «прорив» 

в економіці і отримати швидкий результат, власті намагалися знайти прості, одновимірні рішення. 

Спроби запровадити в життя такі заходи підкріплювалися помітними гаслами і масштабними 

пропагандистськими кампаніями. Таким авантюрним почином була, наприклад, знаменита 

«кукурудзяна кампанія». 

      «Тримайся, корова з штату айова!» — під таким закликом ставилося завдання в короткі 

терміни обігнати Америку по виробництву м'яса, молока і масла на душу населення. Але це так і 

виявилося порожнім гаслом, що не мало реальної економічної основи. Ці і інші економічно 

необгрунтовані проекти (після зсуву Хрущова їх назвали «проявами суб'єктивізму і 

волюнтаризму») вели до дискредитації шумно пропагованих ідей. Розривши між гаслами і 

реальним життям чудово показаний в тих, що вийшли на екран в середині 1960-х рр. комедіях 

«Ласкаво просимо, або Стороннім вхід заборонено» (реж. Э. Р. Клімов) і «Операция «И» і інші 

пригоди Шуріка» (реж. Л. І. Гайдай). 

      Нові потреби виробництва і необхідність впровадження сучасних технологій 

перетворювали рішення задачі підготовки висококваліфікованих кадрів для промисловості в 

пріоритетну. За даними перепису населення 1959 р., вища, середня і неповна середня освіта мала 

43% населення. Вища освіта розглядалася як застава підвищення життєвого рівня і професійної 

самореалізації, його прагнуло отримати все більше число людей. Привабливість робочих професій 

почала падати, випускники шкіл неохоче йшли на виробництво. Система шкільного навчання була 

орієнтована на отримання фундаментальних, а не прикладних знань і також ставила своєю за мету 

підготовку до надходження у вищий учбовий заклад. 

      Але вузи не могли прийняти всіх охочих. Перевагу під час вступу до них отримували ті, 

хто мав стаж роботи, хорошу партійно-виробничу характеристику і (для хлопців) відслужив в 

армії. У системі вечірнього і заочного навчання, що бурхливо розвивалася, давала можливість 

суміщати роботу з навчанням, займалося більше 60% студентів. Пріоритет віддавався підготовці 

по інженерно-технічних спеціальностях. Популярними масовими професіями були професії 

інженера, вчителя і лікаря. Керівництво прагнуло зробити робочі спеціальності привабливішими 

для молодих людей, що закінчили школу, підняти їх престиж, зокрема за рахунок збільшення 

оплати праці. Для того, щоб наблизити школу до виробництва, була почата реформа системи 

середньої освіти. У грудні 1958 р. замість повної 10-річної і загальної обов'язкової 7-річної освіти 

було введено загальне обов'язкове 8-річне. Для здобування повної середньої освіти можна було 

або закінчити профтехучилище (ПТУ) або технікум і отримати робочу спеціальність, або вчитися 

у вечірній (заочной) школі робочої молоді, суміщаючи роботу і навчання. Проте якість навчання в 

цих учбових закладах була, як правило, нижче, ніж в середній школі. У звичайних школах 

вводилися 9—11 класів з посиленою виробничою практикою. 
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      Всі ці заходи виявилися малоефективними. Слабка матеріально-технічна забезпеченість 

таких ініціатив і випадковий набір пропонованих в школі професій не дозволяли отримати 

необхідною сучасному виробництву підготовки. Після зсуву М. С. Хрущова в 1964 р. країна 

повернулася до 10-річної освіти.  

 

14. Зняття М. С. Хрущова 

      До середини 1960-х рр. державна влада в СРСР так і не стала закінченою системою, що 

саморозвивається. Процес її формування весь час продовжувався і йшов непросто, часто 

суперечливо. Зв'язано це було в першу чергу з невирішеністю питання ієрархії структур, 

складових цю владу, відсутністю цілеспрямованого відбору найбільш талановитих і енергійних. 

      Найважливішою невирішеною проблемою стала «соціальна мобільність» — ротація 

(змінюваність) керівних кадрів. Вироблений до 1960-м рр. механізм ротації був гранично 

примітивний: чиновники залишали свої пости або у зв'язку з відходом на пенсію, або йдучи на 

підвищення, або переміщаючись на інші пости у формі своєрідного покарання за колишню 

незадовільну роботу. Спроби створити чіткі критерії відбору, систематизувати ротацію були 

короткочасними і практичних результатів не дали. Головним показником бюрократичної 

ефективності залишалася бездоганна чиновницька відданість. 

      Відсутність відладженої системи організації влади неминуче породжувала, з одного 

боку, волюнтаризм лідерів держави, а з іншої — постійну загрозу змов і навіть переворотів. 

Утримання влади деколи перетворювалося на головне завдання правителя, і десятирічне правління 

М. С. Хрущова яскраво продемонструвало, що платою за рішення цієї задачі нерідко мимоволі 

стають інтереси країни і народу (а враховуючи світове значення СРСР, і всій міжнародній 

стабільності). 

      Наприклад, одне з центральних перетворень Хрущова — децентралізація системи 

управління — було мотивовано не тільки завданням удосконалення господарського механізму, але 

і необхідністю ослаблення політичних позицій Ради міністрів СРСР — головного конкурента 

(часто дублера) партійного апарату. Економічний ефект створення совнархозов був вельми 

сумнівний, зате зріс вплив партійних чиновників на місцях, яких Хрущов вважав своєю головною 

опорою. 

      Малопомітним тоді, але надзвичайно важливим для подальшої долі Радянської держави 

результатом політики децентралізації стало і те, що в окремих регіонах (перш за все в 

національних республіках) почала швидко рости нова владна сила — місцева партійно-

господарська еліта, яку Москва не чіпала в обмін на лояльність. 

      Багато в чому особистими мотивами Хрущова була продиктована і боротьба із 

спадщиною культу особи Сталіна. В ході цієї боротьби піддавалася дискредитація головні 

соратники колишнього вождя, які були політичними суперниками вождя нинішнього (У. М. 

Молотов, Р. М. Маленков, Л. М. Кагановіч, К. Е. Ворошилов, Н. А. Булганін і ін.). При цьому 

«лінія XX з'їзду КПРС» мала на увазі демократизацію всього життя радянського суспільства, 

збалансований розвиток економіки, соціальної сфери, відхід від конфронтації із Заходом, 

налагодження мирного співіснування і так далі І дійсно, позитивні змін відбулося немало, хоча 

багато хто з них носив відбиток якогось хрущовського «навіженства», імпровізації, віри в прості 

рішення. 

      Заслугою М. С. Хрущова було те, що він після періоду ізоляції прочинив «вікно» на 

захід, в світ західних ідей, емоцій, світосприймання. Широко переводилася західна, зокрема 

сучасна, література, туристичні поїздки в західні країни змогли зробити якщо не мільйони, то 

сотні тисяч жителів СРСР. З трибуни XX з'їзду Хрущов призвав КПРС «уважно вивчати західну 

економіку... вивчати те краще, що наука і технологія капіталістичних країн може запропонувати, з 

тим щоб використовувати досягнення світового технологічного прогресу». Хрущов повторював 

висловлену Леніном в 1902 р. думка: те, що в політично вільній країні робиться автоматично, в 

Росії повинно бути зроблено за допомогою організації і свідомих зусиль. Після 1956 р. влада 

величезної каральної машини держави була ослаблена, хоча насильство продовжувало залишатися 

одним із знарядь розвитку. «Наукові методи» не діяли без цього важеля держави при всьому 
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«цвітінні» таких нових наук, як «науковий комунізм», і доданні ЦК КПРС функцій аналітично-

організаційного штабу країни. 

      При цьому збереження високих темпів економічного зростання, упор на важку 

промисловість продовжували вимагати від населення чималі жертви. Зростання цін на 

продовольство, появу товарного дефіциту, звільнення сотень тисяч військовослужбовців з армії, 

криваві події в Новочеркасське в червні 1962 р., ускладнення відносин із західними країнами у 

зв'язку з Карібською кризою, розривши з недавніми друзями — Китаєм і Албанією — ось далеко 

не повний перелік труднощів і навіть провалів «лінії XX з'їзду». До цього слід додати, що на тлі 

боротьби з проявами сталінського культу особи виразно складалися ознаки нового (правда, 

швидше комічного), хрущовського культу. 

      В результаті приводів для незадоволеності Хрущовим було предостатньо як у 

прихильників «сталінського курсу», так і у прихильників реформ, намічених на XX з'їзді КПРС. 

Загальним переконанням і тих і інших була необхідність зсуву волюнтариста Хрущова — поки 

масова незадоволеність знизу не прийняла ще серйозніші форми, ніж в Новочеркасське. Вже в 

другій половині 1963 р. в кулуарах ЦК партії почали міркувати про безглуздість і навіть 

шкідливість чергової реформи — розділення партійних органів на промислових і 

сільськогосподарських. 

      Літом 1964 р. Хрущов затіяв переклад ряду сільськогосподарських наукових установ з 

Москви в провінцію, нове скорочення армії, введення восьмилітніх народно-господарських планів 

і тому подібне При дуже сумнівній корисності цих мерів їх адміністративні, господарські і 

суспільні витрати були очевидні. Новий зигзаг хрущовського волюнтаризму викликало зростання 

рядів незадоволених. Все це прискорило підготовку організації справжньої змови, тим більше що 

протягом другої половини літа Хрущов неодноразово відлучався з Москви на досить тривалий час. 

      Ініціатива зсуву М. С. Хрущова виходила від голови комітету партійно-державного 

контролю А. Н. Шелепіна. Активну підтримку йому надали заступник голови Ради міністрів СРСР 

Д. С. Полянський, голова КДБ СРСР В. Е. Семиприватний, а також секретарі ЦК Н. В. Подгорний 

и Л. І. Брежнєв. До жовтня 1964 р. про плани змовників так чи інакше знали майже всі члени ЦК, 

зокрема, ймовірно, і найближчі друзі Хрущова (такі, як А. І. Мікоян, що очолював з липня 1964 р. 

Верховна Рада СРСР). Характерний, що навіть ті, хто висловлював сумніви в доцільності або в 

успіху задуму, не протидіяли йому. Примітно і те, що сам Хрущов, до якого поступали сигнали 

про загрожуючу небезпеку, проявляв нез'ясовну самовпевненість і безтурботність. 

      Після від'їзду Хрущова у відпустку в Піцунду в жовтні 1964 р. під приводом 

обговорення питання про восьмилітка був скликаний пленум ЦК. 13 жовтня 1964 р. група 

ініціаторів змови запросила Хрущова терміново прибути на пленум до Москви. Вже в аеропорту 

до Хрущова почав доходити сенс того, що відбувається: його зустрічав тільки голова КДБ 

Семиприватний у супроводі другорядних осіб. Хрущова відвезли прямо на засідання Президії ЦК, 

де після недовгих формальних вступних реплік присутні обрушили на нього лавину претензій, що 

накопичилися. Спроби погасити напруження критики робив лише Мікоян, але натиск і 

одностайність решти виступали привели до того, що Хрущов не почав сперечатися з вирішенням 

Президії ЦК і сам запропонував підписати заяву про відставку. Пленум ЦК заслуховувала 

доповідь М. А. Суслова і, не відкриваючи дебатів, зняв М. С. Хрущова зі всіх постів «у зв'язку з 

похилим віком і погіршенням стану здоров'я».  

 

Інформація до роздуму: 

Сперечання про «відлигу»і ролі М. С. Хрущова в історії 

      Спори про історичне значення періоду «відлиги» в історії наший країни не утихають і 

сьогодні. Важко знайти наочніше втілення суперечливої оцінки політичної ролі Микити 

Сергійовича Хрущова, чим знаменитий пам'ятник, встановлений на його могилі на Новодевічьем 

кладовище, роботи Е. Нєїзвестного — того самого скульптора, якого Хрущов громив на відомій 

виставці в Манежі: бронзова голова на тлі білого і чорного мармуру. 

      На долю Хрущова припала важка місія оголошення інформації про ціну великих 

досягнень Радянського Союзу, про масштаби політичних репресій, звільнення багатьох увязнених 
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з таборів і посмертна реабілітація загиблих. У заслугу Хрущову можна поставити також 

повернення і реабілітацію засланих під час Великої Вітчизняної війни народів Північного Кавказу. 

При Хрущове були скасовані багато жорстких по відношенню до робочим закони, колгоспники 

отримали паспорти, було полегшено оподаткування і покращувана система соціального 

забезпечення, розгорнене широке житлове будівництво у великих містах, скасовані обов'язкові 

позики з населення. 

      Відповідно до класичних уявлень опозиція сталінському режиму повинна була 

народитися в надрах населення. Проте трапилося інакше: імпульси реформ, що міняли сталінську 

систему, прийшли зверху — від одного з «продуктів» цієї системи, як називав себе Хрущов. Та 

обставина, що головним об'єктом сталінських чищень були керівні партійні працівники, пояснює 

той факт, що саме вони перш за все сприйняли смерть Сталіна як полегшення.  

 

Як це було: 

      Письменник К. С. Симонов так описував своє враження про відчуття найближчих 

сталінських соратників у зв'язку з хворобою Сталіна:«У мене було відчуття, що що з'явилися 

звідти, із задньої кімнати, в президії люди, старі члени Політбюро, вийшли з якимсь прихованим, 

не вираженим зовні, але відчуттям полегшення, що відчувалося в них. Це якось проривалося в їх 

особах... Щось в їх голосах, в їх поведінці не відповідало преамбулам, що передували тексту їх 

виступів, і таким же скорботним кінцівкам їх виступів, пов'язаних з хворобою Сталіна. Було таке 

відчуття, що ось там, в президії, люди звільнилися від чогось тиснуло на них, що зв'язував їх. Вони 

були якісь распеленатые, чи що». 

      Причини післясталінського бунту його висуванців полягали в тому, що останні 

втомилися від нескінченного перенапруження, всеосяжної мілітаризації і страху, коли від репресій 

не був захищений ніхто. М. С. Хрущов згадував: «Це могло трапитися з будь-яким з нас». 

Прагнення до стабілізації положення і безпеки стало домінуючим імпульсом в складному 

комплексі причин, Хрущова, що спонукали, здійснити лібералізацію режиму. 

      Буквально через декілька днів після похоронів Сталіна Хрущов обрушився з лайкою на 

Симонова у зв'язку з публікацією статті останнього в «Літературній газеті» від 19 березня 1953 р., 

в якій письменник проголосив головним завданням літератури відобразити роль Сталіна в історії 

країни. Хрущов зажадав зсуву Симонова з поста головного редактора «Літературної газети». 

      Критики Хрущова не раз відзначали: його зусилля по лібералізації режиму носили 

поверхневий і непослідовний характер, що дало підставу В. Черчиллю порівняти політикові 

Хрущова із спробою «перестрибнути пропасти в два стрибки». Зокрема, непослідовність в 

здійсненні лібералізації виразилася в тому, що, не дивлячись на викриття політичних репресій 

1930—1950-х рр., при Хрущове за політичні злочини, тобто за вираз незгоди з його політикою, 

постраждали багато сотень людей, а чищення органів держбезпеки торкнулися перш за все нижніх 

поверхів цієї системи; вищі пости в її рамках зайняли ті, хто раніше був близький до Берії: 

генерали С. Н. Круглов і І. А. Серов стали при Хрущове міністрами внутрішніх справ і 

держбезпеки. Багато в чому це обумовлено тим, що у самого реформатора, по його власному 

визнанню, були «руки по лікоть в крові».Как це було 

      Виступаючи 14 серпня 1937 р. на пленумі МГК ВКП(б), Хрущов прямо призвав до 

розправи з «ворогами народу»: «Потрібно знищувати цих негідників! Знищуючи одного, два, 

десяток, ми робимо справу мільйонів. Тому потрібно, щоб не здригнулася рука, потрібно 

переступити через трупи ворога на благо народу». 

      Активну участь Хрущова в проведенні репресій підтверджують спогади Л. М. 

Кагановіча и В. М. Молотова. А. А. Громико свідчив, що Хрущов боявся викриття своєї ролі під 

час репресій. В період репресій 1930—1940-х рр. Хрущов був не пасивним спостерігачем, а їх 

активним учасником — і при перебуванні першим секретарем МК і МГК в 1935—1938 рр., і як 

керівник України в 1938—1939 рр. він брав безпосередню участь в репресіях. «Немає ніяких 

сумнівів в тому, що він був молотом, а не ковадлом», — відзначав Ф. М. Бурлацкий в своїй книзі 

про Хрущове. 
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      Опоненти Хрущова не раз і при його житті, і згодом ставили в провину Хрущову той 

факт, що його антисталінські виступи були продиктовані не в останню чергу мотивами боротьби 

за владу. На шляху до вищої влади Хрущову довелося здолати таких досвідчених в політичних 

інтригах людей, якими були його великодосвідчені соратники і колеги, — Берія, Маленков, 

Булганін; в процесі послідовної зміни три триумвиратов він зумів переграти їх. І в цій боротьбі 

козир «десталинизации» був не з останніх.      Складність положення Хрущова визначалася тим, 

що він був цілком зобов'язаний своєю політичною кар'єрою Сталіну. Цьому допоміг випадок — на 

початку 1930-х рр. він вчився в Промисловій академії разом з дружиною Сталіна Надією 

Аллілуєвой і піднявся на висоту державної влади багато в чому завдяки її рекомендаціям. За 

підтримки Сталіна Хрущов увійшов до вищого ешелону радянського керівництва як секретар 

Московського міськкому і обкому партії, а згодом як перша особа однієї з найбільших радянських 

республік — України. 

      Будучи справжнім сином свого часу і будучи упевнений в своєму праві на владу («Я — 

головний комуніст миру», — заявляв він), Хрущов боровся із спадщиною Сталіна цілком 

сталінськими методами: він, подібно до Сталіна, виходив з уявлення про абсолютний характер 

влади.Як це було: 

      Ф. М. Бурлацкий в книзі «Микита Хрущов і його радники — червоні, чорні, білі» 

відзначав: «Хрущов, як і Сталін, був переконаний, що саме держава, централізм, спущений зверху 

план, наказ, вказівка — це і є... головний стимул розвитку країни. Він був «государственником» не 

у меншій мірі, чим Сталін, і незрівнянно в більшій, ніж Маркс і Ленін... Три з'їзди, проведені при 

керівній участі Хрущова, мало відрізнялися від сталінських з погляду методів і моделей... І хоча 

формально рішення ухвалювалися колегіально, фактично, особливо останніми роками 

хрущовського правління, він не терпів заперечень, і найважливіші рішення ухвалювалися їм 

единолично... У голові Хрущова і всього колишнього покоління керівників сиділа традиційна 

модель патріархального селянського двору... Звичайно, Хрущов радився зі своїм найближчим 

оточенням. Але так, як радиться генерал з офіцерами середнього рангу». 

 

      Політичному успіху Хрущова багато в чому сприяв і його характер. Письменник 

Олександр Фадєєв після зустрічі з Хрущовим в 1946 р. зробив такий запис в своєму щоденнику: 

«Його чарівливість в цілісності народного характеру. Розум його теж народний — широкий, 

практичний і повний гумору... І хоча він російський, важко було б знайти іншого такого керівника 

для України». 

      Чим Хрущов безумовно відрізнявся від своїх попередників на російському троні, так це 

стилем спілкування з народом. «Над Хрущовим сміялися, — згадував житель Калуги С. Потапов, 

— його лаяли. Але в очах переважної більшості простих людей він не був сміховиськом. І вони не 

випробовували до нього неприязні, а тим більше ненависті. І найголовніше — його не боялися, і 

він не боявся... У нім бачили свого народного керівника. Хоча і з чудасіями, але свого. Недаремно 

подекуди Хрущова називали «народним царем». Таке було враження пересічних громадян про 

Хрущове. 

      Якщо в сприйнятті простих громадян Сталін був подібністю божества, що рідко 

виявляло себе керованому народу, то в особі Хрущова йому на зміну прийшов зовсім інший стиль 

— доступний для простої людини керівник.Як це було: 

      А. С. Черняєв (працівник ЦК КПРС, в 1980-і рр. — помічник М. С. Горбачова) згадував, 

як вперше побачив Хрущова на загальнодоступному пляжі: «На голові у нього була якась 

безглузда ганчірочка, на поясі — здоровенний рятівний круг... Мене уразило, що ця людина 

(«вождь») зовсім не соромиться свого вигляду. Товстий, в'ялий, а головне — майже зовсім голий, 

в білих бавовняних трусах, що облипають. Йому і в голову... не приходило, що він може виглядати 

безглуздо, смішно, як мінімум — несолідно». 

      Проте зовнішня простота і «народність» Хрущова не відміняли того, що він був перш за 

все загартований в битвах політичний боєць.Як це було: 

      Що часто бачив в кінці 1950-х рр. Хрущова Ф. М. Бурлацкий писав: «У ту пору 

Хрущову минуло років шістдесят, але виглядав він дуже міцним. Рухомим і до пустощів веселим... 
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І лише очки, маленькі карі очки, то насичені гумором, то гнівні. Що випромінювали то доброту, то 

владність, тільки, повторюю, ці очки видавали в нім людину суто політичного, такого, що 

пройшов вогонь, воду і мідні труби і здібного до найкрутіших поворотів, будь то в бесіді, в 

офіційному виступі або в державних рішеннях... Він був доброю людиною в звичайних відносинах 

з людьми. Але в політиці він не визнавав доброти». 

      Нерідко імпульсна, запальність, емоційність Хрущова грали і негативну роль в його 

політиці. Особиста непередбачуваність і вибуховий темперамент Хрущова вплинули на багато 

подій в кінці 1950-х — 1960-х рр. Захопившись до самозабуття якою-небудь ідеєю (на зразок 

активного впровадження посівів кукурудзи), він був готовий продавлювати її, не зважаючи ні на 

які перешкоди і здоровий глузд. Посол США в Москві Ч. Хворий, що багато раз зустрічався з 

Хрущовим, згадував: «Микита Сергійович Хрущов... був поривчастою людиною, що поєднувалося 

в нім з несамовитою енергією, і це робило його привабливим, але часто вело до сумних 

наслідків...» 

      В цілому якщо говорити про об'єктивні результати політики Хрущова, то він здобув 

масову підтримку населення, звільнивши тисячі увязнених, почавши масове будівництво житла, 

завдяки якому мільйони сімей перебралися з комуналок в окремі квартири, поклавши початок 

будівництву головної московської магістралі — Нового Арбата (тоді проспект Калініна), а також 

стадіону в Лужниках, Палацу з'їздів. Чому ж у такому разі його здійснена шляхом палацового 

перевороту відставка не справила ніякого враження на громадян СРСР? Всупереч побоюванням 

КДБ вирішення жовтневого пленуму ЦК КПРС 1964 р. було повсюдно зустрінуте з схваленням і 

навіть радістю. 

      Зять Хрущова журналіст Олексій Аджубей згодом згадував: «Зоряний політ Юрія 

Гагаріна як би переламав «десятиліття Хрущова» на дві частини. Спад у всьому: у політиці, в 

економіці, у відносинах між людьми — ставав все більш зримим». 

      Змова проти Хрущова відбулася, здавалося б, в період зеніту його влади, коли всі його 

супротивники були видалені з Президії ЦК, залишилися майже виключно висуванці самого 

Хрущова. Проблема полягала в тому, що всіх їх — рано чи пізно — наздоганяв хрущовський гнів. 

Аналіз спогадів осіб, що входили до складу вищого керівництва, показує, що жоден з них, будучи 

висуванцем Хрущова, не уникнув тимчасової або остаточної опали; всі вони з часом ставали 

мішенями для критики. 

      Відомий кінорежисер М. І. Ромм, присутній на одному з пленумів ЦК, на які за 

традицією запрошувалися більше 2 тис. гостей, був уражений криком Хрущова, причому 

безпідставним, як показалося Ромму, в адресу деяких членів ЦК КПРС: «У мене навіть серце 

впало. Я, признатися, і не думав, що на членів ЦК можна кричати ось таким чином, як на 

хлопчиськ». 

      За свідченням істориків, за рік до відставки Хрущов, сам того не відаючи, вельми точно 

передбачив майбутнє своїх висуванців. Відповідаючи в жовтні 1963 р. на питання лідера 

французьких соціалістів Ги Молле про нове покоління радянських лідерів, які могли б 

успадковувати його владу, Хрущов назвав Л. І. Брежнєва, О. М. Косигіна і Н. В. Підгірного. Проте 

це не перешкодило Хрущову піддати і Брежнєва, і Косигіна, і Підгірного такій жорсткій критиці, 

що в другій половині 1964 р. вони вважали неминучою свою відставку. Причому ця критика, як 

правило, носила принизливий і навіть образливий характер і відбувалася при збігу великих мас 

людей. 

      Свідоцтвом падіння позицій Хрущова серед політичного керівництва став той факт, що, 

не дивлячись на залучення до орбіти змови проти Хрущова більше 300 членів і кандидатів в члени 

ЦК КПРС, тільки один з них зробив спробу попередити Хрущова про прийдешні події. І, навіть 

отримавши інформацію про підготовлюваний переворот від охоронця одного із змовників, 

Хрущов не прийняв її до уваги — настільки він відчував себе всевладдям. 

      Витоками солідарного виступу «пташенят гнізда Хрущова» стали кадрова чехарда і 

перетрясання у вищих ешелонах влади. Найнаочніше це виявилося у сфері сільського 

господарства. Відомо, що ця галузь була сферою монопольного керівництва Хрущова. Часто 

буваючи в роз'їздах по країні, він диктував головам колгоспів і радгоспів, що, як і коли сіяти і 
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прибирати. Тим часом за час правління Хрущов змінив п'ять міністрів сільського господарства, 

кожного разу знімаючи чергового висуванця як що не справився зі своїми обов'язками. 

      Причиною масової байдужості до відставки Хрущова стало те, що він, не дивлячись на 

благі наміри, мимоволі викликав у різних категорій населення незадоволеність своєю політикою. 

Майже у всіх знайшлися свої причини для такої незадоволеності. Як відзначав історик Р. А. 

Медведев, вища бюрократія була незадоволена відміною частини привілеїв і нескінченними 

кадровими перетрясаннями і реорганізаціями; особливу незадоволеність викликало розділення 

обкомів на міських і сільських. Вище військове командування було незадоволене політикою 

різкого скорочення армії, флоту і оборонних витрат, а всі військовослужбовці — пониженням 

пенсій по вислузі років. Дипломати звинувачували Хрущова в ніякових маневрах в період 

Карібської кризи, що поставили країну на грань ядерної війни, розриві відносин з Китаєм і інших 

не менш згубних зовнішньополітичних акціях. Популярності Хрущова в системі МВС не могла 

сприяти і відміна пільг по зарплаті і пенсіям. Інтелігенція, яка вітала лібералізацію у сфері 

культури, вважала гласність дуже дозованою і вимагала більшого; її не міг не відштовхувати 

жорсткий стиль відносин Хрущова з діячами культури. У наукових кругах пам'ятали відвертий 

натиск при обранні в члени АН СРСР прихильників Лисенко, що супроводжується загрозою 

розігнати академію у разі їх провалу на виборах. Жителі Сибіру і Далекого Сходу постраждали від 

необгрунтованої відміни надбавок до зарплати, а все населення — від деномінації рубля, в 

результаті якої ціни дещо зросли, і товарного дефіциту. Колгоспники були незадоволені новим 

наступом на присадибні господарства. Віруючі були глибоко обурені у зв'язку з утисками 

православної церкви і закриттям значного числа храмів. 

      Все суспільство втомилося від утопічних заяв, необгрунтованих обіцянок, демагогічних 

міркувань. Зі всіх лідерів, що очолювали СРСР після смерті Леніна, Хрущов, мабуть, був 

найбільшим утопістом. Досить пригадати, що в програмі КПРС, прийнятій XXII з'їздом КПРС в 

1961 р., висувалося гасло «Нинішнє покоління радянських людей житиме при комунізмі», що 

визначало вимогу програми протягом 20 років, тобто до 1980 р., «завершити в СРСР в основному 

побудова комуністичного суспільства». 

      Не у меншій мірі цей утопізм виявився в зовнішній політиці. Розпад світової 

колоніальної системи, основний етап якого припав на початок 1960-х рр., Хрущов розцінив як 

ознаки остаточного краху капіталізму і наближення комунізму. Це спонукало його розвернути 

непідкріплені ресурсами програми надання значної економічної і військової допомоги державам, 

що звільнилися. 

      Завдання, які Хрущов ставив перед країною, були колосальні і в масі своєю нездійснимі. 

Непередбачуваність Хрущова, його часте прагнення керуватися емоціями, а не прагматичним 

розрахунком дали підстави для звинувачення в «суб'єктивізмі і волюнтаризмі», а фактично в 

авантюризмі, в бажанні підпорядкувати партію і суспільство своїй волі. 

      Не останню роль в падінні Хрущова зіграв його культ. Парадоксальним чином на зміну 

культу особи Сталіна прийшов культ особи Хрущова, що знайшов пародійні форми. Скрізь можна 

було читати про «великого ленінця» і «великого борця за мир» Хрущове, його портрет відкривав 

сторінки букварів і багатьох інших шкільних підручників... Фотографії і портрети лідера країни 

майже щодня з'являлися в газетах. На екрани вийшов фільм «Дорогий Микита Сергійович». 

      Головним досягненням Хрущова стало припинення масових репресій, лібералізація 

режиму. Своїм опонентам перед відставкою він заявив: «Хіба кому-небудь могло примаритися, що 

ми можемо сказати Сталіну, що він нас не влаштовує, і запропонувати йому піти у відставку? Від 

нас би мокрого місця не залишилося б». Повернувшись додому після жовтневого пленуму 1964 р., 

що звільнив його від всіх постів, він сказав домашнім: «Можливо, найголовніше, що я зробив, 

полягає в тому, що вони змогли зняти мене простим голосуванням, тоді як Сталін велів би їх всіх 

заарештувати». 
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РОЗДІЛ 3  

 

СРСР У СЕРЕДИНІ 1960 – ПОЧАТКУ 1980 РР. 

 

15. Формування політичного курсу 

нового керівництва 

 

      При відстороненні М. С. Хрущова з постів першого секретаря ЦК КПРС і Голови Ради 

міністрів СРСР вдалося уникнути створення надзвичайної ситуації, а сама процедура відставки 

формально не порушувала ні Конституцію, що діяла, ні партійний статут. Вона проводилася 

гласно, при майже повному збігу настроїв правлячої верхівки і простих громадян. Хрущов 

підписав заяву про відмову від всіх постів, затверджене пленумом ЦК 14 жовтня 1964 р. Доповідь 

про рішення Президії зробив М. А. Суслов, що зосередився лише на особистих якостях Хрущова, 

але що обійшов його політичні провали. Сам перший секретар ЦК КПРС не виступав, дебатів по 

доповіді не відкривали. Пізніше Хрущов вважав своєю заслугою, що для його зняття було 

потрібно всього лише вирішення пленуму, а не репресії, як при Сталіні. 

      Пленум вибрав нових керівників партії і уряду, які не були такі авторитарні, як Сталін, 

або такі непередбачувані, як Хрущов. Першим секретарем ЦК був вибраний Л. І. Брежнєв, 

Головою Ради міністрів СРСР — О. М. Косигін. 

      Не останню роль в призначенні зіграла і військова біографія Брежнєва: Велику 

Вітчизняну війну він пройшов від початку до кінця, брав участь в одному з самих героїчних її 

епізодів — битві за Новоросійськ, мав бойові ордени. Брежнєв вже декілька років входив до 

складу вищого керівництва країни, хоча по складу характеру був не лідером, а відповідальним і 

надійним виконавцем. 

 

Точка зору: 

      «На відміну від Сталіна або Хрущова, Брежнєв не володів яскравими особовими 

характеристиками. Його важко назвати крупним політичним діячем. Він був людиною апарату і, 

по суті, слугою апарату» (А. Бовін). 

      «Брежнєв являв собою пряму протилежність Хрущову з його сміливістю, схильністю до 

ризику, навіть авантюрі, з його жаданням новизни і змін» (Ф. Бурлак). 

      «Якщо ж мати на увазі людські якості, то... Брежнєв був, загалом, непоганою 

людиною, товариською, стійкою в своїх привязанностях, привітним, хлібосольним господарем. 

Любив полювання, доміно, кіно «про звіряток», радів доступним йому радощам життя. 

      У життєвому плані він був добра людина. У політичному — навряд чи... Йому не 

вистачало освіти, культури, інтелігентності, загалом. У тургеневские часи він був би хорошим 

поміщиком з великим хлібосольним будинком» (О. Бовін). 

      Відсутність яскравих державних здібностей у Брежнєва нікого в керівництві країни не 

бентежило. Навпаки, саме ординарність людських якостей зробила його мало не 

безальтернативним претендентом, оскільки давала надію різним угрупуванням на маніпулювання 

ним, а з часом, можливо, і на заміну. Таким чином, висунення Брежнєва на пост розділу партії і 

фактично правителя держави відповідало інтересам і настроям перш за все партійної 

номенклатури незалежно від ідейних і політичних переваг окремих її представників. Завдання ж 

державного життя при цьому стояли на другому місці. 

      Пост Голови Ради міністрів СРСР отримав О. М. Косигін. Він був одним з 

найяскравіших «сталінських наркомів» — вольовим, розумним, твердим, енергійним керівником 

промисловості. Головою Президії Верховної Ради СРСР став Н. В. Підгірний. 

      Лідери, що прийшли до влади, не мали загальної платформи. Фактично вони були 

об'єднані лише негативним відношенням до політики Хрущова, що було помітне навіть в доповіді, 

з якою від імені Президії ЦК КПРС виступив М. А. Суслов на жовтневому пленумі. Відгомони 

настроїв прихильників реформ (О. М. Косигіна, Ю. В. Андропова) знайшли своє віддзеркалення в 
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доповіді як звинувачення в порушенні колективного стилю керівництва і демократичних норм 

роботи, у волюнтаризмі, створенні нового культу особи. В той же час Суслов назвав волаючою 

вадою хрущовських нововведень ослаблення партійної цензури: «Подумайте тільки, відкриваю 

вранці «Вісті» і не знаю, що там прочитаю!» Консерваторів також обурювали виступу на пленумах 

ЦК КПРС рядових членів ЦК (якщо так можна сказати, простих партійних працівників) з тими або 

іншими нотками незначної критики в адресу секретаріату і Президії ЦК — тим самим нібито 

порушувалися традиції і партійна дисципліна, хоча формально такі виступи статутом партії не 

заборонялися, а, навпроти, віталися. 

 

Спроба реставрації сталінізму 

 

      Суперечність підходів в оцінці діяльності Хрущова не дозволяла розробити єдину і 

послідовну програму розвитку країни і навіть створити єдину керівну «команду». Після 

жовтневого пленуму 1964 р. розвернулася рішуча (хоча і прихована навіть для більшості членів 

ЦК) боротьба за вплив на розділ партії з боку реформаторів і консерваторів. 

      У апараті ЦК, головним чином в його середній ланці, були немало прихильників «курсу 

XX з'їзду», більшість з яких рахували, що зсув Хрущова викликаний саме необхідністю 

позбавлення від викривлень цього курсу. Діяльність прихильників подібних підходів була 

пов'язана з боротьбою, що розвернулася, з наслідками хрущовського волюнтаризму, а також з 

початком господарської реформи, що робить упор на розвиток ринкових відносин. У вересні 1965 

р. на пленумі ЦК КПРС було оголошено про ліквідацію совнархозов і відновленні галузевих 

міністерств, а ще раніше почалося об'єднання промислових і сільськогосподарських партійно-

державних організацій. 

      Разом з тим в крузі нових лідерів виділявся головний організатор скидання Хрущова А. 

Н. Шелепін, людина щодо молодої, вольової і енергійний. Підтримку йому надали глава КГБ В. Е. 

Семічастний і керівник московської партійної організації Н. Р. Єгоричев. В кінці 1964 р. Шелепін 

подав на ймення Брежнєва записку, в якій була сформульована програма повернення до 

сталінської політики, включаючи застосування репресій. Погляди Шелепіна, а можливо і його 

амбіції, знаходили співчуття серед впливових діячів з оточення самого Брежнєва. Повне 

здійснення задумів консерваторів означало б створення реальної загрози нової зміни владі. 

      Плани реставрації сталінської моделі не залишилися таємними. Неспокій прихильників 

«курсу XX з'їзду» вилився в індивідуальні і колективні листи протесту в ЦК КПРС, підписані 

поряд відомих діячів науки і культури. Ці дії були повністю законними, але абсолютно 

немислимими раніше. Поява відкритих голосів протесту проти планів частини політичного 

керівництва була принципово новим для радянської дійсності явищем. Все це змусило Брежнєва 

діяти гранично обережно, застосовуючи майстрово освоєний їм за роки своєї апаратної кар'єри 

інструмент таємних інтриг і лавірування між ворогуючими угрупуваннями. 

      Політичні переваги Брежнєва виявилися під час святкування 20-ліття Перемоги у 

Великій Вітчизняній війні в травні 1965 р. Вперше за 10 років в позитивному сенсі було згадано 

ім'я Сталіна як організатора Перемоги. Реакція аудиторії була несподіваною — овації 

продовжувалися декілька хвилин, що найкращим чином характеризувало настрої 

партноменклатуры. Через рік на XXIII з'їзді КПРС глава московських комуністів Егоричев вже 

відкрито виразив незадоволення з приводу викриттів «уявних жахів сталінізму», і знову зал 

аплодував стоячи. 

      Проте в реальному житті повернення сталінських реалій відбувалося вельми боязко і в 

основному в символічних формах: Президія ЦК була перейменована в Політбюро ЦК, а глава 

партії почав називатися генеральним секретарем (як Сталін), а не першим секретарем (як Хрущов). 

Але з числа радикальних вимог консерваторів було задоволено лише одне — із статуту партії на 

XXIII з'їзді усувалися вказівки про норми ротації партійних кадрів. За допомогою цього заходу 

забезпечувалося практично беззмінне перебування у влади всього секретарського корпусу. 

Наслідки ж цього закономірно виявилися через десяток років, коли на чолі СРСР опинилася 

горезвісна «геронтократія» (влада людей похилого віку). 
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      Нерішучість Брежнєва все більше дратувала просталінське угрупування, а настрої в 

партійних верхах надихали її на активність. Осінню 1965 р. соратник Шелепіна розділ КДБ 

Семиприватний наважився на самостійні політичні дії у дусі 1930—1940-х рр. Були арештовані 

письменники А. Д. Синявський і Ю. М. Даніель, ініційований судовий процес по звинуваченню їх 

в антирадянській діяльності. Це було викликом не тільки ліберальним настроям усередині країни і 

за кордоном, але і самому Брежнєву: створювався прецедент політичної безконтрольності 

сталіністів з явним прицілом на всю владу. Проте дії КДБ викликали непередбачену ініціаторами 

реакцію — публічні протести інтелігенції. Крім листів в ЦК КПРС, відбулося нове і несподіване 

явище — 5 грудня 1965 р., в день Конституції СРСР, на Пушкінській площі в Москві відбувся 

мітинг під гаслами «Поважайте радянську Конституцію» і «Вимагаємо гласності суду». Це була 

перша відкрита політична демонстрація в СРСР після 7 листопада 1927 р. 

      Дії протестуючих знаходилися цілком в рамках закону, тому застосування проти них 

статті Кримінального кодексу про антирадянську агітацію і пропаганду (по якій були засуджені 

Даніель і Синявський) було неможливе. У вересні 1966 р. до Кримінального кодексу вводяться три 

нові статті — 190-прим («розповсюдження свідомо помилкових вигадок, що порочать радянський 

лад»), 190-прим-прим («образа прапора або герба») і 190-прим-прим-прим («групові дії, що грубо 

порушують громадський порядок»). Подальший розвиток подій можна порівняти з ланцюговою 

реакцією: репресії проти тих, хто найактивніше протестував, протести проти цих репресій, нові 

репресії і відповідно нові протести... Учасників руху протесту почали називати дисидентами, а 

само рух — дисидентським. Розмах цих протестів був порівняно невеликий (так, листи проти 

засудження найбільш активних захисників Синявського і Даніеля підписали 738 чоловік), проте 

вони викликали значний резонанс в зарубіжній пресі і сталі предметом активних обговорень серед 

радянської інтелігенції. 

      Інший епізод, малоприкметний зовні, але що таїть серйозну для Брежнєва загрозу, був 

пов'язаний з ім'ям ще одного шелепинского однодумця — Н. Р. Егоричева. У червні 1967 р. на 

пленумі ЦК він піддав різкій критиці стан оборони країни, що повинне було б з'явитися приводом 

для виразу незадоволеності брежнєвською політикою в цілому. 

 

Курс Л. І. Брежнєва 

 

      Інстинкт політичного самозбереження вимагав від Брежнєва видалення сталіністів з 

керівництва країни. Брежнєв зробив це уміло. Під приводом слабкої роботи спецслужб, що не 

зуміли запобігти втечі дочки Сталіна Світлани Аллілуєвой на захід, був знятий зі свого поста 

голова КДБ Семиприватний. Що потім очолює могутню московську міську організацію КПСС 

Егоричева перевели на дипломатичну роботу — призначили послом в Данію. А у вересні 1967 р. 

від обов'язків секретаря ЦК був звільнений і Шелепін. Його призначили на малоприкметну посаду 

розділи профспілок СРСР. 

      Відтепер Брежнєв міг відчувати себе цілком упевнено: вибулих з керівництва діячів 

замінили люди, яких він близько знав і яким цілком довіряв. 

      Невизначеність настроїв в правлячій верхівці об'єктивно витікала з суперечливих 

очікувань всього радянського суспільства. Більшість радянських людей вірили, що розвиток 

Радянського Союзу відбувався до цих пір безпрецедентно успішно, і мріяло, щоб ці успіхи 

примножилися. Але одночасно практично всі розуміли, що платою за ці досягнення була гранична 

мобілізація всіх сил, беззаперечне підпорядкування окремих осіб волі держави, покірлива 

готовність до тяжких позбавлень. 

      Можна сміливо сказати, що в період між 1965—1985 рр. сама комуністична партія 

радикально змінила свій характер. Її чисельність досягла 19 млн чоловік. Тепер в неї входила 

більше половини громадян, що мали середню освіту. Членство в партії перестало бути схожим на 

участь в революційній організації. 

      Проте узяти курс на новий мобілізаційний ривок було неможливо без ясної, чітко 

сформульованої, зрозумілої і схвалюваної більшістю високої мети, значущість якої могла б 

виправдати жертовні зусилля. Спроба Хрущова оголосити такою метою безпосередня побудова 
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комунізму в окремо узятій країні виявилася позбавленою суспільної довіри: тим самим партійне 

керівництво завело в безвихідь всю радянську ідеологію. Півстоліття безперервних зусиль 

дискредитували саму суть мобілізаційного проекту. Початок брежнєвського правління якраз і був 

відмічений пошуком такої стратегії, яка дозволила б ослабити гніт неймовірних зусиль. Основна 

ідея, на якій фактично зійшлися нові керівники країни, була проста: без наднапруги розвиватися 

на основі, що вже сформувалася, нічого принципово не міняючи. Стабільність стає головним 

гаслом державного курсу, а ідеологічне оформлення ця політика знаходить в «концепції 

розвиненого соціалізму», розробка якої і відкриває етап власне брежнєвського правління.   

  

Документи епохи: 

Біографічна довідка 

Леонід Ілліч Брежнєв. Брежнєв народився в 1906 р. в сім'ї робочого-металурга. У ранній 

юності він вчився в гімназії, що стала після революції трудовою школою, пізніше закінчив 

землевпоряджувальний технікум в Курську і лише в 25 років вступив в партію. Закінчивши 

інститут, почав політичну кар'єру. У травні 1937 р. Брежнєв стає заступником голови виконкому 

міськради Дніпродзержинська, в період Великої Вітчизняної війни і до 1946 р. — заступник 

начальника політуправління фронту, начальник політвідділу армії, начальник політуправління 

фронту, округа. Потім Брежнєв повертається на цивільну партійну роботу, стаючи в 1946 р. 

першим секретарем Запорізького, а в 1947 р. Дніпропетровського обкомів Компартії України. 

Подальша кар'єра Л. І. Брежнєва проходить при найактивнішій підтримці М. С. Хрущова, 

тодішнього секретаря ЦК Компартії України, а потім і секретаря ЦК ВКП(б). Після XIX з'їзду 

партії Брежнєв стає кандидатом в члени Президії ЦК, секретарем ЦК КПРС, а після смерті Сталіна 

опиняється в Головному політуправлінні Радянської армії і ВМФ. У лютому 1954 р. він обирається 

спочатку другим, а потім і першим секретарем Компартії Казахстану. У 1956 р. Брежнєв знов 

кандидат в члени Президії ЦК і секретар ЦК КПРС. У 1958 р., після усунення з політичної арени 

всіх суперників Хрущова, він призначається заступником голови Бюро ЦК КПРС по РРФСР, потім 

з травня 1960 по липень 1964 р. є головою Президії Верховної Ради СРСР, причому з червня він 

одночасно і секретар ЦК. Таким чином, до жовтневого (1964) пленуму ЦК Брежнєв був другою 

особою в партії і державі, що, звичайно ж, полегшило йому захоплення влади. Помер Брежнєв в 

1982 р. 

 

Біографічна довідка 

Олексій Миколайович Косигін. Косигін народився в 1904 р., в 1935 р. закінчив 

Ленінградський текстильний інститут. У 1938 р. він був вже на посту завідувача промислово-

транспортним відділом Ленінградського обкому ВКП(б), з 1939 р. — членом ЦК ВКП(б). З осені 

1941 р. і впродовж всього 1942 р. був заступником голови Радого з евакуації. 

      Косигін був тісно пов'язаний з такими партійними і державними керівниками, як Н. А. 

Вознесенський, А. А. Ковалів, М. І. Родіонов, які були арештовані у сфабрикованій 

«ленінградській справі». Але Косигін уцілів. 

      З 1953 по 1960 р. Косигін був міністром легкої і харчової промисловості. У 1960 р. став 

членом Президії ЦК КПРС, першим заступником голови Ради міністрів СРСР і фактичним 

керівником всієї системи промислового виробництва і планування в СРСР. З 1964 по 1980 р. був 

головою Ради міністрів СРСР. Помер в 1980 р., незабаром після звільнення з посади за станом 

здоров'я. 

 

16. Економічна політика: 

спроби реформ і відмова від корінних 

перетворень 

 

      Пошуки нової господарської моделі велися радянськими економістами вже з кінця 1950-

х рр. Суть намірів полягала в тому, щоб жорстку систему єдиного державного планування зробити 

гнучкішою за допомогою включення в неї елементів ринкового стимулювання. При цьому 
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головним завданням ставало підвищення матеріальної зацікавленості виробників результатами 

своєї праці. Вирішальним показником ефективності роботи розглядався вже не традиційний об'єм 

валового виробництва, а отримана в результаті збуту проведених товарів прибуток. Таким чином, 

підприємство і кожен його окремий працівник націлювалися на виготовлення тільки тієї 

продукції, яка задовольняла б споживачів, а не на виробництво нерідко незатребуваних на ринку 

товарів. 

      Головна перевага соціалістичного господарства убачалася в створенні системи єдиного 

державного планування всіх сфер виробництва і розподілу, який не повинен був допустити 

властивих капіталізму криз перевиробництва, скачкообразности і витікаючих з цього соціальних 

потрясінь. Фундаментальним постулатом всього марксистсько-ленінського учення була ідея, що 

соціалізм — це суспільство, вільне від криз. Вважалося, що досягти стабільного поступального 

розвитку можна тільки за рахунок введення державної монополії на всі виробничі ресурси 

(мобілізація ресурсів), звівши до мінімуму, а в ідеалі повністю ликвидировав будь-які прояви 

ринкової стихії, наприклад товарно-грошові відносини. Соціалістична економіка дозволяла 

зосереджувати величезні інвестиції на стратегічних напрямах економічного розвитку, причому 

робити це, не піклуючись, як правило, про короткостроковий економічний ефект. Найвиразніше це 

виявлялося в екстремальних ситуаціях, коли виникали загрози державним інтересам.  

 

Точка зору: 

      Система контролю, створена в сталінські часи, продемонструвала свою ефективність і 

забезпечила безперечні успіхи в ході індустріалізації, в роки війни, в період післявоєнного 

відродження. Це виявилося можливим, по-перше, тому, що сам об'єкт контролю був відносно 

простим — майже всі економічні завдання так чи інакше зводилися до головної — проблемі 

обороноздатності країни. По-друге, вибирання засобів контролю практично не знало меж — його 

здійснювали всі державні органи, включаючи правоохоронні і держбезпеці, причому всіма 

властивими цим органам методами. По-третє, вся ця система була надцентралізованою, тобто сама 

контролювалася особисто Сталіном. 

      Проте в умовах перспективи тривалого мирного періоду завдання економічного 

розвитку, що з'явилася після Перемоги, стали різноманітнішими. Вони були сформульовані у 

вигляді «основного економічного закону соціалізму». Цей «закон» свідчив, що метою 

виробництва при соціалізмі є задоволення постійно зростаючих потреб трудящих. Таким чином, 

був затверджений головний критерій оцінки ефективності соціалістичного ладу — його здатність 

задовольнити особисті потреби кожної людини. Але не можна не відмітити, що облік цих потреб 

просто противоречит логіці мобілізаційних зусиль. 

      В той же час зі сходженням у історичного небуття сталінізму вся система контролю 

поступово втрачає всепроникающую централизованность, у тому числі і завдяки хрущовській 

політиці боротьби з відомствами і органами держбезпеки. І нарешті, самі методи контролю стали 

набагато м'якшими і не здатні вже були тримати людей в колишньому страху і напрузі. Головною 

мотивацією трудових успіхів залишалися, отже, лише, по-перше, «ідейність» і свідомість 

трудящих, по-друге, матеріальне стимулювання працівників, що росте. 

      Комуністи представляли соціалістичну економіку у вигляді гігантської централізованої 

керованої «фабрики», яка працює на плановій основі і знаходиться в суспільній власності. 

      Фундаментом радянської економіки були підприємства, що знаходяться в державній 

власності — головній формі суспільної соціалістичної власності, як свідчила Конституція СРСР. 

Іншу форму соціалістичної власності складали колективні господарства. Колгоспи були основним 

видом підприємств в радянському сільському господарстві. Приватна власність на засоби 

виробництва в СРСР не допускалася. 

      Колективна і державна власність відрізнялися між собою тільки формально. Майно 

колгоспу, за винятком землі, яка була власністю держави, належало колективу селян. А майно 

державних підприємств належало «всьому народу». Звідси відмінності в порядку управління. 

Керівників держпідприємств призначали органи державного управління (міністерства і відомства), 

а голів колгоспів вибирав колектив. 
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      Але насправді ніяких принципових відмінностей ні у власності, ні в порядку управління 

не існувало. Вибори голови колгоспу, як і всі вибори в СРСР, були порожньою формальністю. 

Його кандидатуру представляв райком КПРС, а колгоспники затверджували її на своїх зборах. 

Затверджували практично завжди. І голови колгоспів, і директори промислових підприємств 

входили в номенклатуру відповідних комітетів КПРС і повністю залежали від партії. 

      Радянська економіка управлялася на основі процесу директивного планування. Один раз 

в 5 років спочатку черговий з'їзд КПРС, а потім сесія Верховної Ради затверджували план 

п'ятирічного економічного розвитку країни. План визначав ті показники, яких союзні і 

республіканські міністерства і відомства, державні підприємства і колгоспи повинні добитися 

протягом майбутньої п'ятирічки. 

      Підготовкою п'ятирічного плану і розробкою на його основі річних планів для 

підприємств займався особливий орган управління — Держплан. Підприємства зобов'язані були 

досягти запланованих показників. Їх постачання всіма необхідними ресурсами також 

здійснювалося централізовані через інший орган управління — Госснаб. 

      Підприємства СРСР торгували один з одним і продавали свої товари населенню. Але це 

не було ринковою торгівлею. Ціни на продукцію встановлювала держава, воно ж визначало об'єми 

виробництва і напрям товарних потоків. Простіше кажучи, воно вирішувало, в якому об'ємі і кому 

буде продана продукція того або іншого призначення. 

      На відміну від країн з ринковою економікою в СРСР витягання прибутку не було 

головним мотивом господарської діяльності підприємств. Вони управлялися і стимулювалися до 

виконання планів виключно адміністративними методами. І хоча невиконання плану могло 

позначитися на розмірах отримуваних співробітниками премій, головним його наслідком керівник 

вважав загрозу своїй кар'єрі. 

      За ходом виконання планів стежили не тільки міністерства і відомства СРСР, але і їх 

дублюючі комітети КПРС. У кожному територіальному партійному комітеті обов'язково були 

промисловий і сільськогосподарський відділи, які відповідали за виконання планів. Оскільки 

керівники абсолютної більшості підприємств і організацій були членами КПРС, виконання планів 

вважалося не тільки адміністративним, але і партійним обов'язком. До крайніх несприятливих 

наслідків для командної економіки слід віднести уповільнення науково-технічної революції (НТР) 

— націленості виробництва на впровадження наукових досягнень. За два післявоєнні десятиліття у 

всіх без виключення господарських галузях розвинених країн світу відбувся стрімкий стрибок 

зростання продуктивності праці. Інтенсифікація виявлялася не тільки в досконалішому оснащенні 

виробництва, застосуванні нових матеріалів і в поліпшенні якості продукції. Повністю змінювався 

весь виробничий процес, він ставав гнучкішим, здібнішим до постійного оновлення. 

      У Радянському Союзі подібне виявлялося дуже слабо і лише в малому ступені. Причина 

полягала зовсім не у відсутності науково-технічних досягнень. Навпаки, радянська 

фундаментальна наука в ті часи буквально приголомшила весь світ своїми успіхами. Але для 

впровадження цих досягнень в масове виробництво була потрібна відповідна мотивація — 

особиста зацікавленість працівника. Страх перед покаранням, характерний для сталінської епохи, 

почав йти в минуле, а надії на те, що свідомість стане масовим явищем, зв'язувалися з майбутнім. 

Отже, особистий інтерес, що грунтується на принципах мобілізаційної системи, не міг стати 

чинником якісної зміни радянської економіки. 

      Планова економіка практично не стимулювала до ефективної роботи ні окремих 

працівників, ні підприємства в цілому. Не дивлячись на те що в ходу був такий економічний 

важіль, як преміювання за успіхи в роботі, радянська система більшою мірою орієнтувалася на 

обмеження рівня економічної нерівності. Прагнення не дати запрацювати більше, ніж належить, 

цілком відповідало принципам комуністичної ідеології. Але це приводило до того, що радянський 

громадянин легально майже ніяк не міг значно підвищити рівень своїх доходів. Розміри його 

зарплати і можливих премій були чітко визначені. І яких би успіхів він не досягав, це мало 

позначалося на його доходах. 

      Таким чином, нові політичні цілі, економічні орієнтири і завдання, засновані на 

матеріальних стимулах, проблеми управління грандіозною господарською машиною, недостатня 
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ефективність колишніх трудових мотивацій і, нарешті, негативні тенденції розвитку суспільства, 

що намітилися, батога, що «позбувся, і пряника», що не отримав, — в цілому все це спонукало 

нове радянське керівництво до проведення масштабних реформ, що зачіпають самі основи 

командної економіки. Альтернативою такому шляху було відставання в світовому змаганні. 

 

«Косигінськая реформа» 

 

      Звинувачуючи Хрущова у волюнтаризмі, нове керівництво проголосило науковий підхід 

до економіки. При цьому зіткнулися дві лінії: на застосування економічних (ринок, 

госпрозрахунок, матеріальна зацікавленість підприємств і трудящих) і адміністративних 

(поліпшення господарського механізму) методів. Економічна реформа 1965 р. стала компромісом 

між ними. 

      У промисловості було відновлено галузеве управління, але при цьому передбачалося, 

що основною ланкою виробництва стане госпрозрахункове підприємство (самостійне, таке, що 

самоокуповується і самофинансируемое). Основні фонди підприємства залишалися в державній 

власності, і підприємства повинні були вносити за них державі орендну плату. Паливо, енергію і 

сировину підприємствам належало купувати. Це повинно було спонукати директорів економити 

паливо, енергію і сировину. Головним показником ефективності став об'єм реалізованої продукції, 

на основі його формувався прибуток підприємства, з якого після сплати податків і інших 

відрахувань державі утворювалися фонди розвитку виробництва, матеріального заохочення, 

соціально-культурних заходів і житлового будівництва. Цими фондами розпоряджалася дирекція 

підприємства. Таким чином виробник опинявся в безпосередній залежності від попиту на 

проведену ним продукцію. Від цього ж залежала і зарплата працівників, які могли отримувати 

грошові премії з фондів матеріального заохочення. 

      Планування виробництва тепер пропонувалося починати «знизу»: дирекція 

підприємства сама намічала цифри плану, номенклатуру (перелік) виробів і фонд заробітної плати, 

проте ці цифри уточнювалися і затверджувалися Держпланом і після ухвалення Закону про 

п'ятирічний план Верховною Радою СРСР ставали обов'язковими для підприємства. Було 

скорочено кількість планованих показників. Тепер «зверху» диктувалися тільки загальний об'єм 

проведеної продукції в грошовому виразі, номенклатура найважливіших виробів і загальний фонд 

заробітної плати. Зміна планів заборонялася. 

      У сільському господарстві також декларувався науково обгрунтований підхід. У березні 

1965 р. пленум ЦК в черговий раз обговорив питання про «подальший розвиток сільського 

господарства». Колгоспи і радгоспи отримали небачену раніше самостійність в рамках державних 

планових завдань. Сам план був понижений і оголошений незмінним на подальших 10 років. 

Закупівельні ціни підвищувалися в 1,5—2 рази, а надпланові постачання повинні були 

здійснюватися по підвищених цінах. Крім того, з колгоспів і радгоспів списувалися борги, а ціни 

на техніку і запчастини знижувалися. Кількість показників, по яких господарства звітували перед 

державою, різко зменшувалася. 

      З метою підвищення матеріальної зацікавленості колгоспників трудодень був замінений 

щомісячною гарантованою оплатою грошима і продуктами по нормах, що діяли в радгоспах. 

 

Точка зору: 

      Інститут «Гідропроект» розробив грандіозний план перекидання частини стоку 

північних річок (Північною Двіни, Печори, Обі, Іртиша) на південь, будівництва нових каналів 

(Дунай — Дніпро, Волга — Чограй, Іртиш — Караганда) для зрошування нових орних земель і 

обводнення пасовищ на півдні. Після тривалої боротьби плани, що загрожували колосальними 

витратами і непередбачуваними екологічними наслідками, були спочатку заморожені, а в кінці 

1980-х рр. зовсім залишені. 

      В кінці листопада 1969 р. III Всесоюзний з'їзд колгоспників прийняв новий Зразковий 

статут колгоспу, де декларувалося розширення самостійності господарств. Проте ці заходи 

запізнилися. З 15 років 8 були неврожайними: 1969, 1972, 1974, 1975, 1979, 1980, 1981, 1984 рр. 
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Причинами неврожаїв були не тільки природні лиха: заморожування, страшні засухи, «запорошені 

бурі» на надмірно розораних південних землях і т. д., але і застаріла організація праці. 

      Важкою ручною працею було зайнято близько що 70% працюють в сільському 

господарстві. Робочих рук на селі як і раніше не вистачало, в кінці 1970-х рр. у зв'язку з браком 

робочої сили був розроблений новий план концентрації сільськогосподарського виробництва. 

Було намічене ліквідовувати 200 тис. «неперспективних сіл». У них закривалися школи, лавки, 

клуби. Доля їх жителів не дуже хвилювала власті. З 1972 р. поновилася все більш зростаюча 

покупка зерна за кордоном. 

      Економічна реформа проводилася з надзвичайною обережністю і оглядкою на 

ідеологію: у 1966 р. лише 43 підприємства перейшли на госпрозрахунок, в наступному — 7 тис., в 

сукупності вони проводили близько 40% промислової продукції країни. Тільки до кінця восьмої 

п'ятирічки (1966—1970) нові умови були упроваджені в переважну частину промислових 

підприємств, охопили транспорт і деякі інші галузі народного господарства. 

      Хоча нерішучість і консерватизм не дозволили задуму реформаторів розкритися до 

кінця, певні досягнення до кінця 1960-х рр. були в наявності. У сільському господарстві ефект від 

цих нововведень виявився вже в 1966 г.: доходи колгоспів і радгоспів виросли на 15%, що 

стимулювало і загальне зростання сільськогосподарського виробництва. В цілому восьма 

п'ятирічка увійшла до історії СРСР як найуспішніша із сталінських часів: об'єм 

сільськогосподарського виробництва виріс на 21% (замість 12% в попередньому п'ятилітті), в 

промисловості зростання склало 50,5%, доходи населення виросли в 1,5 разу. 

      Великим успіхом можна вважати завершення формування єдиної енергетичної системи 

СРСР, що створило вагому передумову для інтенсифікації всього народного господарства країни. 

Радянський Союз помітно підвищив свою конкурентоспроможність на зовнішньому ринку. 

Вітчизняні автомобілі, будівельна і сільськогосподарська техніка, пасажирські літаки, деякі 

споживчі вироби (наручний годинник, любительська фотоаппаратура) і багато інших товарів 

почали мати попит не тільки в соціалістичних, але і у ряді розвинених капіталістичних країн. 

 

Збереження адміністративно-командної 

системи 

 

      Разом з тим корінного перелому в характері розвитку радянської економіки не 

відбулося: її зростання як і раніше забезпечувалося переважно не за рахунок помітного 

підвищення продуктивності праці (інтенсивності), а за рахунок залучення до виробництва все 

нових ресурсів (екстенсивності). Головна причина складнощів реалізації реформи О. М. Косигіна 

полягала в протидії перетворенням з боку консервативних настроєних керівників. Прикладом тому 

може послужити початий в 1967 р. на Щекинськом хімічному комбінаті в Тульській області 

експеримент: було дозволено скорочувати зайвий персонал, а частина заробітної плати звільнених 

розподіляти між тими, що залишилися. В результаті чисельність працівників за 2 роки 

скоротилася з 6 до 5 тис. чоловік, а випуск продукції, навпаки, збільшився на 80%. Експеримент 

проте був припинений, оскільки він налякав, по-перше, загрозою появи безробіття, а по-друге, 

страхом перед безконтрольним використанням державних коштів. 

      Друга причина невдачі реформи витікала з обмеженості самого її задуму. Розрахунки на 

те, що в умовах державної монополії ринок стане безумовним стимулом якісного виробництва, 

виявилися невиправданими. Багато підприємств дуже швидко засвоїли, що добитися збільшення 

прибутку можна за допомогою різного роду прийомів (наприклад, шляхом штучного підвищення 

цін, економії на матеріалах, спрощення технології виробництва під виглядом його раціоналізації і 

т. п.). В результаті якість продукції у ряді випадків не тільки не покращала, але часто погіршала, і 

одночасно включилися інфляційні процеси, що ударили по споживчій корзині виробника. 

      Збитковість реформи виявилася також в стрімкому наростанні суперечностей інтересів 

різних господарських груп. Яблуком розбрату стали ресурси, власність на яких залишалася 

державною монополією, але у використанні яких відкрилися ширші (і часто корисливі) 

можливості для розпорядження ними з боку директорського корпусу, галузевої бюрократії 
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(міністерств), місцевих керівників і, нарешті, партійного апарату. Як наслідок, відбувалося 

«розмивання» відповідальності за використання державного багатства, а значить, загальне 

зниження ефективності планової системи виробництва і розподілу, поява грунту для зростання 

тіньової економіки. 

      Явною непродуманістю можна пояснити і таку характерну межу реформи, як курс на 

будівництво надпотужних заводів. «Приголублені» пресою і народом індустріальні гіганти вельми 

швидко перетворилися на монополістів, що протиставили себе альтернативному виробництву, 

забезпечуючи неможливість змагання якісних товарів. В результаті споживач позбувся вибору. 

Одне лише ця обставина ставила під питання продовження ринкової реформи, оскільки ринок 

немислимий без конкуренції. 

      Зважаючи на всі ці обставини «косыгинская реформа» не зуміла запобігти появі до 

кінця 1960-х рр. об'єктивних негативних тенденцій в радянській економіці, темпів її розвитку, що 

ведуть до уповільнення. Зовнішнім приводом для фактичної відмови від продовження економічної 

реформи стали політичні кризи навесні і літом 1968 р. в Чехословаччини і низці інших 

соціалістичних країн, де на тлі ринкових перетворень виникла реальна загроза самому існуванню 

соціалістичного ладу. В світлі цих подій доля реформи була вирішена остаточно, хоча ніхто її 

формально не відміняв і основні її положення не переглядав. 

      Значення невдачі економічної реформи полягає перш за все в тому, що в черговий раз 

опинилася скомпрометована ідея перетворень в суспільстві. Возобладаніє політичного курсу на 

стабільність (що визначилося до цього часу остаточно) виключило чи не будь-які заходи, наслідки 

яких могли б створити загрозу зміні звичної обстановки. 

 

«Застій» 

 

      Могутній потенціал радянської економіки, її успіхи в недалекому минулому вселяли 

упевненість, що виниклі труднощі носять тимчасовий характер. До цього часу на території СРСР 

були виявлені нові ресурси, що відкривають можливість екстенсивного розвитку, у вигляді 

гігантських запасів нафти, газу, кольорових металів і тому подібне Все це і зумовило сталий в 

1970-і рр. соціально-економічний «застій» в країні. 

      Перехід до «застою» був відмічений проголошенням курсу на «вдосконалення 

господарського механізму». Зовні цей курс мало відрізняється від колишнього. Ставилися ті ж 

завдання — розвиток госпрозрахунку, матеріального стимулювання, звернення виробництва до 

потреб трудящих і так далі Проте на практиці це виразилося в посиленні централізованого 

управління і повернення до показників, орієнтуючих на кількісне, але не якісне зростання 

виробництва. У планах дев'ятої (1971—1975) і десятої (1976—1980) п'ятирічок завдання 

нарощування темпів зростання вже не ставилося, передбачалося лише збільшення загального 

об'єму продукції. У результаті за дев'яту п'ятирічку валовий об'єм промислового виробництва 

виріс на 43%, за десяту — на 24%, в сільському господарстві відповідно — на 13% і на 9%. При 

цьому планові завдання п'ятирічок не були виконані: у дев'ятій п'ятирічці виконання плану в 

промисловості склало 91% (у сільському господарстві — 68%), в Десятій — 67% (у сільському 

господарстві — 56%). Таким чином, в 1970-і рр. радянська економіка опускалася до рівня 

простого відтворення, який був здатний в кращому разі задовольнити потреби населення, що вже 

склалися. 

      Тим часом запити людей поступово росли і вступали у все гострішу суперечність з 

можливостями вітчизняної економіки. Результатом цього став хронічний дефіцит промислових і 

продовольчих товарів, що зачіпає часто і товари першої необхідності. Найгірше з товарним 

постачанням справи йшли у віддалених від Центру регіонах РРФСР — в Сибіру, на півночі, Уралі 

і Далекому Сході. Тут вже в кінці 1970-х рр. спостерігалися окремі спроби введення продажу 

деяких видів продовольства по талонах, і лише окремим категоріям населення (годуючим матерям, 

ветеранам війни, людям, страждаючим серйозними захворюваннями, і т. п.). На початку 1980-х рр. 

така ситуація стала практично нормою для більшості регіонів країни, включаючи більшість 

республік. «Острівцями» вельми відносного благополуччя залишалися Москва, Ленінград, столиці 
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союзних республік і деякі інші міста, включаючи так звані наукограды (наприклад, підмосковний 

Калінінград, нині Королев, і ін.) і «закриті» міста, що працювали на оборонну промисловість, — 

Арзамас-16, Челябінськ-40 і так далі 

      Не останню роль в створенні такої ситуації зіграли і диспропорції в радянській 

економіці, що склалися, пов'язані з гонкою озброєнь, що посилюється. Військова потужність 

СРСР, безумовно, була необхідним стримуючим чинником світової стабільності, проте витрати на 

оборону (як мінімум, п'ята частина всього валового національного продукту) часто були 

невиправдані, оскільки вносилися до виробництва застарілих видів зброї або сприяли надмірному 

накопиченню ядерного потенціалу. Все це відволікало засоби і зусилля від завдань інтенсифікації 

«цивільного» виробництва. 

      Відмова від реформ неминуче підштовхувала до рутинного вирішення соціально-

економічних проблем: відсутність якісних товарів і продовольства власного виробництва починає 

заповнюватися все наростаючим імпортом. Радянський Союз став найбільшим в світі імпортером 

зерна, випередивши навіть Японію, що традиційно ввозить зерно: 

 

Імпорт зерна СРСР і Японією (млн т) 

Рік СРСР Японія 

1970  2,2 15,8 

1975 15,9 19,0 

1980 29,4 24,7 

1983 33,9 25,5 

1984 46,0 27,2 

1985 45,6 26,9 

 

 До середини 1980-х рр. кожна третя тонна хлібопродуктів проводилася з імпортного 

зерна. На зерновому імпорті базувалося виробництво тваринницької продукції. СРСР був 

вимушений укладати довгострокові угоди про постачання зерна, узяти зобов'язання щорічно 

купувати не менше 9 млн т в США, 5 млн т в Канаді, 4 млн т в Аргентині. 

      Джерелами валютних засобів для закупівель за кордоном стають золотовалютні резерви, 

зовнішні позики і доходи від експорту. Використання золотих запасів в брежнєвські часи було 

відносне рідкісним явищем. Головна ставка була зроблена на підвищення прибутковості від 

зовнішньої торгівлі. Найпростіше завоювати собі місце на зовнішньому ринку можна було за 

допомогою вивозу палива і корисних копалини. 

      Під час світової економічної кризи 1973 р. в результаті підвищення світових цін на 

нафту в 20 разів, на сировині в 8—10 разів СРСР отримав значні доходи. На виручку від продажу 

сировини і палива купувалися товари масового споживання і устаткування для їх виробництва. 

      У зв'язку з цим головним пріоритетом промислового розвитку в 1970-і рр. стає 

добувний, в першу чергу паливно-енергетичний, комплекс. У Західному Сибіру ще в 1960-і рр. 

були виявлені гігантські запаси нафти і газу. З 1969 р. спеціальним вирішенням ЦК КПРС і Ради 

міністрів СРСР починається прискорений розвиток нафто- і газодобування. За 10 років об'єми 

нафти, що здобувається, виросли тут в 10 разів. Одночасно стрімке зростання відбувалося і в 

інших галузях сировинного виробництва — вугільною, лісопромисловою, здобичі і обробці 

кольорових металів. Витрати на підтримку цих пріоритетів постійно росли, оскільки було потрібне 

створення в глухих сибірських районах прийнятної соціальної інфраструктури, а головне, 

розвиток транспортної системи. У 1974 р. практично з нуля починається грандіозне будівництво 

Байкало-амурской магістралі, що продовжувалося 10 років. Всі ці заходи можна було б розглядати 

як корисні і позитивні, якби вони проводилися не за рахунок відставання тих галузей, які 

визначали науково-технічних прогрес, — електроніки, машинобудування, робототехники і ін. 

      Таким чином, політика періоду «застою» надзвичайно ускладнила рішення об'єктивної 

задачі переходу радянської економіки до інтенсивного розвитку. Разом із старими проблемами 

накопичувалися нові, але старіючі радянські керівники на чолі з Брежнєвим вважали за краще не 
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дошукуватися до глибинних причин що відбувається, та і саму дійсність сприймали у все більш 

спотвореному вигляді. 

 

 

17. Внутрішня політика: курс на стабільність. 

«Геронтократія» (влада людей похилого віку) 

 

      З часом весь більший розвиток в СРСР починає набувати номенклатура. Спочатку цей 

соціальний шар був достатньо обмежений — державні службовці буквально поіменно 

(номенклатурний) вносилися до спеціального списку, потрапити в який, за задумом, могли лише 

найбільш гідні. Список цей і називався «номенклатурою». Реально списків було багато залежно 

від того, вирішенням якого партійного органу здійснювалося призначення або зняття: 

номенклатура Політбюро ЦК (призначення на посаду здійснюється вирішенням Політбюро), 

номенклатура Секретаріату ЦК і так аж до номенклатури райкому (нижче списки не велися). З 

часом номенклатура ставала все більш схожою на традиційну бюрократію, число її представників 

стрімко збільшувалося. Формальне включення тієї або іншої посади в номенклатурний реєстр 

означало, що підбір кадрів на цю посаду здійснюється по політичних (а не яким-небудь іншим) 

якостях, головних з яких вважалася відданість партії. З часом «відданість партії», по суті, почала 

означати особисту відданість тому або іншому партійному керівникові. У результаті підбір кадрів 

вівся не на основі професійних якостей і досягнень, а на основі уміння кандидатів встановлювати 

відносини з вищестоящими особами, заводити зв'язки в партійних інстанціях. 

      Номенклатура стала збірною назвою керівного шару. У номенклатури формувалися 

особливі інтереси, які часто не співпадали ні з об'єктивними державними інтересами, ні з 

інтересами решти частини суспільства. 

      Наростаюча суперечність між комуністичними ідеалами, згідно яким представники 

влади були «слугами народу», і дійсністю в сталінські часи парадоксальним чином частково 

допомагали вирішити «чищення», що серйозно зачіпають номенклатуру. Виходило, що 

невідворотність дії соціалістичних принципів гарантувала лише наявність «справедливого» вождя. 

Разом з тим розвиток і зміцнення державного механізму об'єктивно вів ще до більшої 

бюрократизації всього життя радянського суспільства. 

Точка зору: 

      Марксистська теорія, що стала фундаментом радянської державної ідеології, багато в 

чому грунтувалася на дуже простих і широко поширених уявленнях, що силою людського розуму 

можна побудувати справедливе суспільство, де у відносинах між людьми не було б користі, 

насильства і експлуатації. Джерелами всіх цих бід оголошувалися приватна власність і держава, 

яка за своєю природою і призначенню є апаратом насильства. У ідеальному суспільстві життя 

повинне визначатися виключно інтересами людей, об'єднаних в общини — комуни (звідси 

комунізм). Таким чином, шлях до ідеалу повинен був лежати через послідовне знищення всіх 

силових ознак держави (армія, поліція, в'язниці), а також через повну ліквідацію того соціального 

прошарку, який покликаний обслуговувати державну владу, — бюрократія.  

      Проте вся історія будівництва соціалізму в СРСР вступала у волаючу суперечність з 

фундаментальними виводами марксизму про неминучість відмирання держави. Спроби 

примирити цю суперечність змусили Леніна і його послідовників удатися до безлічі обмовок, що 

малюють Радянську державу як державу принципово «нового типу», головним призначенням 

якого є вирішення економічних завдань. Диктатуру, насильство в цій державі здійснюватиме не 

меншину населення над більшістю, як у всіх відомих типах держави, а пролетаріат в союзі з 

трудовим селянством («диктатура пролетаріату»), тобто переважна більшість народу. Крім того, 

це продовжуватиметься тимчасово, лише до вступу до «повного» соціалізму. Ідеологічну 

суперечність таким чином вдалося помітно пом'якшити, тим більше що склад «слуг» такої 

держави «нового типу» довгий час дійсний багато в чому формувався з робочих і селян. 

      Із смертю Сталіна зникли останні перешкоди для перетворення номенклатури з «сфери 

обслуговування» державної влади в самостійну суспільну і політичну силу, що претендує на повне 
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оволодіння цією владою. Положення ускладнилося ще і тим, що усередині правлячої верхівки 

відбулося виділення окремих груп на основі різних державних відомств і структур. Між ними 

розвернулася боротьба за керівництво державним життям, що отримала вираз у вигляді змов, 

інтриг, створення різних кланів, найчастіше на основі особистих інтересів і амбіцій. Навіть у 

свідомості простих людей Радянська держава все більше зв'язується не з комуністичними 

ідеалами, а з інтересами бюрократії. 

      Енергетичний заряд, що містився в марксистсько-ленінській ідеології, опинився кінець 

кінцем в другій половині 1960-х рр. на межі зникнення. Це виявилося в очевидному спаді 

масового трудового ентузіазму, зростанні соціальної апатії, все більш широкому розповсюдженні 

«ідейно чужих» явищ і тому подібне Головним завданням в ідеології стає формування у трудящих 

віри в чудотворні можливості радянського ладу. Цю задачу покликана була вирішити ідея 

розгорненого будівництва комунізму, що обіцяла втілення марксистсько-ленінських прогнозів. 

Знову отримує розвиток основоположна теза марксистської теорії про відмирання держави при 

комунізмі. Це означало: дні бюрократії визнані і трудяща людина скоро знайде повну свободу від 

привілейованої номенклатури. 

      Тим часом курс на будівництво комунізму припускав здійснення і таких мерів, які 

привносили в життя багатьох простих громадян серйозні проблеми: ліквідація підсобних 

господарств, нова хвиля боротьби з релігією, відновлення жорсткого контролю над діяльністю 

творчої інтелігенції і так далі Результатом цього стає подальше поглиблення ідеологічної кризи. 

Найважливішою обставиною стало те, що Л. І. Брежнєв був поставлений біля керма державної 

влади саме партійною бюрократією. 

 

Розвинений соціалізм 

 

      У грудні 1966 р. в головній радянській газеті «Правда» з'явилася стаття Ф. М. 

Бурлацького «Про будівництво розвиненого соціалістичного суспільства». Оформлялася нова 

ідеологічна концепція: завершення повної побудови соціалізму (про що було оголошено на XXI 

з'їзді КПРС) знаменує новий тривалий період соціалістичного розвитку — стадія розвиненого 

соціалізму. Вступ до комунізму як би відкладався на невизначений термін. Проголошувалося, що 

розвинений соціалізм — це закономірний і необхідний етап, в ході якого повною мірою 

реалізуються переваги соціалістичного ладу. У 1967 р. про побудову в СРСР розвиненого 

соціалізму було сказано вже самим Брежнєвим в мові з нагоди 50-ліття Жовтневої революції, а 

остаточно цей вивід був закріплений на XXIV з'їзді партії в 1971 р. 

      Концепція розвиненого соціалізму покликана була вирішити ряд дуже непростих 

завдань. По-перше, «примирити» фундаментальні положення марксистсько-ленінської теорії з 

реаліями соціалізму, що склалися: збереження класового ділення суспільства, різних форм 

власності, товарно-грошових відносин і, нарешті, самої держави з його чиновницьким апаратом. 

По-друге, обгрунтувати відхід від колишніх амбітних проектів («косыгинская реформа» — один з 

них) до спокійнішого, стабільнішого розвитку. По-третє, упровадити в свідомість громадян, що 

дійсність, що оточує їх, — сама по собі цінність, яка повинна приносити задоволення і вселяти 

гордість. Всі ці ідеї відповідали інтересам бюрократичною, в першу чергу партійною, верхівки. Їх 

реалізація давала їй право рахувати своє очолююче положення в радянському суспільстві не 

тільки виправданим, але і законним. Це знімало політичну відповідальність за наростання 

негативних тенденцій, що кінець кінцем привели до «застою» 1970—1980-х рр. 

 

Нова Конституція 

 

      Нова концепція розвитку вплинула на законодавство країни. Конституція 1936 р. 

перестала адекватним чином відображати стан суспільства. Так, наприклад, тип Радянської 

держави продовжував до цих пір визначатися як «диктатура пролетаріату», що ніяк не 

ув'язувалося з декларуванням розвитку «справжньої» демократії. До того ж в тому, що склався до 

1970-му рр. образі державної влади вже практично не було «пролетарських» рис. Необхідне було 
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нове визначення політичної системи, соціальної структури, характеру економічного, 

міжнаціонального розвитку СРСР і багато що інше. 

      У лютому 1976 р. на XXV з'їзді КПРС було вирішено приступити до практичної 

підготовки ухвалення нової Конституції СРСР. Підготовка велася під гаслом вдосконалення 

соціалістичної демократії, і як реальне підтвердження цього в травні 1977 р. було організоване 

всенародне обговорення проекту. Проект Конституції був опублікований в газетах, і громадяни 

дістали можливість пропонувати до нього поправки. Поправок було прислано достатньо багато, і, 

хоча прийняті вони не були, видимість демократичного процесу була дотримана. Остаточний 

текст Конституції був затверджений 7 жовтня 1977 р. на сесії Верховної Ради СРСР. 

Найважливішою статтею в ній стала стаття 6 — дозріла необхідність законодавчо закріпити 

всевладдя партійної бюрократії, що склалося. Ця стаття узаконила фактичну роль КПРС, 

оголосивши партію «керівною і направляючою силою радянського суспільства, ядром його 

політичної системи». Це привело до ще більшого посилення значення партійного апарату у всій 

владній піраміді, остаточно встановлювало членство в партії як обов'язкову умову для будь-якої 

кар'єри. 

      Таким чином, Конституція 1977 р. повною мірою реалізувала устремління правлячої 

верхівки СРСР монопольно і несвідомо розпоряджатися всіма сторонами духовного і 

матеріального життя радянських громадян, одночасно залишаючи без уваги вже очевидні для 

всіх суперечності. Стаття 6 Конституцій свідчила: «Керівною і направляючою силою радянського 

суспільства, ядром його політичної системи, державних і суспільних організацій є Комуністична 

партія Радянського Союзу. КПРС існує для народу і служить народу. Озброєна марксистсько-

ленінським ученням, Комуністична партія визначає генеральну перспективу розвитку суспільства, 

лінію внутрішньої і зовнішньої політики СРСР, керує великою творчою діяльністю радянського 

народу, додає планомірний, науково обгрунтований характер його боротьбі за перемогу 

комунізму. Всі партійні організації діють в рамках Конституції СРСР». 

      Держава оголошувалася «загальнонародною», тобто відтепер воно повинне було в 

рівній мірі представляти інтереси всіх суспільних шарів. Це положення повинне було стати 

обгрунтуванням торжества «справжньої» демократії в Радянському Союзі. 

      По-новому трактувалася соціальна структура, що склалася в СРСР, її «соціальна 

однорідність». Як і раніше зберігалися класи — робочий і колгоспне селянство і «соціальний 

прошарок» — інтелігенція, але по рівню доходів, освіти, ступеня соціального і правового захисту, 

доступу до суспільних благ, способу життя і світогляду всі шари радянського суспільства 

відрізнялися між собою трохи. Вже в цьому твердженні спостерігається різночитання в 

трактуванні характеру розвитку суспільних процесів, що виразно проступили до цього часу в 

Радянському Союзі. 

      Радянське суспільство насправді не тільки не було однорідним, але його структура 

ставала все більш иерархичной, нагадуючи якусь соціальну піраміду. Головною ознакою 

соціального положення того або іншого громадянина все більш ставало те, яке місце він займає по 

відношенню до влади. 

      Найважливіше місце в характеристиці «суспільства розвиненого соціалізму» займало в 

новій Конституції питання про стан і розвиток міжнаціональних відносин. Проголошувалося, що в 

результаті зближення націй і народностей в СРСР склалася «нова історична спільність — 

радянський народ». 

      Точно так, як і в соціально-економічних, політичних трактуваннях розвиненого 

соціалізму, у сфері відносин між народами упор робився на облік чисто формальних ознак, 

підтверджуючих досягнуту єдність: розповсюдження російської мови (як мови міжнаціонального 

спілкування), збільшення чисельності змішаних шлюбів, зближення культурного, соціального 

рівнів різних народів, посилення взаємної міграції народів, об'єктивно сприяючої 

взаємопроникненню і збагаченню національних культур. 

      Але при цьому не пояснювалося, по яких критеріях одні національності носять 

конституційний статус нації, а інші — народності, чому одним дозволено мати державність у 

формі союзної республіки, іншим — лише автономною, а треті не мали навіть цього. 
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      Хворобливим для ряду народів було питання про включення територій, заселених їх 

одноплемінниками, до складу інших республік. Яскравий тому приклад — вірмени, що складали 

3/4 населення Нагорно-карабахской автономної області, що входила до складу Азербайджанської 

РСР. 

      Усі ці проблеми були складні для дозволу, але при створенні нової Конституції вони 

були проігноровані. 

 

Політичний «застій» 

      Вступ до політичного «застою» визначався не тільки самим фактом бюрократизації 

системи влади і управління, але і рисами цієї нової бюрократії. Якщо раніше партійні працівники, 

державні службовці і господарські керівники в тому, що пригнічує своїй більшості були 

вихідцями з простого народу, що проявили ділові здібності, то в 1960-х, а особливо в 1970—1980-і 

рр. поповнення еліти відбувалося через особливу систему відбору і підготовки кадрів майбутніх 

керівників: вищі партійні, комсомольські і профспілкові школи, Академію суспільних наук, 

Дипломатичну академію, потрапити в яких можна було тільки по рекомендації впливових 

чиновників. Так проводилася оцінка придатності потенційних кадрів не тільки для вищої ланки, 

але і практично на всіх рівнях. Вона безпосередньо залежала від особистих симпатій і політичних 

розрахунків керівників. Ділові якості враховувалися у меншій мірі, а чесність і принциповість 

взагалі нерідко ставали швидше перешкодою для кар'єри. В умовах «кланової» боротьби і інтриг 

переваги віддавалися особисто корисним і зрадженим «протеже», готовим в потрібний момент 

підтримати свого «патрона». У ряді регіонів країни, в першу чергу в азіатських республіках, 

кадрова політика взагалі практично виключала будь-які підходи, окрім земляцтва і сімейності. 

      Формування еліти йшло і через «природне відтворення»: у 1970-і рр. починають 

створюватися цілі потомствені династії «відповідальних працівників». Діти і інші родичі 

начальників з самого початку вступу до самостійного життя опинялися в особливому положенні. 

Вони вчилися в престижних вузах, потім посідали перспективні посади, майже автоматично 

роблячи кар'єру. Так, син Брежнєва став першим заступником міністра зовнішньої торгівлі, зять 

Брежнєва — заступником міністра внутрішніх справ, свояк (чоловік сестри дружини) генсека 

очолив Міністерство машинобудування для тваринництва і кормовиробництва. 

      Бюрократія часів «застою» характерна тим, що вище керівництво країни в більшості 

своїй почало складатися з дуже літніх людей. Середній вік членів Політбюро досяг 68 років. 

Багато хто з них страждав важкими хворобами, у тому числі і сам Брежнєв, який в 1976 р. переніс 

інсульт. За свідченням лікаря Е, що лікує. Чазова, Л. І. Брежнєв останніми роками свого правління 

перетворився на немічного старого. 

      Старість і неміч заважали Брежнєву здійснювати функції розділу партії і держави, 

повноцінно брати участь в роботі ЦК, Політбюро, наносити зарубіжні візити, приймати гостей, 

виступати з мовами на різних форумах і так далі Телевізійні репортажі і радіотрансляції мимоволі 

демонстрували курйози, викликані його фізичним станом. У країні встановилася справді 

«геронтократія» (влада людей похилого віку). Хитрування лікарів, що добилися того, що 

навантаження на старезних керівників було скорочене до мінімальних розмірів (наприклад, 

засідання Політбюро часто тривали не більше 15—20 хвилин), не рятували положення.Як це було: 

      Б. М. Єльцин  (тоді перший секретар Свердловського обкому КПРС) в своїх мемуарах 

так розповідає про свою робочу зустріч с Л. І. Брежнєвим: «Нам треба було пробити питання про 

будівництво метро — все-таки вже мільйон двісті тисяч в Свердловську, а для цього потрібне було 

вирішення Політбюро. Тому вирішив піти до Брежнєву. Здзвонився. «Ну, давай, приїжджай», — 

говорить. Я, знаючи стиль його роботи в той період, підготував на його ім'я записку, щоб йому 

залишалося тільки накласти резолюцію. Зайшов, переговорили буквально п'ять — сім хвилин — 

це був четвер, зазвичай останній день його роботи на тижні, як правило, в п'ятницю він виїжджав в 

своє Завідово і там проводив п'ятницю, суботу і воскресіння. Тому він поспішав в четвер всі 

справи закінчити швидше. Резолюції він сам скласти не міг. Говорить мені: «Давай диктуй, що 

мені писати». Я, природно, диктую: «Ознайомити Політбюро, підготувати проект ухвали 

Політбюро про будівництво метро в Свердловську». Він написав те, що я йому сказав, розписався, 
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дає мені папір. Але, знаючи, що навіть при цьому документи потім десь втрачалися, пропадали, я 

йому говорю: «Ні, ви запросите помічника». Він запрошує помічника, і я говорю: «Дайте йому 

доручення, щоб він, по-перше, зареєстрував документ, а по-друге, офіційно оформив ваше 

доручення: «Розіслати по Політбюро». Він теж мовчки все це зробив, помічник забрав папери, ми 

попрощалися, і скоро Свердловськ отримав вирішення Політбюро про будівництво метро». 

      Такі основні риси, що характеризують перебування радянської еліти на заході 

брежнєвської епохи. Недієздатні правителі не могли забезпечити хоч скільки-небудь ефективний 

порядок управління країною. На тлі всього цього відбувається стрімке розкладання владних і 

управлінських структур, правоохоронних органів, господарських, наукових, учбових установ. 

Хабарництво, розкрадання державного майна, фальшива звітність про виконання планових 

зобов'язань, встановлення зв'язків представників влади із злочинним світом — все це досягає 

таких масштабів, що стає неможливим запобігати скандальним ситуаціям (такі, як так звана 

«рибна справа», що розслідується Генеральною прокуратурою СРСР на самому початку 1980-х 

рр., про контрабандний вивіз червоної ікри і цінної риби за межу, що завдало державі збитку в 

декілька десятків мільйонів рублів. Нитки злочинних зв'язків тягнулися до самого керівництва 

міністерства). Подібні епізоди зі всією очевидністю свідчили про те, що позитивних змін при 

генсеку, що діє, чекати не доводилося.  

 

Завершення періоду «геронтократії» 

 

      У листопаді 1982 р. Л. І. Брежнєв помер. Генеральним секретарем ЦК був вибраний Ю. 

В. Андропов. 

      З 1967 р. він був головою КДБ СРСР. Вага Андропова в кругах керівництва країни, по-

перше, визначалася тим впливом, який він придбав завдяки керівництву органами держбезпеки, 

які в застійні роки помітно активізували свою діяльність. По-друге, зіграли свою роль його 

особисті якості: розум, висока утворена (у поєднанні з авторитарністю і нетерпимістю до різного 

роду інакомисленню). 

      Особа Андропова відповідала інтересам різних угрупувань усередині ЦК і Політбюро. 

Він чітко позначив пріоритети нової політики: «Хоча не можна все зводити до дисципліни, але 

починати треба саме з неї» (грудень 1982 р.). У першій половині 1983 р. розвернулася давно не 

бачена кампанія по зміцненню трудової дисципліни. Зокрема, влаштовували облави в кінотеатрах, 

лазнях, магазинах з метою виявлення тих, хто знаходився там в робочий час. Радянські громадяни 

були шоковані масштабами виявлених зловживань. Наприклад, в ході операції «Павутина» були 

доведені багатомільйонні розкрадання в торгівлі, які мали масовий характер. 

      Кримінальні справи були заведені на 15 тис. посадових осіб, серед них більше 2,5 тис. 

керівників крупних торгових організацій, включаючи Головне управління торгівлі Москви. 

Широкий резонанс мали такі розслідування, як «узбецька справа», що виявила багаторічні 

масштабні махінації з бавовною, «краснодарська справа» (про корупцію в Краснодарському краю), 

«справа керівництва МВС», що торкнулося міністра Н. А. Щелокова і його заступника, зятя 

Брежнєва Ю. М. Чурбанова. Ряд крупних керівників засудили до суворих покарань, деякі 

покінчили життя самогубством. Боротьба з корупцією супроводжувалася серйозним кадровим 

оновленням — в середньому більше 30% партійних функціонерів було вимушено залишити свої 

пости. 

      Вперше за довгі роки прозвучали об'єктивні оцінки стану радянського суспільства, 

визнання суперечностей і проблем, що накопичилися. Надію на оновлення країни, повернення 

політики держави до здорового глузду і відповідальності перед народом викликала фраза 

Андропова «Ми не знаємо суспільства, в якому ми живемо». Це могло означати відмову від 

колишніх милостивих напучень у дусі «розвиненого соціалізму», настрій на перетворення. Але 

правління Андропова продовжувалося менше півтора років. У лютому 1984 р. Ю. В. Андропов, що 

страждав безліччю хронічних хвороб, помер. 

      Головним результатом зусиль Андропова став імпульс до подолання «застою» в 

свідомості і мисленні радянського суспільства. 
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      Повним контрастом Андропову з'явився новий генеральний секретар ЦК К. В. 

Черненко, найближчий друг і соратник Брежнєва, критично настроєний по відношенню до 

реформ. 

      Поява у влади такої людини указує на те, що партійна бюрократія, здавши частину своїх 

позицій під андроповским натиском, мріяла про реванш і усунення загрози своєму спокійному 

існуванню. Надії на Черненко покладали і сталіністи. Проте безбарвне і коротке правління 

старезного і хворого Черненко так і не дозволило збутися цим надіям. У березні 1985 р. К. В. 

Черненко помер. 

      Участь в «гонці озброєнь» і відсутність стратегії модернізації економіки відповідно до 

умов науково-технічної революції зумовили відставання СРСР від передових капіталістичних і 

нових держав, що розвиваються, по більшості економічних і соціальних показників. При цьому 

було багато в чому втрачено головну перевагу: соціальні гарантії для більшості населення. 

«Тіньова економіка» і привілеї керівників і апарату підривали віру в справедливість 

соціалістичного ладу.    Документи епохи: 

 

 

Біографічна довідка 

Юрій Володимирович Андропов. Андропов народився 15 червня 1914 р. на станції 

Нагутськая Курсавського району Ставропольського краю. У 1930 р. поступив слюсарем в 

механічні майстерні, потім був робочим телеграфу, матросом на судах пароплавства Волжського. 

У 1936 р. закінчив технікум водного транспорту в м. Рибінське Ярославської області. У 1938 р. 

вибраний першим секретарем Ярославського обкому ВЛКСМ. У червні 1940 р. був направлений 

на роботу в Карело-финскую РСР, де в роки Великої Вітчизняної війни займався організацією 

партизанських загонів, підпільних райкомів і груп. 3 вересня 1944 р. був призначений другим 

секретарем міськкому Петрозаводська ВКП(б), 10 січня 1947 р. — другим секретарем ЦК 

Комуністичної партії Карелії. Закінчив Вищу партійну школу при ЦК КПРС, в 1946—1951 рр. 

заочно вчився на історико-філологічному факультеті Карело-финского державного університету. 

У 1951 р. був переведений в апарат ЦК КПРС, в 1953 р. — в МЗС СРСР. З 1954 по 1957 р. — 

надзвичайний і повноважний посол СРСР в Угорській Народній Республіці. У 1957 р. став 

завідуючим відділом ЦК КПРС. З 1962 по 1967 р. — секретар ЦК КПРС. З травня 1967 р. — 

голова КДБ СРСР. У листопаді 1982 р. був вибраний генеральним секретарем ЦК КПРС. Помер 9 

лютого 1984 р. 

 

Біографічна довідка 

Костянтин Устинович Черненко. Черненко народився 24 вересня 1911 р. у селі Велика Тесь 

Новоселковського району Красноярського краю. Вступив у ВКП(б) в 1931 р. під час служби в 

рядах Червоної Армії. У 1933—1941 рр. очолював відділ пропаганди і агітації в райкомах партії 

Красноярського краю. У 1941 —1943 рр. Черненко посідав посаду секретаря Красноярського 

крайкома партії. У 1943—1945 рр. вчився у Вищій школі парторганизаторов при ЦК ВКП(б) в 

Москві. Після закінчення був направлений до Пензи як секретар обкому (1945—1948). Черненко 

продовжив свою кар'єру в Молдавії, ставши завідуючим відділом пропаганди і агітації ЦК 

Компартії Молдавії (1948—1956). В цей час відбулося його знайомство с Л. І. Брежнєвим. У 

1956—1960 рр. вже працював в апараті ЦК КПРС. Став генеральним секретарем ЦК КПРС з 13 

лютого 1984 р., головою Президії Верховної Ради СРСР з 11 квітня 1984 р. Тричі Герою 

Соціалістичного Труда (1976, 1981, 1984). Ленінська премія (1982). Помер 10 березня 1985 р. 

 

18. Республіки у складі СРСР. Національна політика 

 

      Національні відносини в Радянському Союзі аж до «перебудовних» часів прийнято було 

вважати предметом гордості партійної і державної політики. 

      Переконливим аргументом на користь національної терпимості і зближення народів 

СРСР було зростання числа етнічно змішаних шлюбів. Переписом населення 1959 р. їх 
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зафіксовано 10,3% від загального числа шлюбів. До 1970 р. змішані сім'ї складали 13,5%, в 1979 р. 

— 14,9%, а в 1989 р. — 17,5%. Одночасно це указувало на зростання інтеграційних процесів 

усередині СРСР, обумовлених економічними чинниками і рухом кадрових ресурсів. 

      Доказом формування нової спільності можна вважати також розповсюдження 

російської мови як мови міжнаціонального спілкування. Наприклад, по перепису 1926 р. число 

громадян неросійської національності, що рахують російську мову рідним, зафіксовано 6,4 млн, в 

1959 р. — 10,2 млн, в 1979 р. — 13 млн, в 1989 р. — 18,7 млн. 

      Переписи населення показували також постійне зростання числа що вільно 

використовують російську мову разом з рідною національною мовою. У 1970 р. в СРСР 

проживало 46,6% неросійських громадян, до 1989 р. їх частка підвищилася до 49,4%. При цьому 

російську мову вважали рідною і вільно їм володіли 81,4% населення СРСР і 88% населення 

РРФСР. 

 

Точка зору: 

      Дійсно, офіційно проголошена в 1960—1970-і рр. нова історична спільність людей була 

зовсім не міфом. Укорінений в останні два десятиліття сарказм в адресу «Гомо советикусов», або 

просто «совків», абсолютно не відміняє той факт, що на рівні масової свідомості було відчуття 

глибокої єдності радянських народів. Прикладів, що демонструють, що етнічні, культурні, расові 

відмінності людей при певних обставинах можуть бути забуті, радянська історія давала немало. 

Головне, що дозволяло досягти цього, було відчуття причетності до загальної великої справи. Так 

було за часів перших п'ятирічок, в роки Великої Вітчизняної війни, цілинної епопеї. Люди різних 

національностей сприймали як свої, кровні успіхи радянських учених, спортсменів, діячів 

культури, гордилися безприкладними подвигами своїх воїнів, полярників, льотчиків, космонавтів 

незалежно від їх національної приналежності. Біди і нещастя, країни, що раптово траплялися в 

різних частинах, викликали співпереживання, прагнення допомогти з боку всього 

багатонаціонального радянського народу. Приклад тому — Ташкентський землетрус в 1966 р., що 

повністю знищило ціле місто і що погубило десятки тисяч його жителів. Всього через рік на місці 

руїн виникло фактично нове місто, цілі вулиці якого були зведені багато в чому безвідплатними 

зусиллями і на засоби всіх республік СРСР. 

      Ступінь згуртованості радянських національностей і прагнення до взаємного зближення 

особливо яскраво виявлялися порівняно з іншими багатоетнічними державами. У США, 

наприклад, мало не відкрито діяли расистські організації типу ку-клукс-клана, час від часу 

відбувалися кровопролитні масові зіткнення на расовому і національному грунті, в 

законодательствах деяких штатів аж до 1970-х рр. зберігалися дискримінаційні норми по 

відношенню до чорношкірих, вихідцям з Азії і Латинської Америки. Реакцією на це стала поява 

організованих рухів протесту, що охопили майже всі етнічні меншини Сполучених Штатів. Нічого 

подібного в Радянському Союзі в ті роки не спостерігалося. 

      Все це давало ідеологам розвиненого соціалізму вагомі підстави рахувати вироблений 

курс на рішення національного питання вірним. У основу цього курсу як і раніше закладалася ідея 

досягнення фактичної рівності націй, народностей «з повним обліком їх інтересів, приділяючи 

особливу увагу тим районам країни, які потребують швидшого розвитку». Ця ідея сходила до 

ленінських уявлень, що інтернаціоналізм «великої» нації повинен полягати, крім іншого, «і в тій 

нерівності, яка відшкодовувала б з боку нації пригноблюючої, нації великої, та нерівність, яка 

складається в житті фактично». Іншими словами, росіяни, як найбільша і у минулому 

«пригноблююча» нація, повинні узяти на себе відповідальність за розвиток всіх націй Радянського 

Союзу, плативши за це особливо велику ціну. 

      Безперечно, що подібне «донорство» російського народу було виправдане з погляду 

подолання недовіри до нього з боку меншин. Народи радянської Середньої Азії, Кавказу, Сибіру 

змогли дуже швидко відчути позитивні зміни в своєму житті, особливо порівняно з положенням 

споріднених ним народів, що живуть по іншу сторону межі СРСР. Статус національної меншини 

давав величезні переваги під час вступу до кращих вузів країни, зарахуванні на роботу, в наданні 

багатьох соціальних пільг. У національних республіках цілеспрямовано створювалися власні 
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численні кадри державних і партійних працівників, виховувалася національна інтелігенція. Вищі 

посади в республіках за рідкісним виключенням займалися тільки представниками «титульної» 

(від імені якої утворена республіка) нації. Російським відводилася роль кваліфікованих 

помічників, а також виконавців тих обов'язків, які не викликали у місцевих жителів інтересу 

(наприклад, промислових робочих, будівельників, інженерів, військових). 

      Разом з тим курс на фактичну рівність на ділі приносив не тільки заплановані 

результати. «Донорство» Росії не могло продовжуватися нескінченно без видимого збитку для неї 

самої. Засоби, що виділяються державою на прискорений економічний і соціальний розвиток 

союзних республік, складалися переважно з податкових відрахувань від доходів всіх республік в 

загальносоюзну казну. Проте якщо до бюджетів середньоазіатських і закавказьких республік назад 

поверталося до 100% від цих відрахувань, в республіки Прибалтики — в середньому 70—80%, на 

Україну і до Білорусії — 50—60%, то в РРФСР — лише небагато чим більше 40%. Крім того, 

майже всі республіки отримували дотації (додаткову допомогу) для вирішення якихось 

конкретних завдань. Розміри цих дотацій в азіатських республіках нерідко цілком були 

сопоставимы з розмірами всього їх національного доходу. Аналогічна ситуація існувала в 

республіках Прибалтики і на Україні. Правда, їх дотування не було регулярним, хоча 

обчислювалося деколи мільярдами рублів. Єдиною республікою, яка ніколи не отримувала 

додаткової допомоги, був РРФСР. З кінця 1970-х рр. до розряду «донорів» приєднуються 

Білорусія і у зв'язку з прискореним розвитком нафтогазового комплексу Азербайджан і Туркменія, 

багаті паливними ресурсами. 

      Допомагаючи іншим республікам, Росія була не в змозі належним чином піклуватися 

про вирішення власних насущних проблем. Одній з них вже в 1960-і рр. стає вичерпання трудових 

і матеріальних ресурсів Нечерноземья. Простіше кажучи, мова йде про поступовому вимиранні 

величезного краю, що включає близько 30 регіонів Російської Федерації. Наприклад, до середини 

1980-х рр. населення Псковської області складало трохи більше 60% від довоенного, 

Новгородською, Смоленською, Вологодською — близько 80%, притому що загальна чисельність 

населення СРСР збільшилася за цей же час більш ніж в півтора рази. Основна причина полягала в 

хронічній соціальній і побутовій невлаштованості жителів російської глибинки, особливо села. Це 

підштовхувало багато людей кидати рідні краї і шукати щастя в благополучніших місцях 

величезної країни. Прийнята в 1974 р. Програма розвитку Нечерноземья виявилася нездібною 

вирішити ці проблеми, оскільки основний упор в ній робився на розвиток господарською, а не 

соціальної сфери. Більш того, в рамках цієї програми був проголошений курс на ліквідацію 

«неперспективних» сіл, що лише прискорило процес вимирання. З 1959 по 1979 р., за даними 

переписів населення, кількість сів і сіл в Нечорноземній смузі РРФСР скоротилося з 294 до 177 

тис. 

      Політика вирівнювання і зближення рівнів розвитку радянських народів при опіці і 

безкорисливій допомозі «старшого брата» — російського народу мала і безліч інших 

непередбачених наслідків, що негативно позначалися на загальному стані національного питання. 

Мова в першу чергу йде про відношення до російським в національних республіках і про те 

положення, в якому росіяни у результаті там опинилися. У ідеальних уявленнях про фактичну 

рівність всі республіки не тільки повинні бути однаковими по рівню життя і соціальної 

забезпеченості, схожими потрібно зробити також їх господарські і соціальні структури. Інакше 

кажучи, всюди треба створити крупну промисловість, робочий клас, наукову і творчу інтелігенцію 

за зразком Росії і інших слов'янських республік для того, щоб процес інтеграції (об'єднання в ціле) 

проходив простіше і природніше. Гігантські засоби були вкладені в будівництво заводів в 

Середній Азії, Закавказзі, Прибалтики. Проте із самого початку виникла проблема гострого 

дефіциту кадрів для будівництва цих підприємств, а потім і для забезпечення їх роботи. Протягом 

багатьох десятиліть дефіцит заповнювався майже виключно шляхом переселення в республіки 

робочої сили і фахівців з Росії, України і Білорусії (спочатку їх всіх іменували просто росіянами, 

потім все частіше російськомовними). В результаті столиці і крупні міста республік, 

перетворившись на промислові центри, стали багатонаціональними, причому представники 

«титульних» націй опинялися у ряді випадків в меншині в порівнянні з росіянами. 
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      Керівникам СРСР таке положення здавалося свідоцтвом лише реального зближення 

народів, взаємопроникнення і збагачення їх культур. На самій же справі разом зі всім цим 

виникали і дуже серйозні суперечності, що вилилися згодом в конфлікти. 

 

Точка зору: 

      У одних республіках — прибалтійських, Грузії, Молдавії, на заході України — 

наростаючу присутність росіян сприймали як навмисну русифікацію і асиміляцію. У інших — 

переважно в мусульманських — приводом для незадоволеності була нетрадиційна для цих місць 

поведінка приїжджих. Росіян звинувачували в пияцтві, лихослів'ї, нешанобливому відношенні до 

старших за віком, російських жінок — в легковажності і розбещеності. Крім того, що утворилася 

до 1960-м рр. національна еліта в особі бюрократії і інтелігенції бачила в росіян своїх конкурентів 

і перешкоду для реалізації узконациональных інтересів. Відношення до місцевим російським 

часто розповсюджувалося на всю Росію, її культуру і народ в цілому, і, навпаки, незадоволеність 

політикою Москви відбивалася на відношенні до російським землякам. Так, один з лідерів 

естонських націоналістів Т. Маде в середині 1980-х рр. відкрито сформулював такий підхід: 

«Росіяни вільно або мимоволі є знаряддям політики Центру». 

      Всупереч очікуванням партійних ідеологів, посилення багатонаціональної в союзних 

республіках далеко не завжди сприяло їх інтеграції і по інших причинах. На перший погляд 

соціальна структура союзних республік все більше нагадувала російський зразок, проте при 

найближчому розгляді виявлялося, що розділення на соціальні групи в більшості республік 

відбувається за строго національною ознакою. «Корінні» жителі віддавали перевагу традиційним 

видам господарської діяльності — сільському господарству, сфері послуг, торгівлі, велике було 

також їх прагнення до чиновницьких посад, до командного положення в області науки, освіти, 

мистецтва, в правоохоронній системі. Росіяни ж, як правило, складали основний кістяк робочого 

класу, інженерно-технічних працівників, тобто тих шарів, чий рівень життя і соціальний статус 

ніколи не були особливо високі, а в «застійні» роки взагалі стрімко падали. Крім того, в умовах 

наростаючого продовольчого дефіциту дуже великого значення набували зв'язки з селом, яких у 

більшості росіян в національних республіках майже не було. Таким чином, об'єктивні соціальні 

відмінності ставили росіян в більшості національних республік в положення громадян «другого 

сорту». Ситуація, що склалася, приводила республіканські еліти до виводу про необов'язковість 

обліку інтересів російського (російськомовного) населення. 

      Як наслідок цього, вже з кінця 1960-х рр. у ряді союзних республік намітилася 

тенденція до «витискування» росіян. Деякі керівники республік прагнули штучно підвищити 

частку представників «своїх» національностей в столицях і крупних містах шляхом залучення 

туди вихідців з сільських районів. Ці люди мали переваги в отриманні житла, відповідної роботи, з 

них складалася головна опора при проведенні кадрової політики. В результаті, наприклад, частка 

азербайджанців в населенні Баку, столиці Азербайджанської РСР, збільшилася з 40% в 1969 р. 

майже до 70% в 1985 р. Ті ж процеси, правда, з набагато меншим розмахом, йшли в інших 

республіках Закавказзі, а також в Середній Азії, в Молдавії. Демографічні зміни, що відбулися, 

наклали сильний відбиток і на весь характер міжнаціональних відносин в цих республіках. 

Причому ці процеси торкнулися не тільки росіян, але і майже всіх інших «нетитульних» жителів 

республік. Набагато гостріше позначилися культурні і соціальні відмінності, виникла національна 

відособленість. Про те, що російським ставало все більш незатишно в цій атмосфері, свідчить, 

наприклад, той факт, що національність дітей від змішаних шлюбів, в яких один з батьків був 

російським, в національних республіках все частіше фіксувалася як неросійська. А головне, при 

будь-якій нагоді, що відкрилася, росіяни прагнули повернутися до Росії. 

      Центральні власті на чолі з Брежнєвим, а потім Андроповим і Черненко абсолютно не 

обертали уваги на ці хворобливі витрати національної політики. Вони вважали за краще 

буквальним чином тлумачити заповідані Леніном рекомендації, що «в даному випадку краще 

пересолити у бік поступливості і м'якості до національних меншин, чим недосолити». На самій же 

справі це часто просто прикривало небажання і нездатність політиків епохи «застою» по-

справжньому розібратися в національних суперечностях. 
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      Невирішеною також залишалася проблема репресованих народів. Кримські татари, 

німці Поволжья виступали за відновлення своїх ліквідованих в роки Великої Вітчизняної війни 

автономій. Турки-месхетінци, греки вимагали дозволу повернутися до місць колишнього 

проживання. Ті ж греки і німці, а також євреї організували суспільний рух за право еміграції на 

«історичну батьківщину». 

      Окремою проблемою в СРСР було так зване «єврейське питання». У червні 1967 р. у 

зв'язку з Шестиденною війною, в ході якої Ізраїль почав бойові дії з Сірією, Йорданією і Єгиптом, 

СРСР розірвав дипломатичні відносини з Ізраїлем. Резолюція Ради Безпеки ООН № 247 визначила 

Ізраїль як страну-агрессор. У радянських газетах почалася могутня антиізраїльська кампанія. 

Проте перемога Ізраїлю викликала зростання національної самосвідомості серед радянських 

євреїв. 

      Одночасно відбувся сплеск народного антисемітизму в СРСР. Реакцією на це з боку 

радянських євреїв стала боротьба за право виїзду з СРСР на «історичну батьківщину». 

      Через рік після розриву відносин з Ізраїлем, 10 червня 1968 р., в ЦК КПРС було 

розглянуто лист, підписане Ю. В. Андроповим і А. А. Громико, в якому КДБ і МЗС пропонували 

дозволити радянським євреям емігрувати з країни. Єдиною підставою для еміграції вважалося 

возз'єднання сімей. Це не зменшило кількість охочих покинути СРСР, а, навпаки, стимулювало 

процес еміграції. Проте багато охочих емігрувати, пов'язаних з секретними роботами, діставали 

відмову. Це викликало у відповідь реакцію. 

      Спочатку основною формою боротьби за право еміграції була подача петицій, звернень 

і заяв в офіційні органи. Ця діяльність найчастіше не приносила бажаного результату. Літом 1970 

р. в Ленінграді було арештовано 12 євреїв, що мали намір захопити літак Ан-2, що виконував рейс 

Ленінград — Пріозерськ, і погнати його за рубіж. Організатори і учасники акту повітряного 

тероризму були засуджені і отримали суворі покарання. «Літакова справа» викликала кампанію з 

боку Заходу на підтримку права євреїв на еміграцію. Радянському уряду доводилося з кожним 

роком збільшувати кількість дозволів на виїзд. Всього з СРСР з 1971 по 1986 р. емігрувало за 

рубіж понад 360 тис. чоловік (близько 0,15% населення). 

      Даний етап історії Радянського Союзу через низку обставин співпав з наростанням 

етнічної самосвідомості у більшості народів СРСР. 

      Проте відсутність належної реакції на це з боку центральної влади, а також соціально-

економічна і ідейна кризи сприяли тому, що цей процес почав виливатися в примітивний 

націоналізм, «ревнощі» народів один до одного, захоплення ілюзіями щодо свого, окремого 

«національного раю».     

 

Документи епохи: 

   З доповіді Ю. В. Андропова, присвяченого 60-літтю утворення СРСР. 21 грудня 1982 р. 

      Реальні якісні зміни, що відбулися за 60 років в національних відносинах, свідчать про 

те, що національне питання в тому вигляді, в якому він був залишений нам експлуататорським 

ладом, успішно вирішений, вирішений остаточно і безповоротно. Вперше в історії 

багатонаціональний склад країни перетворився з джерела її слабкості в джерело сили і 

процвітання. 

   Із звернення кримських татар до Бєлградської Наради по безпеці і співпраці в Європі, 

Політбюро ЦК КПРС, Верховній Раді Союзу РСР, громадськості. 1977 р. 

      ...У документах народу, адресованих XXV з'їзду, ясно викладені долі кримсько-

татарського народу у зв'язку з подіями сорокових років і їх наслідками. У них також детально 

викладені історичні, правові, ідеологічні і економічні основи національного руху за повернення в 

рідний край з чіткими вимогами: 

      1. Організоване повернення до Криму — на свою національну Батьківщину без всяких 

обмежень. 

      2. Повернути все, що відняло. 

      3. Відновити все, що розтоптане... 
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      Від появи Указу (указ Президії Верховної Ради СРСР від 5 вересня 1967 р. «Про 

громадян татарської національності, що проживали в Криму». — Авт.) до XXV з'їзду КПРС 

пройшло 9 років. За цей період десятки тисяч сімей намагалися вирватися із землі засланця, 

режиму засланця, нарешті повернутися в край рідної. Замість виконання законів СРСР в Криму 

цим сім'ям уготовані: вторинне виселення, нічні погроми із зломом дверей і вікон, насильства, 

провокації і судилища. 

 

19. Зовнішня політика СРСР в другій 

половині 1960-х — початку 1980-х рр. 

 

Гонка озброєнь 

      Під впливом Карібської кризи 1962 р. СРСР почав різко збільшувати свій стратегічний 

потенціал. Якщо у момент цієї кризи США перевершували СРСР по числу засобів доставки 

ядерної зброї в 10 разів, то до кінця 1960-х рр. ця перевага розтанула. Радянський арсенал досяг 

цифри 1054 (чисельність міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) США) приблизно в 1968 

р. У міжнародних відносинах з'явився новий елемент — стратегічна рівність. 

      США позбулися можливості безкарно нанести перший, обеззброюючий удар по 

Радянському Союзу. Радянська оборонна доктрина спочатку була сформульована в достатньо 

загальному вигляді: «Радянський Союз ніколи не почне війни першим і не застосує першим 

атомної зброї, але відповість нищівним ударом на всякий напад агресора з метою його повної 

поразки». Потім радянські військові теоретики прийшли до важливого висновку: попереджуючий 

масований ракетно-ядерний удар в цілях стратегічної оборони по агресорові, що виготовився до 

ракетно-ядерного нападу, за наявності у нього трьох компонентів стратегічних ядерних сил 

(наземних захищених ракетних комплексів, ракетних комплексів морського базування і 

стратегічної авіації) позбавлений всякого сенсу. Він не вирішує завдання стратегічної оборони 

держави і приводить тільки до взаємного знищення цих держав. Зустрічний для Відповіді 

масований ракетно-ядерний удар по агресорові, що вже зробив ракетно-ядерний напад, але до 

приходу його боєголовок на нашу територію, тим більше не вирішує завдання стратегічної 

оборони і також приводить до взаємного знищення держав. 

      Крім того, гонка озброєнь істотно виснажувала економічний потенціал СРСР. 

      Майже одночасно і у СРСР, і у США пришли до ідентичного виводу: глобальна ядерна 

війна не має сенсу, її не можна виграти. Зусилля обох країн по досягненню стратегічної переваги 

не дали результатів — сторони досягли паритету на високому рівні. 

 

Радянсько-китайські відносини 

 

      Нове керівництво СРСР було схильне вважати, що погіршення відносин з КНР 

викликане виключно особистим конфліктом між М. С. Хрущовим і Мао Цзедуном. Це викликало 

надії на врегулювання по аналогії з радянсько-югославським конфліктом, вичерпаним після смерті 

Сталіна. 

      Відразу після зсуву М. С. Хрущова на святкування чергових жовтневих роковин до 

Москви прибула китайська делегація на чолі з прем'єром Чжоу Еньлаєм. Проте висунуті 

китайською стороною умови (відмова від проголошення принципу мирного співіснування між 

соціалізмом і капіталізмом і т. д.) були для СРСР абсолютно неприйнятні. Проте невдачу 

переговорів радянське керівництво було схильне пояснити інцидентом під час святкового прийому 

в Кремлі, коли міністр оборони маршал Р. Я. Маліновський, звертаючись до Чжоу Еньлаю і 

міністра оборони КНР маршалові Пен Дехуаю, запропонував їм по радянському зразку змістити 

Мао Цзедуна. Зберігалися ілюзії, що сумісна допомога Північному В'єтнаму, що став жертвою 

американської агресії, зближуватиме СРСР і КНР. Лише у результаті поїздки О. М. Косигіна до 

Ханоя і Пекіна в лютому 1965 р. був зроблений вивід про неможливість відновлення минулої 

радянсько-китайської дружби. 
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      У другій половині 1960-х рр. різко загострилися прикордонні спори між СРСР і КНР. 

Китайська сторона стверджувала, що хоча, згідно з результатами «історичних досліджень», 

царська Росія захопила у Китаю 1,54 млн км2 територій, проте КНР не претендує на їх 

повернення, наполягаючи лише на «уточненні межі». «Уточнення» зводилося до передачі Китаю 

територій загальною площею 35 тис. км2 (для порівняння: площа Бельгії — 30,5 тис. км2, 

Курській області — 29,8 тис. км2). Конфлікти на межі переростали в озброєні сутички. 

Найбільшими з них стали бої на острові Даманський на річці Уссурі. 2 березня 1969 р. тут 

китайськими прикордонниками були впритул розстріляні начальник прикордонної застави 

старший лейтенант Стрельников і сім радянських прикордонників. У бою, що розвернувся, 

загинули 32 радянських прикордонника, але китайцям закріпитися на острові не вдалося. 15 

березня китайською стороною була зроблена нова спроба захопити Даманський, яка також була 

відбита. Тепер в бою з обох боків брали участь не тільки прикордонники, але і регулярні війська, 

були задіяні артилерія, танки, ракетні установки. Даманський став першим бойовим 

випробуванням систем залпового вогню «Град». Всього в цьому конфлікті з радянського боку 

загинули 58 чоловік, були поранені 94. Втрати китайців обчислювалися тисячами, що і змусило їх 

припинити посягання на територію СРСР. У вересні 1969 р. на переговорах між О. М. Косигіним і 

Чжоу Еньлаєм була досягнута домовленість про збереження існуючого положення радянсько-

китайської межі. Проте провокації на межі продовжувалися протягом всіх 1970-х рр. Пізніше, в 

1976 р., смерть Мао Цзедуна дещо ослабила гостроту конфлікту, але поліпшення відносин не 

відбулося. 

 

Війна у В'єтнамі 

 

      «Холодна війна» розколола весь світ. В середині 1960-х рр. Сполучені Штати рішуче 

боролися за збереження своїх зон впливу. Найнаочніше це виявилося у В'єтнамі. У 1964—1965 рр. 

США направили до берегів Південно-східної Азії свої озброєні сили з метою подавити 

національно-визвольний рух в Південному В'єтнамі (Республіка В'єтнам), організаційно 

оформлене в Народний фронт звільнення Південного В'єтнаму (НФО ЮВ), а потім і ліквідовувати 

комуністичний режим Північного В'єтнаму (Демократична Республіка В'єтнам). Америка кинула 

на вирішення в'єтнамської проблеми величезні матеріальні сили. Територія ДРВ піддавалася 

систематичним бомбардуванням американської авіації. До 1965 р. загальна чисельність 

американських військ у В'єтнамі досягла 540 тис. чоловік, не рахуючи флоту і стратегічної авіації. 

      Радянський Союз виступив як союзник Північного В'єтнаму і заявив про готовність 

надавати йому необхідну допомогу для віддзеркалення агресії США. У грудні 1965 р. в Москві 

були підписані угоди про економічну і технічну допомогу. ДРВ почала отримувати з СРСР у 

необхідній кількості зенітні знаряддя, ракети і сучасні реактивні винищувачі. Радянські фахівці 

допомагали в'єтнамцям оволодівати бойовою технікою. Велика увага приділялася, зокрема, 

підготовці ракетників і військових льотчиків. 

      Сполучені Штати, що володіли явною технічною перевагою, не змогли зломити опір 

Північного В'єтнаму, який широко використовував тактику партизанських дій. 

Північнов'єтнамцям вдалося блокувати американські гарнізони в прибережних районах країни. 

Крім того, вони зайняли фактично 3/4 території Південного В'єтнаму. Американські війська несли 

серйозні втрати. 

      Двосторонні бесіди між представником ДРВ і колишнім міністром торгівлі США А. 

Гарріманом, що почалися в травні 1968 р. в Парижі, завершилися після складної дипломатичної і 

політичної боротьби досягненням домовленості про повне і безумовне припинення Сполученими 

Штатами з листопада 1968 р. бомбардувань і інших військових дій проти Північного В'єтнаму. 

Була досягнута також домовленість про проведення в Парижі чотиристоронніх засідань за участю 

представників ДРВ, НФО ЮВ, Республіки В'єтнам і США для пошуків шляхів політичного 

врегулювання в'єтнамської проблеми. Переговори, що почалися в 1968 р., про світ йшли важко. 

Досягнуті домовленості про припинення військових дії проти ДРВ були порушені в 1972 р., коли 

американці відновили бомбардування. 27 січня 1973 р. в Парижі було підписано Угоду про 
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припинення війни і відновленні миру у В'єтнамі. 29 березня 1973 р. останній американський 

солдат покинув В'єтнам. Залишившись без підтримки США, 9 травня 1975 р. капітулювала 

столиця Південного В'єтнаму — Сайгон. 2 липня 1976 р. було проголошено створення єдиної 

в'єтнамської держави — Соціалістичної Республіки В'єтнам. 

СРСР і Близький Схід 

 

      СРСР почав налагоджувати зв'язки з близькосхідними країнами в 1950-х рр. При 

побудові відносин з арабськими державами цього регіону велика увага приділялася їх 

«соціалістичній орієнтації». Позиція СРСР в цьому регіоні спиралася на зміцнення економічних і 

торгових зв'язків і розвиток політичних відносин через цю діяльність. СРСР поставляв в регіон 

устаткування, техніку, сільськогосподарські машини. Назад йшли вантажі фосфатів, продукти 

харчування, нафта і газ. 

      Особливою статтею радянського експорту в цей регіон були постачання озброєнь. 

Об'єми цих постачань в арабські країни в період 1966—1970-х рр. наблизилися до 3,2 млрд 

доларів. Радянські військові фахівці брали активну участь в підготовці армійських кадрів і 

модернізації оборонних систем близькосхідних держав. Виняткове геостратегічне положення 

регіону, в якому перетиналися морські і повітряні шляхи Європи, Азії і Африки, робило його 

надзвичайно привабливим для США і СРСР. У Середземному морі постійно знаходився 6-й флот 

США і була сформована велика наземна Південноєвропейська і морська Середземноморська 

угрупування НАТО. Саме тому економічне і військове співробітництво СРСР в цьому регіоні 

носило функції заборони і контролю за присутністю озброєних сил США і НАТО. 

 

Радянсько-ізраїльські відносини 

 

      У червні 1967 р. почалася війна Ізраїлю проти Єгипту, Сірії і Йорданії (Шестиденна 

війна). Ізраїльтяни завдали нищівної поразки силам арабів, що перевершують за чисельністю, і 

захопили ті, що належали Єгипту півострів і сектор Газа, Сірії Синайський — висоти Голанськие, 

Йорданії — Західний берег річки Іордан. СРСР розірвав дипломатичні відносини з Ізраїлем і 

направив арабським державам великі партії зброї і декількох військових радників, а в Середземне 

море ввів військово-морський флот, готовий застосувати ядерну зброю у разі розростання 

конфлікту. Війна була припинена після звернення до президента США розділу радянського уряду 

О. М. Косигіна, в якому містилася пряма загроза «з позиції сили».Как це було 

      Згадує П. Акопов: «Радянський Союз часто зображається прихильником і навіть 

ініціатором цієї війни. А це абсолютно не так. Хотілося б привести один характерний приклад, про 

який ще ніхто не говорив і не писав. У травні 1967 року Ізраїль сконцентрував свої війська на 

сірійській межі і готувався до вторгнення на територію Сірії. Сірійський лідер Хафез Асад 

звернувся до президента Єгипту Гамалю Абдель Насеру з проханням подати підтримку 

напередодні очікуваної агресії з боку Ізраїлю. Єгипетські війська до цього часу вже знаходилися 

на Синає, що природно було чинником заборони Ізраїлю від нападу на Сірію. Але Насер вирішив 

порадитися і отримати згоду радянських друзів на завдання превентивного удару по Ізраїлю, для 

чого направив в кінці травня до Москви свого військового міністра Шамса Бадрана. 

      З радянського боку переговори вів О. М. Косигін, брали участь заступник міністра і 

керівник Близькосхідного відділу Міда. Присутній і я як радник. Головною темою переговорів 

було отримання згоди Радянського Союзу на завдання превентивного удару по Ізраїлю, щоб не 

допустити його вторгнення до Сірії. Бадран розклав карти і детально розповів про ситуацію. 

Косигін відразу твердо заявив, що ми не можемо дати такої згоди, оскільки Радянський Союз не 

може підтримувати агресію, в якій би формі вона не виявлялася, і що військовим шляхом 

неможливо вирішити проблему. Наступного дня Бадран знов підтвердив прохання Насера дати 

згоду і знову отримав тверде «ні». На третій день Бадран передав відповідь Насера, що поступила 

вночі з Каїра, що якщо радянські друзі твердо дотримуються такої точки зору, то нападу не 

буде...» 
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Криза у Чехословаччині 

 

      Якщо війна у В'єтнамі нанесла важку утрату США, то Радянський Союз потерпів 

морально-політичну поразку в одній з країн соціалістичного табору. У Чехословацькій 

Соціалістичній Республіці (ЧССР) наростали внутрішні суперечності, пов'язані з економічними 

труднощами, спорами навколо десталинизации і демократизація, а також питанням про 

федеральний пристрій держави. На пленумі ЦК КПЧ 3—5 січня 1968 р. все це привело до 

відставки президента республіки А. Новотного з поста першого секретаря ЦК. Першим секретарем 

ЦК КПЧ став А. Дубчек, до цього очолюючий ЦК компартії Словаччини і що виступав за 

обновгение політики партії. У країні розвернулася дискусія про долі соціалізму, про майбутньому 

країни. Ослабіли цензурні обмеження, з'являлися нові органи друку і суспільні об'єднання, 

зокрема КАН — Клуб безпартійних. Що ж до керівництва КПЧ і уряди, то, крім загальних слів 

про демократію, лібералізації, нових ідей і концепцій, по суті, не висловлювалося, а усередині 

йшла «позиційна війна» за перерозподіл портфелів. Компартія втрачала час і поступалася 

політичним простором іншим, непартійним силам. 

      В кінці березня А. Новотний був звільнений з поста президента, новим президентом 

ЧССР став генерал Д. Свобода. Атмосфера в країні розжарювалася, ініціатива поступово 

переходила в руки неформальних політичних сил, які чинили тиск на партійно-державне 

керівництво через засоби масової інформації і в цілому поза рамками офіційних структур. При 

цьому громадськість із захопленням підтримувала А. Дубчека і його прихильників 

(«прогрессистов»). Послідували нові заходи по лібералізації, зокрема, була скасована цензура в 

ЗМІ. Паралельно йшов інший процес — росли недовір'я і підозрілість з боку союзників 

Чехословаччини за Варшавським договором — СРСР, Польщі, ГДР, Болгарії і Угорщини. В ніч з 

20 на 21 серпня 1968 р. танки (близько 7 тис.) і більше 300 тис. солдатів і офіцерів п'яти країн 

Варшавського договору перейшли межі Чехословаччини. Одночасно радянські військові літаки 

почали висаджувати десантників на аеродромі в Празі. Офіцери КДБ заарештували членів 

Президії ЦК КПЧ на чолі з першим секретарем А. Дубчеком. Так була роздавлена «празька весна» 

— спроба створити «соціалізм з людською особою». 

 

Період розрядки напруженості 

у міжнародних відносинах 

 

      В розпал близькосхідної кризи керівники США були вимушені піти на контакт з 

керівництвом СРСР. Підсумки переговорів, що послідували, між президентом США Л. 

Джонсоном і головою Ради міністрів СРСР О. М. Косигіним в Гласборо (червень 1967 р.) дали 

можливість досягнення домовленості на основі концепції відмови обох наддержав від створення 

системи національної протиракетної оборони і обмеження стратегічних озброєнь. Почалися 

двосторонні переговори, продовжені при президентові США Р. Никсоне. У травні 1972 р. Р. 

Никсон (першим з керівників США) наніс офіційний візит до Москви. 26 травня були підписані 

два ключові договори: безстроковий Договір про обмеження систем протиракетної оборони (ПРО) 

і Договір про обмеження стратегічних озброєнь (ОСВ-1). Обидві країни відмовилися від дорогого і 

дестабілізуючого будівництва систем протиракетної оборони по периметру своїх меж. Договір по 

ПРО зробив найважливіший стабілізуючий вплив на радянсько-американський військовий баланс. 

Вперше в післявоєнний період США відмовилися розгортати велику, таку, що має стратегічне 

значення систему. Обидві сторони погодилися мати тільки по два локальні кільця протиракетної 

оборони — навколо столиці і навколо головного центру стратегічних ракет. Незабаром обидві 

сторони прийшли до висновку про «дозволеність» лише одного оборонного ракетного кільця. 

Радянське керівництво спорудило таке кільце навколо Москви, а американське — навколо 

підземних стратегічних ракет у Вайомінгу. Договір по ПРО зберігав свою силу до травня 2002 р., 

коли він був розірваний за бажанням американської сторони. 

      ОСВ-1 був першою угодою про обмеження ядерних озброєнь, згідно якому ставилася 

межа числу стаціонарних пускових установок МБР і пускових установок балістичних ракет на 
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підводних човнах. Договором і тимчасовою угодою (супутнім договору) юридично закріплювався 

принцип рівної безпеки в області наступальних стратегічних озброєнь. 

      Відхід від політики конфронтації привів до матеріалізації клімату розрядки: були 

поміщені десятки угод по питаннях торгівлі, судноплавства, сільського господарства, транспорту, 

мирного використання атомної енергії і тому подібне Здавалося, що виникає новий світ з більш 

обнадійливими перспективами. 

 

Процес Хельсінкі 

 

      Розрядка дозволила скликати Нараду по безпеці і співпраці в Європі (СБСЕ). 

Консультації по ньому відбулися в 1972—1973 рр. в столиці Фінляндії Хельсінкі. Перший етап 

наради був проведений на рівні міністрів закордонних справ з 3 по 7 липня 1973 р. в Хельсінкі. У 

нім брали участь представники 33 європейських держав, а також США і Канади. 

      Другий етап наради проходив в Женеві з 18 вересня 1973 р. по 21 липня 1975 р. Він 

представляв тури переговорів тривалістю від 3 до 6 місяців на рівні делегатів і експертів, 

призначених державами-учасниками. На цьому етапі вироблялися і узгоджувалися домовленості 

за всіма пунктами порядку денного наради. 

      Третій етап наради відбувся в Хельсінкі 30 липня — 1 серпня 1975 р. на рівні вищих 

політичних і державних керівників країн-учасниць наради, що очолювали національні делегації. 

Радянську делегацію очолював Л. І. Брежнєв. Розділи делегацій підписали Завершальний акт 

наради. Цей документ діє до цього дня. 

      Він включає домовленості, які повинні виконуватися в повному об'ємі як єдине ціле, по: 

1) безпеці в Європі, 2) співпраці в області економіки, науки і техніки, охорони навколишнього 

середовища, 3) співпраці в гуманітарних і інших областях, 4) подальшим крокам після наради. 

Завершальний акт містить 10 принципів, що визначають норми взаємин і співпраці: суверенна 

рівність, пошана має рацію, властивих суверенітету; незастосування сили або загрози силою; 

непорушність меж; територіальна цілісність; мирне врегулювання суперечок; невтручання у 

внутрішні справи; пошана прав людини і основних свобод; рівноправ'я і право народів 

розпоряджатися своєю долею; співпраця між державами; виконання міжнародно-правових 

зобов'язань. Завершальний акт гарантував визнання і недоторканність післявоєнних меж в Європі 

(що було на руку СРСР) і накладав на всі держави-учасники зобов'язання по дотриманню прав 

людини (це стало базою для використання проблеми прав людини проти СРСР). 

 

ОСВ-2 

(Оборонні стратегічні озброєння) 

 

      Відхід президента США Р. Никсона з політичної арени після уотергейтского скандалу 

(1974) завдав удару по політиці, направленій проти продовження «холодної війни». У політиці 

американської еліти по відношенню до СРСР починається бродіння, викликане тиском правих сил, 

що рахували розрядку помилковою концепцією, сприяючою (а не що перешкоджає) краху 

американських позицій в світі. У лютому 1974 р. сенатор Голдуотер виразив кредо супротивників 

поліпшення відносин з СРСР: «Ми ніколи не були в гіршій позиції, ніж сьогодні... СРСР 

перевершує нас в кожній категорії озброєнь... Ми були по дурості втягнуті в договір про 

припинення випробувань ядерної зброї і в переговори ОСВ... Все це поставить США в позицію 

слабкості». 

      Проте до літа 1979 р. був досягнутий радянсько-американський компроміс, 

зафіксований в Договорі ОСВ-2, підписаному радянською і американською сторонами у Відні 18 

червня 1979 р. Він визначав кількість носіїв стратегічної зброї для обох сторін. 

      Радянський Союз, йдучи на компроміс, яким був Договір ОСВ-2, жертвував багатьом. 

Перш за все, СРСР дав згоду скоротити свої стратегічні сили на 10%, відмовився від ряду програм, 

що знаходилися на різних стадіях розробки або розгортання. Але і для Сполучених Штатів договір 

ставив істотні бар'єри. Так, США вимушені були обмежити чисельність балістичних ракет з 
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головними частинами (не більше 1200 одиниць), що розділяються, крилатих ракет (не більше 3000 

авіаційних крилатих ракет). Загальне число носіїв ядерної зброї фіксувалося цифрою 2250. Згідно 

протоколу до Договору ОСВ-2, заборонялося розгортання крилатих ракет наземного і морського 

базування дальністю понад 600 км. Обидві сторони — СРСР і США — заявили про те, що 

дотримуватимуть його положення до тих пір, поки на порушення його положень не піде 

протистояча сторона. 

      Поза сумнівом, що підписання Договора ОСВ-2 стало позитивним явищем. Воно 

означало, що США вважали історично необхідним знайти певні обмеження в ході гонки озброєнь, 

що вони втратили віру в можливість змусити СРСР коректувати свій зовнішньополітичний курс 

зважаючи на стратегічну перевагу США. Але ускладнення американських відносин з Іраном, 

введення радянських військ до Афганістану нанесли удар по розрядці і договірним відносинам. 

 

Введення радянських військ до Афганістану 

 

      У квітні 1978 р. в Кабулі, столиці сусіднього з СРСР Афганістану, відбувся військовий 

переворот. До влади прийшла група офіцерів на чолі з Н. М. Тараки, лідером Народно-

демократичної партії Афганістану (НДПА), що орієнтувалися на СРСР і прагнули побудувати в 

своїй країні соціалізм. 

      Тараки отримав економічну і фінансову допомогу від СРСР. Тисячі радянських 

радників прибули до Афганістану. Декретами були проведені земляна, соціальні і освітні реформи. 

Але ця прискорена програма не була здійснена. Уряду не вдалося створити собі опору серед 

населення. У березні — квітні 1979 р. почалося повстання проти нового режиму. Уряд Тараки 

просив про введення радянських військ, але дістало відмову. Один з членів нового афганського 

уряду X. Амін, що зосередив в своїх руках керівництво каральними органами, жорстоко, але 

безуспішно боровся з повстанням. 11 вересня 1979 р. відбулася зустріч Л. І. Брежнєва з Тараки, на 

якій радянський вождь запропонував зняти з посади ненависного народу Аміну. Але Амін 14 

вересня 1979 р. зробив замах на Тараки (був убитий його ад'ютант), а 15 вересня на пленумі ЦК 

НДПА Тараки був звільнений від своїх обов'язків і відправлений спочатку під домашній арешт, а 

потім у в'язницю. Генеральним секретарем ЦК НДПА і прем'єр-міністром став Амін. 8 жовтня 

1979 р. Тараки був задушений в камері (офіційно було оголошено, що він помер від серцевої 

недостатності). 

      Ці події змінили відношення радянського керівництва до Афганістану. Рішення про 

введення військ було ухвалене чотирма членами Політбюро ЦК КПРС — Л. І. Брежнєвим, А. А. 

Громико, Д. Ф. Устіновим (міністр оборони), Ю. В. Андроповим. Після довгого аналізу ситуації 

вони прийшли до висновку, що що підривають афганську революцію сили в перспективі 

загрожують СРСР. 12 грудня 1979 р. Брежнєв ухвалив рішення про надання ДРА військової 

допомоги на підставі підписаного рік тому радянсько-афганського Договору про дружбу, 

добросусідство і співпрацю «шляхом введення на його територію контингенту радянських військ». 

24 грудня 1979 р. на аеродромі Баграм, в 50 км. на північ від Кабула, висадилися частини 105-ої 

гвардійської повітряно-десантної дивізії. 27 грудня 1979 р. радянські десантники штурмом узяли 

палац Аміну, який був убитий. Країну очолив Б. Кармаль (раніше — посол в Празі). До 

Афганістану був введений «обмежений контингент» радянських військ (до 100 тис. чоловік). 

      Але введення військ, хоча і забезпечив радянську Середню Азію, не привів до 

нормалізації ситуації в Афганістані.Як це було: 

      Колишній радник президента США по національній безпеці Зб. Бжезінський згадував: 

«Президент Картер підписав першу директиву про таємну допомогу супротивникам 

прорадянського режиму в Кабулі 3 липня 1979 року. І того ж дня я написав доповідну записку для 

президента, в якій я йому пояснив, що, на мою думку, ця допомога спричинить радянське 

військове втручання... Ми не змусили росіян втрутитися, ми просто свідомо збільшили можливість 

того, що вони це зроблять. Ця секретна операція була відмінною ідеєю. Її метою було заманити 

росіян в афганську пастку. Того дня, коли Ради офіційно перейшли кордон, я написав 

президентові Картеру коротко: «У нас тепер є можливість дати СРСР свою в'єтнамську війну». 
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      Супротивники ісламізму кабульського уряду (моджахеди, як вони називали себе, або 

душманы, як звали їх прихильники законної влади ДРА) отримували допомогу Пакистану (на 

території якого розмістилися бази і учбові табори), Саудівської Аравії (що фінансувала 

моджахедів) і США (що поставляли озброєння, боєприпаси, спорядження, присилали 

інструкторів). Громадянська війна, в яку опинилися залучені радянські війська, затягнулася на 

десятиліття. 

 

Новий виток «холодної війни» 

 

      Що прийшла до влади в 1981 р. в США адміністрація президента Р. Рейгана узяла курс 

на створення ситуації стратегічної переваги над СРСР. Ломка стратегічного паритету і досягнення 

Сполученими Штатами військового переважання повинні були стати передумовою для 

можливості чинення політичного тиску на Росію. Значно збільшуючи свій військовий потенціал, 

американська адміністрація намагалася вирішити декілька завдань: 

      — досягнення переваги за основними показниками у військовій області; 

      — зміцнення позицій американської дипломатії на двосторонніх переговорах з СРСР і 

на багатобічних форумах з метою реалізації зовнішньополітичних цілей США за рахунок 

поступок з боку супротивників і цілеспрямованого посилювання своїх позицій; 

      — втягування Радянського Союзу в процес гонки озброєнь з метою відвернення 

ресурсів в непродуктивні сфери, ослаблення радянської економіки, утруднення зв'язків СРСР з 

соціалістичними країнами, що розвиваються, створення можливостей для економічного тиску на 

СРСР. 

      Американське керівництво пішло по лінії пошуку нових ділянок боротьби проти СРСР 

— перенесення військових дій в космічний простір. Перед американськими озброєними силами 

було поставлено завдання: по-перше, захистити територію США від нападу з космосу, створити 

«космічний щит», по-друге, створити можливість «засліплення» супротивника і швидкого 

знищення космічних комунікацій СРСР. Ця програма отримала назву «Зоряні війни». 

      Головним якісним орієнтиром рейгановского військового будівництва стало 

перетворення колишньої тріади стратегічних озброєних сил на стратегічну систему, що 

складається з п'яти компонентів. До колишньої тріади (міжконтинентальні балістичні ракети, 

балістичні ракети підводних човнів і стратегічна авіація) були додані ще крилаті ракети 

морського, наземного і повітряного базування і призначені для виконання стратегічних функцій 

ракети середньої дальності. 

      Стратегія США переслідувала мету змінити ситуацію ракетно-ядерного паритету двох 

великих держав. Програма протисупутникової зброї припускала розробку і розгортання таких 

систем, які дозволили б знищити стеження потенційного супротивника, що знаходяться в космосі 

засобу, зробили б для нього неможливим спостереження за переміщенням озброєних сил США, 

коректування власних оборонних систем. У вересні 1982 р. у військово-повітряних силах США 

було створено спеціалізоване космічне командування. У червні 1983 р. космічне командування 

було створене у ВМС США. У 1984 р. почалися випробування протисупутникової системи АСАТ 

— якісно нового кроку в космічній техніці. АСАТ є зброєю, що запускається з винищувача Ф-15, 

що піднімається на значну висоту. Це ракета, що несе спеціальну боєголовку, створену для 

знищення супутників. Адміністрація Р. Рейгана вважала, що США на цьому шляху зуміють значно 

обійти СРСР, поставити радянські ракети під приціл, залишаючи свої засоби нападу 

невразливими.     

 

Документи епохи: 

   З відкритого листа А. Д. Сахарова Президії Верховної Ради СРСР, голові Президії 

Верховної Ради СРСР Л. І. Брежнєву. 1980 р. 

      ...Усередині СРСР посилюється руйнівна надмілітаризація країни (особливо згубна в 

умовах економічних труднощів), не здійснюються життєво важливі реформи в господарсько-
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економічних і соціальних областях, посилюється небезпечна роль репресивних органів, які можуть 

вийти з-під контролю... 

   Заява ТАСС про вступ на територію Чехословаччини радянських військ. 21 серпня 1968 р. 

      Подальше загострення обстановки в Чехословаччини зачіпає життєві інтереси 

Радянського Союзу і інших соціалістичних країн, інтереси безпеки держав соціалістичної 

співдружності. Загроза соціалістичному ладу Чехословаччини є разом з тим загрозою засадам 

європейського миру. 

      Братські країни твердо і рішуче протиставляють будь-якій загрозі свою непорушну 

солідарність. Нікому і ніколи не буде дозволено вирвати жодної ланки із співдружності 

соціалістичних держав. 

   Із Завершального акту Наради по безпеці і співпраці в Європі. 1 серпня 1975 р. 

      VI. Мирне врегулювання суперечок 

      Вони [країни] будуть сумлінно і у дусі співпраці докладати зусилля до того, щоб в 

короткий термін прийти до справедливого рішення, заснованого на міжнародному праві. 

      У цих цілях вони використовуватимуть такі засоби, як переговори, обстеження, 

посередництво, примирення, арбітраж, судовий розгляд або інші мирні засоби по їх власному 

вибору, включаючи будь-яку процедуру врегулювання, узгоджену до виникнення суперечок, в 

яких вони були б сторонами. 

   З відкритого листа А. Д. Сахарова Президії Верховної Ради СРСР, голові Президії 

Верховної Ради СРСР Л. І. Брежнєву. 1980 р. 

      ...Військові дії в Афганістані продовжуються вже сім місяців. Загинули і покалічені 

тисячі радянських людей і десятки тисяч афганців — не тільки партизан, але, головним чином, 

мирних жителів — людей похилого віку, жінок, селян і городян. 

      Також не підлягає сумніву, що афганські події кардинально змінили політичне 

положення в світі. Вони поставили під удар розрядку, створили пряму загрозу миру не тільки в 

цьому районі, але і скрізь. Вони утруднили ратифікацію договору ОСВ-2... 

 

20. Культура і духовний клімат 

у другій половині 1960-х — початку 1980-х рр. 

 

      З другої половини 1960-х рр. намітилися зміни в духовному кліматі радянського 

суспільства. Показові судові процеси над І. А. Бродським (1964), А. Д. Синявським і Ю. М. 

Даніелем (1966) викликали у відповідь реакцію в радянському суспільстві, в захист обвинувачених 

виступили багато відомих письменників. Прагнення до свободи творчості народжувало і потребу в 

розвитку вільної особи. Проблема цивільної відповідальності стає для багатьох проблемою 

етичного, етичного вибору. У 1965—1968 рр. в СРСР зароджується дисидентський рух. 

      Настрої «відлиги» в середовищі інтелігенції поступово переростали в насторожене і 

критичне відношення до існуючого режиму. Владу проявляла нездатність і небажання вести 

відкритий діалог з суспільством про шляхи подальшого розвитку країни. З'явилися ознаки 

повернення до минулому, тема подолання наслідків «культу особи» І. В. Сталіна зникла з друку. 

Розглядалося питання про новий перегляд відношення до Сталіна, тим більше що в творчому 

середовищі у цих позицій були прихильники, що групувалися навколо журналу «Жовтень». До 

відкритої реабілітації Сталіна справа не дійшла, але були прийняті серйозні заходи проти тих, хто 

активно виражав незгоду з переглядом політичної спадщини «відлиги». У 1970 р. редакцію 

«Нового світу» був вимушений покинути А. Т. Твардовський. Безпосереднім приводом грубого 

натиску на головного редактора журналу стали списки поеми, що ходили в самвидаві, «По праву 

пам'яті», направленої проти сталінського режиму і опублікованої на Заході. Після відходу 

Твардовського «Новий світ» втратив репутацію носія демократичних настроїв. 

      «Жовтень» також піддався критиці за «крайнощі» у видавничій політиці і низьку якість 

публікованих творів. Ліквідовуючи «крайнощі», власті прагнули відродити однодумність. 

«Товсті» літературні журнали мали величезну читацьку аудиторію, і контроль за їх видавничою 

діяльністю був дієвим засобом впливу на розуми людей. 
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      Сфера самвидаву продовжувала розширюватися, для деяких представників творчої 

інтелігенції вона стала єдиною можливістю контакту з читацькою аудиторією. Ряд відомих 

радянських письменників, чиї твори не друкувалися в СРСР, були вимушені під натиском властей 

виїхати за межу. У 1974 р. з СРСР був висланий що виступав з відкритою критикою влади А. І. 

Солженіцин, лауреат Нобелівської премії по літературі 1970 р. У Нобелівській лекції, роздумуючи 

про покликання і про відповідальність письменника, Солженіцин виразив переконаність в тому, 

що, «одного разу узявшись за слово, вже потім ніколи не відхилитися: письменник — не сторонній 

суддя своїм співвітчизникам і сучасникам, він — співвинуватець у всьому злі, здійсненому у нього 

на батьківщині або його народом. І якщо танки його вітчизни залили кров'ю асфальт чужої 

столиці, — те бурі плями навік зашльопали обличчя письменника... порятунок людства тільки в 

тому, щоб всім була справа до всього: людям Сходу було б суцільно небайдуже, що роблять на 

Заході; людям Заходу — суцільно небайдуже, що здійснюється на Сході. І художня література — з 

якнайтонших, отзывчивейших інструментів людської істоти — одна з перших вже перейняла, 

засвоїла, підхопила це відчуття єднання людства, що росте... Одне слово правди весь світ 

перетягне. Ось на такому уявно-фантастичному порушенні закону збереження мас і енергій 

заснована і моя власна діяльність, і мій заклик до письменників всього світу». 

      За кордоном опинилися письменники В. П. Аксенов, А. Д. Синявський, В. Н. Войновіч, 

С. Д. Довлатов, скульптор Э. Невідомий, поети А. А. Галіч і І. А. Бродський, деякі інші відомі 

діячі культури. Спроби групи письменників вже в кінці 1970-х рр. налагодити відкритий випуск 

непідцензурного видання — літературного альманаха «Метрополь» — натрапили на жорсткий 

опір владі і верхівок Союзу письменників. «Відлига», що перетиналася в роки, «офіційна» і 

«неофіційна» сфери культурного життя почали помітнішим розходитися один з одним. У 

художньому середовищі чітко позначився вододіл між тими, що працювали в рамках звичних 

ідейних установок і тими, хто шукав нові форми творчого самовираження. Свобода творчості 

останніми розглядалася як вищий прояв свободи особи. Вираз внутрішньої свободи став тим 

камертоном, по якому настроювалося «справжнє» (тобто вільне) мистецтво. 

      Художнє життя 1970—1980-х рр. було, не дивлячись на жорсткі цензурні обмеження, 

яскравою і насиченою. Крупні культурні події викликали величезний інтерес. Аудиторія читачів 

сучасної літератури обчислювалася мільйонами, в літературі шукали відповіді на проблеми, що 

хвилювали суспільство. Поезія поступово відступала перед прозою, що роздумувала про духовний 

світ сучасника і про відповідальність людини за свій моральний вибір. Твори відомих і улюблених 

авторів, що друкувалися в «товстих» журналах, передавалися з рук в руки, книжкові видання не 

можна було купити в магазині, навіть якщо вони виходили багатотисячними тиражами. 

      Величезний резонанс викликали твори, без оздоб, що тверезо малюють нелегке життя 

радянського села. Збірно авторів називали «деревенщиками». Це були люди різного рівня 

талановитості, що в сукупності утворили цілий літературний напрям. Найбільші з письменників — 

В. Распутін, В. Белов, В. Шукшин, В. Астафьев,Б. Можаєв, С. Залигин, Ф. Абрамов, В. Солоухин 

— залишили значущий слід в російській літературі. Вони слідували великій традиції російського 

критичного реалізму, прагнучи зображати життя як вона є. Їх творчість була пронизана високим 

моральним пафосом. У відповідь на урбанізацію і вмирання села вони закликали до розкриття 

минулих цінностей селянського миру, пошані до пам'яті предків і до спадкоємності поколінь. 

      Пошана до вітчизняної історії, прагнення повернутися до національного коріння 

виразилися в успіхах руху в захист пам'ятників історії і культури. Його витоки відносилися до 

другої половини 1950-х рр., коли активне міське будівництво привело до масового руйнування 

багатьох цінних архітектурних об'єктів, по розмаху зіставному із знищенням історичної забудови в 

1930-х рр. Ініціатором руху став один з найбільших вітчизняних фахівців-реставраторів П. Д. 

Барановський. У 1964 р. за його ініціативою був створений клуб «Батьківщина», члени якого 

безоплатно працювали на відновленні Крутіцкого подвір'я в Москві. 

      У 1965 р. при Російському музеї в Ленінграді був створений клуб «Росія». Обидва клуби 

повели активну просвітницьку діяльність. Велику участь в ній брали художники С. Т. Коненков і 

П. Д. Корін, письменники Л. М. Леонов и В. А. Солоухин, співак І. С. Козловський, космонавт А. 

А. Леонов, журналіст В. М. Пісків. У лютому відбувся засновницький з'їзд Всеросійського 
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суспільства охорони пам'ятників історії і культури (Воопік). П'ять років опісля членами 

суспільства було вже близько 6 млн чоловік. 

      На рубежі 1970—1980-х рр. рух в захист пам'ятників історії і культури вступив в новий 

етап, пов'язаний з ім'ям академіка Д.С. Ліхачева. Він висунув особливе поняття — «екологія 

культури». Ліхачев поставив завдання дбайливого збереження не просто окремих пам'ятників, а 

навколишнього людину середовища, створеною «культурою його предків і ним самим». Цій 

турботі про екологію культури значною мірою були присвячені його книги «Нотатки про 

російський» (1981), «Земля рідна» (1983) і «Листи про добрий і прекрасний» (1985), спеціально 

адресовані молодому поколінню. 

      Опублікована в журналі «Дружба народів» в 1976 р. повість Ю. Тріфонова «Будинок на 

набережній» — розповідь про людську долю, понівеченою сталінською епохою, — викликала 

бурхливу суспільну реакцію. Повісті Тріфонова про повсякденне життя і світовідчування городян 

(«Обмін», «Попередні підсумки», «Довге прощання») також стали важливою суспільною подією. 

Сама тема була новою для сучасної літератури. 

      Продовжуючи традиції літератури «відлиги» і кіно, на екран вийшли фільми про 

духовний світ і цивільну позицію сучасника («Доживемо до понеділка», реж. С. І. Ростоцкий, 

1969, «Біля озера», реж. С. А. Герасимов, «Почало», реж. Р. І. Панфілов, обидва 1970). Вони чуйно 

уловили суспільну атмосферу початку 1970-х рр. і зібрали величезну глядацьку аудиторію. 

      Масовий переїзд городян в окремі квартири зробив масовими домашні бібліотеки. Такі 

бібліотеки збиралися в багатьох сім'ях, в них неодмінно були присутні зібрання творів російських 

і радянських письменників (М. Горький, В. В. Маяковський, А. Н. Толстой, М. А. Шолохов, К. Г. 

Паустовський були в числі самих читаних радянських класиків). 

      У країні існував справжній «голод» на хорошу книгу. Щодня (!) виходило 4,3 млн 

екземплярів книг і брошур (більше 1,5 млрд в рік, дані 1971 р.), число найменувань до кінця 

десятиліття досягло 85 тис. Але дуже значну частину цієї продукції складала суспільно-політична 

література — твори Маркса, Енгельса, Леніна, програмні виступи керівників КПРС, документи 

з'їздів і пропагандистські матеріали. Їх вивчення входило в обов'язкову програму старших класів 

шкіл, вузів і спеціально організованої системи підвищення суспільно-політичної підготовки, в яку 

була залучена значна частина дорослого населення. У таких заходах, які повинні були сприяти 

формуванню «правильного» світогляду, власті бачили ефективний шлях контролю над розумами 

людей. Відкрито критикувати партійні установки і саму систему ідеологічного виховання мало хто 

вирішувався, але впродовж 1970—1980-х рр. спостерігалося стійке зростання скептичного 

відношення до цих пропагандистських зусиль влади при зовнішньому дотриманні «правил гри». 

Саме у ці роки в середовищі інтелігенції укоріняється «двоемыслие» — стан внутрішньої незгоди 

з ідеологічними установками і з устроєм життя, який вони породжували, при зовнішньому 

схваленні або примиренні з дійсністю, коли доводилося говорити одне, думати інше, а робити 

третє. Для багатьох відхід в приватне життя (що означав добровільне позбавлення можливості 

швидкого просування по службі і підвищення рівня життя) став цивільною позицією. 

      Круг читання і характер читацьких переваг — яскрава ілюстрація цього феномена. 

Художньої, учбової і дитячої літератури катастрофічно не вистачало. Не дивлячись на постійне 

зростання тиражів, ріс і попит на книги, і що будь-яке викликало читацький інтерес видання 

перетворювалося на дефіцит. Особливо це стосувалося тих, що видавалися невеликими для того 

часу тиражами віршів А. А. Ахматової, М. І. Цветаєвой,Б. Л. Пастернаку, О. Э. Мандельштама, 

проза М. А. Булгакова, М. М. Зощенко, А. П. Платонова і ін. Проте їх книги або машинописні 

копії текстів були в багатьох домашніх бібліотеках. Щоб вгамувати книжковий голод, було 

зроблено грандіозний видавничий почин. У 1967—1977 рр. тиражем 300 тис. екземплярів була 

видана «Бібліотека усесвітньої літератури» — 200 томів, до яких увійшли кращі художні творіння 

від древнешумерского «Епосу про Гильгамеше» до сучасності. Після її завершення було почато 

видання «Бібліотеки класики». Вершиною діяльності книговидавця була серія «Літературні 

пам'ятники» видавництва «Наука». Заснована в 1947 р. за ініціативою президента Академії наук С. 

І. Вавілова для видання особливо значущих в історії світової літератури творів серія спочатку 

адресувалася головним чином академічним кругам. На рубежі 1960—1970-х рр. ця серія стає 
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справді масовою — книги виходять стотисячними тиражами, частина видань випускаються в 

кишеньковому форматі і м'якій палітурці. Головою редакційної колегії серії «Літературні 

пам'ятники» був академік Д. С. Ліхачев. Сучасні автори друкувалися в «товстих» журналах, на які 

дуже важко було оформити підписку, і за цими виданнями шикувалися читацькі черги в 

бібліотеках. Серед зарубіжних письменників найбільший попит мали Э. Хемінгуей, Э. М. Ремарк, 

Дж. Лондон, М. Твен, А. Труайя і ін. Обговорення прочитаних новинок було частиною 

повсякденного життя, а цитування улюблених творів стало невід'ємною частиною мовного 

етикету близьких по духу людей, способом пізнавання «своїх». Художні смаки і оцінки 

формували простір спілкування і були свого роду пропуском в середу однодумців. 

      Загострений інтерес до художньої творчості, пов'язаної із словом, частково компенсував 

відсутню публічну політичну дискусію. Не випадково в центрі суспільної уваги опинився театр. 

Театральне мистецтво переживало справжній зліт. Яскравий публіцистичний характер відрізняв 

постановки знаменитої московської Таганки (Театру на Таганці під керівництвом Ю. П. 

Любімова). 

      У іншій стилістиці працював Ленком (московський Театр ним. Ленінського комсомолу, 

яким з 1973 р. керує М. А. Захаров). На його сцені в 1970-і рр. з'явилися звернені до молодіжної 

аудиторії мюзикли, а в 1981 р. перша радянська доля-опера «юнона і Може». Ця постановка 

кинула виклик звичним сценічним канонам і стала символом самозабутнього творчого єднання 

театру зі своїм глядачем. Справжній розквіт переживав ленінградський Великий драматичний 

театр (БДТ), в трупі якого режисер Г. А. Товстоногов зібрав сузір'я чудових акторів. Популярними 

у молодого глядача були спектаклі молодіжних театрів-студій і самодіяльна театральна творчість. 

      Невід'ємною частиною культурного багажу інтелігенції стало так зване інтелектуальне 

(авторське) кіно. Фільми-притчі А. А. Тарковського («Андрій Рубльов», 1966—1971, «Соляріс», 

1972, «Дзеркало», 1974, «Сталкер», 1979) прочиняли перед уважним глядачем внутрішній світ 

людини і запрошували до філософського осмислення цього світу, до подорожі «всередину себе». 

Мир нових художніх засобів і нових підходів до осмислення минулого (а через минуле — 

сучасності) відкрили фільми А. Ю. Германа, К. Р. Муратової. Деякі фільми довго не виходили в 

прокат і тиражувалися в дуже невеликій кількості копій і з цензурними купюрами, але у них була 

своя зраджена аудиторія. 

      Ясність і оптимізм щодо можливостей, які відкриваються перед людиною «нового 

суспільства», в другій половині 1970-х рр. поступово змінилися настроями іншої тональності. В 

центрі уваги покоління «семидесятников» знаходилися проблеми відповідальності і морального 

вибору особи. Одне з найяскравіших свідоцтв зміни суспільних настроїв — зміна тональності 

смеховой культури. У 1960-і рр. неодмінним учасником дружнього спілкування був гумор. У 

молодіжному середовищі було прийнято виявляти несерйозне відношення до серйозних справ, 

веселий настрій супроводив загальним починам. У газетах друкували гуморески, в клубах 

проводили юморины (конкурси гумору). З таких ініціатив на телебаченні виріс знаменитий «КВН» 

(«Клуб веселих і метких»), одна з найпопулярніших телепередач 1960-х рр., що почала 

переможний хід по країні у формі студентської самодіяльності. Передачу закрили в 1971 р. Гумор 

почала швидко тіснити руйнівна іронія, а потім — відверте знущання з неефективності системи, 

хай і висловлене езопівською мовою. 

      Не випадково улюбленим жанром радянського кіноглядача стала комедія з соціальним 

підтекстом. Незадоволеність, що приховано копилася, повільним зростанням рівня життя і 

побутовими труднощами, які власті списували то на «рідні плями капіталізму», то на прорахунки 

місцевого керівництва, то на несприятливі погодні умови, відображало невіру, що росте, в 

переваги радянського ладу. Комедія фіксувала людські недоліки і соціальні пороки, але поступово 

мінялися тональність показу радянській дійсності і характер образотворчих засобів. Красномовний 

приклад — еволюція творчості однієї з найвідоміших і улюбленіших кінорежисерів епохи Р. Н. 

Данелії: від фільму, що став символом «відлиги» («Я крокую по Москві», 1964), і комедії «Не 

горюй!» (1969), які відрізняє м'яка авторська іронія, через посилення елементів соціальної сатири 

(«Афоня», 1975, «Міміно», 1978) до сарказму («Осінній марафон», 1979) і викривального 

соціального пафосу («Кин-дза-дза», 1986). 
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      Суспільство уміло сміятися над своїми недоліками. Неймовірною популярністю 

користувалися репризи А. І. Райкина, в яких висміювалися пороки людей — «бюрократів, ханжей, 

дармоїдствують», але за ними з роками все виразніше проступали пороки системи. Фрази з 

монологів його героїв («Бу’ зроблене», «Вже сміюся», «В грецькому залі») стали крилатими. 

      На естраді, по радіо і телебаченню виступали дуети сатириків — Тарапунька і Штепсель 

(Ю. Т. Тімошенко і Е. І. Березін), Р. А. Карцев и В. Л. Ільченко. Рідкісний збірний концерт 

обходився без представників цього жанру. На зміну виконавцям легких сатиричних зарисовок 

прийшли письменники-сатирики, що виступали з монологами власного твору (М. М. Жванецкий, 

М. Н. Задорнов). «Монологи в образі» у виконанні Г. В. Хазанова стали уособленням настроїв 

рубежу 1980-х рр., що мінялися Кіносеансам передували випуски сатиричного кіножурналу 

«Гніт», величезну аудиторію мав ілюстрований сатиричний журнал «Крокодил». Фейлетон став 

неодмінною рубрикою і центральних, і місцевих газет. У повсякденному спілкуванні міцне місце 

зайняв побутовий і політичний анекдот. 

      Образ «епохи розвиненого соціалізму» міцно асоціюється з творчістю поета, артиста 

театру і кіно, автора і виконавця пісень B. C. Висоцкого. Значення спадщини поета виходить 

далеко за рамки явища культурному життю. Глибока демократична творчість Висоцкого було 

популярне в самих різних шарах, в його героях радянське суспільство дізнавалося себе. Його 

тематичні цикли присвячені пам'яті війни і самим різним сторонам повсякденності — спорту, 

побуту, друзям, любові, людям, що вибрали метою життя подолання труднощів і боротьбу із 

стихією, — морякам, альпіністам, геологам. Радянські реалії 1970-х рр. передані за допомогою 

впізнанних метафор, за ними вгадується зрозумілий всім соціальний підтекст. Висоцкий відтворив 

не тільки образ думки, але і інтонації «шестидесятников» і героїв, що прийшли їм на зміну. Для 

багатьох захоплення творчістю Висоцкого стало формою цивільного самовираження і критичного 

осмислення дійсності, протестом проти побутового і ідейного конформізму. За життя вірші поета 

практично не видавалися і тиражувалися у вигляді магнітофонних записів його виступів перед 

невеликими аудиторіями слухачів в клубах і НДІ. 

      Висоцкий працював одночасно в полі підцензурної культури (він був артистом Театру 

на Таганці, знімався в кіно і писав тексти пісень для кінофільмів і спектаклів) і культури 

неофіційної. У 1970-і рр. ці дві сфери все далі розходяться і в темах, і у формах творчого 

самовираження. Особливо яскрава така розбіжність виявилося в образотворчому мистецтві і в 

молодіжній музичній культурі. Масовим захопленням радянської молоді стала доля — 

найпомітніший напрям неофіційного мистецтва останніх радянських десятиліть. Перші рок-групи 

з'явилися в СРСР ще в початку 1960-х рр., але вони грали зарубіжну музику, пропагували 

творчість своїх кумирів — «Бітлз», «Роллінг Стоунз». На рубежі 1960—1970-х рр. народилися 

популярні радянські рок-групи («Машина часу», «Квіти», «Скоморохи», «Акваріум»), музиканти 

виконували пісні власного твору. На відміну від західної долі, де основну роль грав ритм, в 

молодій радянською рок-культуре велике смислове навантаження несли тексти (що відповідало 

вітчизняній культурній традиції). У піснях піднімалися філософські і соціальні проблеми. Спроби 

влади поставити долю під контроль через систему офіційно зареєстрованих клубів не увінчалися 

успіхом: і музиканти, і глядачі не готові були поступитися знайденою свободою. У підцензурній 

культурі доля, як і авторська пісня, не була присутня, хоча популярність кращих вітчизняних груп 

була величезною, а записи пісень широко тиражувалися населенням. Рок-фестівалі пройшли в 

молодому місті фізиків Чорнроголівці під Москвою (1978) і в Тбілісі (1980), але в основному 

музиканти виступали від випадку до випадку в школах, клубах, НДІ, на квартирах. Особливо 

жорсткі заборонні заходи приймалися проти столичних груп; у Ленінграді, де цензурний прес в ці 

роки був декілька слабкіше, доля-культура відчувала себе вільніше. Перший легальний концерт 

«Машини часу» в Москві відбувся тільки в 1985 р. в рамках XII Усесвітнього фестивалю молоді і 

студентів. 

      В умовах заборон на альтернативні форми художньої творчості суспільно-політичне 

звучання придбали виступи художників «іншого мистецтва», хоча пряме протистояння офіційній 

ідеології зовсім не було метою їх діяльності. У вересні 1974 р. по розпорядженню властей за 

допомогою бульдозерів була розгромлена виставка картин, організована на московському пустирі 
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в Ізмайлово. Цей розгром викликав дуже гостру реакцію на Заході, що негативно позначалося на 

образі СРСР в світі. 

      Відкрите зіткнення із Заходом навколо проблем культурного життя в СРСР було 

небажаним. Тим більше що в ці роки предметом гострих розбіжностей залишалося питання про 

право радянських громадян емігрувати до Ізраїлю. В той же час в 1970-і рр. радянське керівництво 

проголосило курс на розрядку міжнародної напруженості. У цих умовах допущення певної 

свободи творчості було вагомим аргументом в діалозі, воно відображало готовність піти на деяких 

не такі принципові, з погляду влади, компроміси. Одночасне бурхливе обговорення проблем 

свободи творчості в СРСР, розгорнене в західних засобах масової інформації, підтримувало 

підвищений інтерес до альтернативної культури усередині країни, через іноземне радіомовлення 

(«радіоголоси») відгомони дискусії доходили до радянської аудиторії і подпитывали критичні 

настрої. Власті визнали доцільним вирішити невеликі експозиції художників-неформалів (О. 

Рабін, В. Немухин, Л. і В. Кропівніцкие, Л. Мастеркова і ін.). Перші такі виставки відбулися опісля 

декілька тижнів після розгрому «бульдозерної виставки» в Москві і в Ленінграді. Виставку в 

павільйоні «Бджільництво» ВДНХ СРСР, що відбулася в 1975 р., від натовпу охочих потрапити, 

таких, що не мали запрошень, охороняла кінна міліція. 

      При цьому «ідейне чуже» мистецтво жорстко критикувалося у пресі. Надалі для 

контролю над цією сферою неформальної творчості створили офіційні об'єднання (під егідою 

Московського комітету художників-графіків), які проводили невеликі виставки. У середовищі 

«іншого мистецтва» народився новий напрям, що отримав назву московського концептуалізму. 

Роботи художників І. Кабакова, Э. Булатова, Д. Прігова, І. Чуйкова стали «візитною карткою» 

альтернативного мистецтва останніх радянських десятиліть. 

      Московські художники прагнули відтворити на площині полотна і в концептуальних 

інсталяціях світ ідей, а не мир речей, і головною була ідея свободи. Створюючи простір свободи, 

вони широко використовували текст і впізнанні символи часу (гасла, портрети вождів, державну 

символіку), що відображали простір «несвободи», за межі якого прагнула вирватися людина. 

      По аналогії із західним поп-артом народився соц-арт, що інтерпретував радянські 

символи вже в іронічній, гротесковій формі (У. Комар, А. Меламід). 

      У створенні московського авангардного мистецтва брало участь всього біля 100 чоловік. 

Але при напруженості ідеологічного, культурного поля їх діяльність стала предметом 

зацікавленості безлічі людей. 

      Ці творчі експерименти залишалися надбанням невеликої аудиторії, проте самим 

фактом своєї появи і характером реакції властей вони зробили помітний вплив на духовний клімат 

в радянському суспільстві. Альтернативна культура, за рідкісними виключеннями, не виражала 

відкритого політичного протесту, головним її посланням миру було затвердження творчої 

свободи, свободи від жорсткого ідеологічного канону. Багато творів культури підцензурної мали, 

навпаки, яскраво виражену критичну тональність, і саме цю обставину визначала зацікавлена 

увага до них широкої аудиторії. 

      Носіями відкритої незгоди з режимом стали представники дисидентських рухів. 

Дисидент в широкому сенсі цього поняття — людина, незгідна зі встановленими правилами і 

порядками; у СРСР синонімами цього поняття сталі слова інакодумець і правозахисник. Дійсно, 

різних по політичній орієнтації представників інакомислення в СРСР (серед них були 

прихильники ліберальних і соціал-демократичних ідейних течій, росіяни «почвенники», 

представники релігійного інакомислення) об'єднувало затвердження людської свободи як вищій 

цінності і неприйняття що пригнічує таку свободу будуючи. Після 1965 р., коли відбулася 

демонстрація і збір підписів в захист Синявського і Даніеля, і особливо після подій в 

Чехословаччини в Радянському Союзі з'явилися різні організовані групи протестної орієнтації і 

правозахисні організації. З квітня 1968 р. почала виходити машинописна «Хроніка поточних 

подій», що систематично інформує про дії захисників прав людини в СРСР і про переслідування їх 

властями. Гаслом правозахисного руху було дотримання радянських законів і міжнародних угод, 

підписаних СРСР, особливо положень Завершального акту Наради по безпеці і співпраці в Європі 

про дотримання і захист прав особи. 
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      Дисидентів судили по новій статті Кримінального кодексу РРФСР за розповсюдження 

«свідомо помилкових вигадок», що паплюжать радянський лад. Найактивніших з них висилали з 

країни. Ряд діячів культури, що вільно виїхали за кордон на гастролі, за критичні виступи були 

позбавлені радянського громадянства і не змогли повернутися. Найбільш відомими дисидентами 

були видний учений, один з розробників водневої зброї А. Д. Сахаров, автор «Роздумів про 

прогрес, мирне співіснування і інтелектуальну свободу» (червень 1968 р.), і О. І. Солженіцин, 

лауреат Нобелівської премії по літературі. У 1973 р. Солженіцин поводився з «Листом до вождів 

Радянського Союзу», де пропонував відмовитися від згубної для Росії марксистської ідеології. 

Власті відреагували висилкою письменника за межу в лютому 1974 р. Сахаров був спочатку 

усунений від роботи, а в 1980 р. позбавлений звання Тричі Героя Соціалістичної Праці і висланий 

в Горький. 

      Навколо оцінки впливу правозахисного руху на наростання політичної кризи радянської 

системи до цих пір йдуть запеклі спори. Проте дія самого феномена дисидентства на духовний 

клімат останніх радянських десятиліть багато разів перевершувала і чисельність самих дисидентів, 

і масштаби організованих ними акцій. 

      Духовний клімат кінця 1970-х — початки 1980-х рр. відмічений зростанням критичних 

настроїв в середовищі інтелігенції, які посилювалися серйозними збоями в роботі економічних 

механізмів і труднощами в соціальній сфері. 

      Весь «післявідлиговий» період розвитку культури насичений яскравими подіями. 

Інтенсивно протікало духовне життя, сформувалося загальне культурне поле зацікавленої 

інтелектуальної взаємодії. Культурне життя саме по собі було суспільним явищем, в творчому 

середовищі вироблялися суспільно значущі ідеї і цінності, що ставали надбанням найширшої 

аудиторії.     

Документи епохи:. 

   Із Завершального акту Наради по безпеці і співпраці в Європі. 1 серпня 1975 р. 

      VII. Пошана прав людини і основних свобод, включаючи свободу думки, совісті, релігії 

і переконань. 

      Держави-учасники поважатимуть права людини і основні свободи, включаючи свободу 

думки, совісті, релігії і переконань для всіх, без відмінності раси, підлоги, мови і релігії. 

      Вони заохочуватимуть і розвиватимуть ефективне здійснення цивільних, політичних, 

економічних, соціальних, культурних і інших прав і свобод, які всі витікають з гідності, властивої 

людській особі, і є істотними для її вільного і повного розвитку. 

      У цих рамках держави-учасники визнаватимуть і поважатимуть свободу особи, 

сповідатимуть, единолично або спільно з іншими, релігію або віру, діючи згідно велінню власній 

совісті. 

 

21. Повсякденне життя в епоху 

розвиненого соціалізму 

 

      Вже до середини 1960-х рр. стало ясно, що плани «наздогнати і перегнати» США за 

найважливішими економічними показниками і в короткий історичний термін «жити при 

комунізмі» реалізувати неможливо. Про цю перспективу продовжували нагадувати розміщені в 

суспільних місцях гасла, що дісталися в спадок від хрущовської епохи: «Вперед, до перемоги 

комунізму!», «Ми прийдемо до перемоги комуністичної праці!», «Наша мета — комунізм!». Від 

мети офіційно не відмовлялися, але для ідеологічного забезпечення поступального розвитку 

країни необхідно було зробити проголошувані пріоритети реальнішими і при цьому не загубити 

привабливої історичної перспективи. У прийнятій на озброєння в програмних документах КПРС в 

1966—1971 рр. концепції розвиненого соціалізму етап комуністичного будівництва придбав 

невизначено-тривалі контури. Магістральним напрямом розвитку було названо вдосконалення 

соціально-економічних, етичних і ідеологічних основ радянської системи і гармонізацію 

суспільних відносин. Конкретних механізмів і термінів вирішення цих завдань закладено не було. 

Мірилом досягнень як і раніше були прориви на самих передових рубежах науки і техніки. Проте 
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при такій тривалій перспективі настання «світлої завтра» особливої уваги вимагав питання про 

мотивацію праці. В умовах стабільної поступальної ходи, на яку орієнтував розвинений соціалізм, 

цю проблему не можна було успішно вирішувати за допомогою надзвичайних мерів або гучних 

закликів. Тому забезпечення зростання життєвого рівня людей стало важливим політичним 

завданням. Таке зростання повинне було підтвердити переваги радянської системи і її динамізм, 

вселити в людей упевненість в завтрашньому дні. Це було тим більше актуальним, що розривши в 

рівні життю між провідними країнами Заходу і Радянським Союзом залишався істотним, не 

дивлячись на тенденцію підвищення добробуту людей, що намітилася в роки «відлиги». XXIV 

з'їзд КПРС проголосив «підвищення добробуту народу... вищою метою економічної політики», це 

зростання передбачалося забезпечити в першу чергу за рахунок збільшення реальної заробітної 

плати. 

      Згідно даним опитів громадської думки останніх років (у СРСР таких опитів не 

проводилося), 1970-і роки увійшли до історії країни як найблагополучнішого періоду її розвитку. 

Даючи позитивні оцінки тому часу, люди старшого покоління відзначають властиве тій епосі 

відчуття стабільності і життєвої перспективи. Відчуття упевненості в завтрашньому дні вселяли 

зримі результати поступального розвитку — зміцнення військової потужності СРСР, зростання 

виробництва, рівня життя і реальних доходів. Люди почали краще одягатися і харчуватися, 

споживання хлібопродуктів і картоплі скоротилося, а м'яса, молока і фруктів — поступово 

збільшувалося. Значно виросло виробництво товарів широкого споживання. До 1980 р. більше 100 

млн чоловік змогли поліпшити свої житлові умови. Комунальні квартири як і раніше були долею 

значної частини населення, але їх число продовжувало стрімко скорочуватися. Якість типового 

будівництва в порівнянні із звичними п'ятиповерхівками стала рости. 

      Окрема безкоштовна квартира нарешті стала нормою, і це привело до індивідуалізації 

повсякденного життя. Двір як простір спілкування втрачає своє значення, і разом із зникненням 

вимушеного щоденного спілкування з сусідом по комуналці з міського побуту починають зникати 

перенесені з села риси патріархального устрою. Круг спілкування поступово звужується до зборів 

«по інтересах». У цьому вузькому крузі люди говорять те, що думають. 

      Це було важливо для інтелігенції — тепер було де збиратися і розмовляти довіритель, 

навіть на «небезпечні теми»; у комунальних квартирах, на комунальних кухнях сталінських часів 

це було неможливо. З'являється практика «інтелектуальних зборищ». Характерний, що 

неодмінним атрибутом нової квартири була домашня бібліотека. 

      У 1970-і рр. масове будівництво зробило крок за межі колишніх робочих околиць в 

передмістя. Сюди розселяли мешканців комуналок з центру міста, і сусідами по сходовому 

майданчику виявлялися люди самих різних професій і соціального положення. «Короткі» сусідські 

зв'язки поступово йшли в минуле. Ставала помітнішою різниця в образі життя, вона випереджала 

зростання відмінностей в пристрої побуту. Не дивлячись на збільшення чисельності міського 

населення, що продовжувалося, за рахунок сільського (в середньому на 700 тис. чоловік в рік), в 

основному приїжджих швидко поглинали так звані спальні райони. По всій країні тиражувалися 

багатоповерхові будинки типових серіїв, в кожному місті з'явилися свої Нові Черемхи (цей сюжет 

обіграний у фільмі Е. Рязанова «Іронія долі, або З легкою парою», що вперше вийшов в 1975 р.). 

      Обстановка квартир теж була в основному впізнанною, оскільки промисловість 

випускала однакові зразки меблів, побутової техніки. Що поступали в торгову мережу імпортні 

меблі і товари тривалого користування, зазвичай з країн соціалістичного табору, важко було 

купити, такі товари в основному розподілялися серед працівників крупних підприємств і установ. 

      Популярний на початку 1960-х рр. мінімалізм почала витісняти зручніша для життя 

обстановка. Характерною деталлю інтер'єру квартири був, наприклад, килим на підлозі або на 

стіні. 

      До 1985 р. 90 сімей з 100 мали телевізори (на початку 1970-х рр. — близько 30). Вечір 

біля телевізора став улюбленою формою дозвілля. Радянське телебачення вело активну 

просвітницьку роботу і прагнуло задовольнити запити різних груп населення. Такі програми, як 

«Клуб кіноподорожей», «Кінопанорама», «Очевидне — неймовірне», «Міжнародна панорама», 
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мали багатомільйонну аудиторію. Вони заповнювали дефіцит інформації, у тому числі і про світ за 

межами СРСР. 

      Ведучі щоденної новинної програми «Час», яка виходила в ефір під звуки мелодії Г. 

Свірідова «Час, вперед!», І. Киріллов, А. Шилова, А. Шатілова, В. Балашов стали своїми, 

близькими людьми в кожному будинку. 

      Вся країна дивилася «Блакитний вогник» — збірні концерти, в яких брали участь відомі 

артисти і «кращі люди країни» — космонавти, передовики виробництва, улюблені кіноактори і 

спортсмени. Серед розважальних програм лідирував «Кабачок 13 стільців»: популярні артисти 

Московського театру сатири інсценували діалоги з життя сучасних обивателів і співали під 

фонограми естрадні пісні соціалістичних країн, в основному польські. 

      Передачу відрізняла нехарактерна для радянського телебачення безідейність. Трансляції 

міжнародних змагань по фігурному катанню і хокею, де наші спортсмени досягли видатних 

результатів, дивилася без перебільшення вся країна. Всенародними улюбленцями стала збірна 

СРСР по хокею (А. Фірсов, В. Старшинов, А. Мальцев, трійка Міхайлов — Петров — Харламов, 

воротар В. Третяк) і фігуристи І. Родніна і А. Зайців, Л. Пахомова і А. Горщиків, С. Четверухин. 

Телебачення було найдоступнішим «вікном в світ». 

      Влітку багато хто покидав квартири, щоб відправитися на дачу. У 1970-і рр. масова 

роздача садово-городних ділянок розглядалася як доступний і швидкий спосіб підвищити 

добробут людей. На безкоштовно отриманих шести сотках садівник повинен був вирощувати 

овочі і фрукти для особистого споживання. 

      Роздаючи ділянки, власті сподівалися не тільки забезпечити «вагому добавку до столу 

трудящих», але і організувати дозвілля в доступних для всіх формах. Дачник-садівник став 

знаковою фігурою того часу, відтіснивши туриста-походника. Передмістя великих міст 

перетворюються на місця масового від'їзду на вихідні, переповнені заміські електрички — 

характерна прикмета 1970-х рр. 

      Разом з тим для все більшого числа сімей доступним засобом транспорту стає 

особистий автомобіль. Аж до другої половини 1960-х рр. особистий автотранспорт був великою 

рідкістю (до 1967 р. на тисячу сімей доводилося всього 12 особистих автомашин). На рубежі 1970-

х рр. відбувається справжній стрибок в автомобілебудуванні, до 1971 р. загальне число машин, що 

щорічно випускаються в СРСР, вперше у вітчизняній історії перевалило за мільйонну відмітку. У 

подальше десятиліття випуск легкових автомобілів виріс в 4 рази. Після реконструкції заводів в 

Москві і Іжевську різко підскочило виробництво «Москвичів». Проте справжнім проривом стало 

виведення на повну потужність на рубежі 1970-х рр. автогіганта в Тольятті. Тут трудилися над 

створенням «народного» автомобіля.Як це було: 

      За свідченням тодішнього генерального конструктора Ваза B. C. Соловьева, «ми, 

інженери і художники, перш за все постаралися уявити собі портрет майбутнього власника 

автомобіля. Це отець сімейства. Він перейшов на «п'ятиденку» і жадає вивезти свою сім'ю за місто 

на суботу і воскресіння. Значить, салон автомобіля повинен бути просторіше, ніж у «Москвича»... 

Водій сімейного «екіпажа» далеко не ас шосейних доріг, хоча нерідко уявляє себе таким. Тому 

систему управління треба максимально спростити. Водій, звичайно, не дуже досвідчений механік, 

тобто потрібно звести до мінімуму кількість крапок, до яких можна підібратися з ключами. 

Необхідно, природно, врахувати і суворий клімат, і різноманітність дорожніх умов, і характер 

водія. Який же російський не любить швидкої їзди? <...> 

      Практичний сенс — ось головне. Покупець все ж таки іноді буває не прав. Узяти, 

наприклад, таку «дрібницю» — колір автомобіля. За даними нашого центру стилю, більшість 

покупців віддають перевагу темному зовнішньому забарвленню машини. А статистика дорожніх 

подій свідчить, що темні автомобілі вдесятеро частіше, ніж світлі, потрапляють в неприємності. 

Загалом, новий автомобіль повинен одночасно задовольняти запити покупців, у тому числі і 

естетичні, і розвивати їх». 

      У короткі терміни автозавод (ВАЗ) Волжський освоїв виробництво моделі ВАЗ-2101 — 

знаменитої «копійки», радянського аналога моделі італійського ФІАТ-124. Ця машина стала 

найпопулярнішою в країні, черга на покупку «копійки» розтягнулася на декілька років. У грудні 
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1973 р. з конвеєра заводу зійшов мільйонний автомобіль. У 1977 р. було налагоджено серійне 

виробництво позашляховика «Нива» (ВАЗ-2121), найзнаменитішого дітища тольяттинского 

автозаводу, що став піонером в світовому виробництві машин такого типу. 

      Інженерні спеціальності отримували мільйони людей, і конструкторська думка активно 

шукала нові можливості розвитку. 

      Правда, далеко не завжди новинки упроваджувалися у виробництво. Шлях 

бюрократичних узгоджень був довгим, і розривши між розробкою і впровадженням дослідних 

зразків у виробництво не тільки не скорочувався, але продовжував рости. Це відставання, разом з 

недофінансуванням виробництва предметів споживання, не дозволяло повною мірою 

задовольняти і потреби людей, що ростуть. 

      Повільне зростання виробництва нових споживчих товарів і їх часто невисока якість 

були тим більше помітними, що на ряду напрямів, в першу чергу у сфері освіти і науки, в ці роки 

були досягнуті вражаючі успіхи. У 1975 р. було введено обов'язкову десятирічну освіту, середню 

школу закінчували практично всі. До кінця 1970-х рр. вищу і середню (повне і неповне) освіту 

мало близько 80% міського населення старше 15 років. У країні вчилося 5 млн студентів. 

Найважче було поступити в медичні вузи і на гуманітарні факультети університетів. 

      Під час вступу передбачалися пільги для тих, що відслужили термінову службу в армії і 

працювали на виробництві. У 1973 р. був введений «конкурс атестатів» — під час вступу до вузу 

почали враховуватися шкільні успіхи. Цей захід був націлений на те, щоб підняти зацікавленість в 

результатах шкільної освіти. Величезні засоби продовжували вкладатися в підготовку кадрів для 

промисловості, і по ряду популярних спеціальностей, в першу чергу інженерних, намітилося 

перевиробництво кадрів. 4,5 млн чоловік працювало у сфері науки і наукового обслуговування, 

зокрема більше 1,5 млн було зайнято безпосередньо науковою діяльністю. Це свідчило про 

перетворення наукової роботи на масову професію. Частка витрат на наукові дослідження досягла 

3,74% ВВП (1985). 

      Як і раніше найбільш ефективними були наукові дослідження у сфері військових 

розробок. Величезні засоби в умовах гонки озброєнь, що розвернулася, країна була вимушена 

витрачати на розвиток військових галузей, що скорочувало можливості фінансування цивільних 

галузей. 

      В той же час почав збільшуватися рівень заробітної плати: у 1970 р. середня зарплата 

складала 122 рублі, до кінця десятиліття — 169 рублів. Особливо помітно виросли доходи 

зайнятих менш кваліфікованою працею, це було пов'язано з катастрофічним браком робочих рук 

на виробництві. Зарплата дипломованих фахівців почала стрімко наближатися до рівня оплати не 

вимагаючої високої кваліфікації роботи. Виникла в результаті зрівнялівка знижувала мотивацію 

праці представників таких масових професій, як інженер, вчитель або лікар. В той же час престиж 

некваліфікованої праці залишався низьким. Підприємства отримали право набирати «по ліміту» 

робочих з сільської місцевості і прописувати їх в заводських гуртожитках. Робота була в 

основному важкою, а рівень автоматизації помітно відставав від потреб сучасного виробництва, 

особливо в сільському господарстві. 

      Низька ефективність праці в цій галузі, постійний відтік кадрів в місто і особливо 

величезні втрати під час транспортування і зберігання урожаю (до 40% від об'єму зібраного) не 

дозволяли налагодити безперебійне постачання якісними продуктами харчування. Щоб якось 

справитися з труднощами, широко використовувалася «шефська допомога»: що працювали в 

містах (на заводах, в наукових інститутах) і особливо студенти вузів регулярно і в обов'язковому 

порядку притягувалися на збирання врожаю і на роботу в овочесховищах. Такий неефективний і 

низкопроизводительный праця була близькою і зрозумілою всім темою численних анекдотів і 

сатиричних творів. «Перевернуті» пріоритети («країні потрібна картопля, а наука почекає») 

відбиті в монологу героя пісні B. C. Висоцкого: 

 

      Товариші учені! Доценти з кандидатами! 

      Закатувалися ви з іксами, заплуталися в нулях! 

      Сидите, розкладаєте молекули на атоми 
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      Забувши, що розкладається картопля на полях. 

      Ви можете прославитися майже на всю Європу, якщо 

      З лопатами проявите тут свій патріотизм. 

      А то ви всім кагалом там накинулися на пухлину 

      Собак ножами ріжете — а це бандитизм. 

      Автобусом до Тамбова під'їжджаємо 

      А там підтюпцем — і не стогнати! 

      Мабуть картоплю всі ми поважаємо 

      Коли із сілллю її нам'яти. 

 

      Особливо широкі масштаби практика обов'язкових сільхозробіт придбала в республіках 

Середньої Азії, де з року в рік виникали проблеми з прибиранням бавовни. Школярі і вчителі 

декілька місяців проводили в колгоспах, в результаті помітного впав рівень освіти. 

      Звичайні продукти — м'ясо, молоко, масло — в кінці 1970-х рр. почали зникати з 

прилавків, особливо в невеликих містах і в сільській місцевості. Державне централізоване 

постачання не забезпечувало в достатній кількості якісних і різноманітних продуктів. Голоду в 

країні не було, продукти і предмети першої необхідності були доступні всім. Ціни на них з 1961 р. 

залишалися стабільними: хліб коштував від 13 до 25 копійок за батон (залежно від якості муки), 

буханець чорного хліба обходився в 18—22 копійки, літр молока коштував 32 копійки, 1 кг м'яса 

— 2 рублі, 1 кг масла вищого сорту — 3 рублі 60 копійок. 

 

Споживання основних продуктів харчування 

на душу населення в СРСР (кг) 

Рік   

1961  

1965  

1970  

1975  

1980  

1985 

М'ясо  

39,6  

43,7  

48,6  

60,5  

60,1  

65,2 

Молоко

 157,5  

147,8  

194,4  

194,7  

171,4  

173,0 

Яйця  

7,0  

6,7  

8,8  

11,8  

13,5  

14,6 

Тваринні жири

 7,6  

8,4  

10,5  

11,3  

14,0  

15,8 

      Хоча споживання росло, але у продажу багато продуктів не з'являлися. Їх часто 

доводилося не купувати, а «діставати». На придбання необхідного витрачалися чималі сили. Люди 

годинами стояли в чергах, зі всієї країни приїжджали за покупками у великі міста, найчастіше до 

Москви, яка забезпечувалася незрівнянно краще. Тим більше це стосувалося товарів тривалого 

користування, особливо іноземного виробництва. Державні ціни на них були значно вищі, ніж на 

аналогічні вітчизняні вироби, але попит помітно перевищував пропозицію. Таке положення було 

пов'язане з витратами планової економіки, які, не дивлячись на зроблених в другій половині 1960-

х рр. спроби реформ, не вдавалося подолати. Радянська легка промисловість дуже поволі міняла 

асортимент, він морально застарівав, а якість проведеної продукції, особливо одягу, взуття і 

меблів, не відповідала запитам населення, що ростуть. Все активніше розповсюджувалася система 

привілеїв: удома підвищеного комфорту для керівників, закриті розподільники, санаторії і удома 

відпочинку. Привілеї охопили всі сторони життя — від навчання дітей в престижному вузі до 

отримання книг «за особливим списком» і можливістю поїздок за кордон. 

      Зростання грошової маси на початок 1980-х рр. виявилося непропорційним зростанню її 

товарного покриття. В результаті сталі швидко рости грошові заощадження на рахівницях в 

ощадкасах, люди відкладали гроші, щоб витратити їх у випадку, якщо представиться можливість. 

Невід'ємною межею повсякденного життя 1970—1980-х рр. став товарний дефіцит і не менш 

гострий брак послуг. Це привело до бурхливого зростання не врахованою державою і не 

оподатковуваної податком сфери «тіньової економіки». 

      Що зародилася ще в кінці 1950-х рр. тіньова економіка розповсюдилася по всій країні. Її 

прояви були багатообразні: обмін що випросили про запас у держави ресурсами, виробництво з 

цих матеріалів неврахованої продукції на державних підприємствах або в підпільних цехах, 
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подальший продаж їх через державні магазини без належного оформлення, торгівля 

сертифікатами і чеками мережі закритих магазинів «Берізка» і системи «Посилторга», які 

отримували радянські громадяни, що працювали за кордоном. У містах тіньової економіки 

припадало на частку до 40% ремонту автомобілів і 30% ремонту побутової техніки, значна частка 

послуг з ремонту квартир, пошиття одягу. 

      Широкого поширення набув «чорний ринок», на якому циркулювали товари 

підвищеного попиту, і натуральний обмін. Квитки на популярний спектакль могли обмінюватися 

на медичні послуги, можливість придбати автомобіль поза чергою — на вступ дитини до 

інституту. 

      Свого роду «твердою валютою» стали дефіцитні книги. Можна було не тільки «дістати» 

їх, але і отримати право на їх покупку в обмін на 20 кг зібраної макулатури (газет, книг, журналів). 

Така практика широко розповсюдилася в умовах зростання книжкового дефіциту. Першим 

«макулатурним» виданням став роман А. Дюма «Королева Марго». 

      Помітно виріс інтерес людей до сфери споживання. Житло, одяг почали набувати більш 

індивідуальних рис, хоча асортимент товарів, що мали попит, був як і раніше обмеженим. Мода 

приходила із заходу, в основному через країни соціалістичного табору: туди частіше їздили і у 

відрядження, і по туристичних путівках. Слідувати моді вимагало чималих зусиль, але брюки 

кльош, спідниці міні і максі, костюми брюк і туфлі на платформі були, не дивлячись на відсутність 

такого одягу і взуття на прилавках магазинів, у кожної модниці 1970-х рр. Можливість 

різноманітити повсякденне життя і декілька підвищити її якість давали поїздки за кордон. Тому 

престиж пов'язаних з виїздом за рубіж професій — дипломатів, перекладачів, моряків, льотчиків і 

стюардес міжнародних авіаліній — став стрімко рости. 

      Характерний, що офіційна пропаганда без втоми критикувала «вещизм» і «споживач», 

але пропагандистські зусилля ніяк не позначалися на перевагах людей. 

      Повсякденне життя помітно розходилося з ідеологічними установками, що 

представляли радянський народ як єдину соціально-політичну спільність, а політику держави — 

як послідовне втілення марксистських ідей про соціальну справедливість. Помітною ставала 

різниця як життя різних груп населення, вона визначалася відмінностями не тільки в рівні доходів, 

але і в можливостях доступу до соціальних благ. 

      Розвинений соціалізм, особливо на «пізньому» його етапі (в кінці 1970-х — початку 

1980-х рр.), опинився мало схожий на перехідну фазу комуністичного будівництва. Рівень життя 

помітно виріс, але цінності, що розповсюджувалися в радянському суспільстві, і стандарти 

споживання не відповідали завданню «виховання нової людини». Установки офіційної ідеології 

були присутні на поверхні повсякденного життя, але вони вже не могли диктувати образ думки і 

поведінки людей. Неможливим виявилося підтримувати такий рівень зацікавленості в результатах 

праці, яка відповідала б завданням інтенсифікації виробництва. Індивідуалізація побуту 

прискорила процеси індивідуалізації свідомості, а збої в роботі економічної системи не дозволяли 

забезпечити потреби людей, що ростуть. 

 

Інформація до роздуму: 

Період «застою» і роль Л. І. Брежнєва у вітчизняній історії 

      «Коли почався захід Радянського Союзу?» — задавався питанням Дж. Боффа, відомий 

італійський журналіст і історик, автор фундаментальної праці «Історія Радянського Союзу», що 

прожив в наший країні немало років. І у пошуках відповіді на це непросте в усіх відношеннях 

питання він називав точну дату. Це 14 жовтня 1964 р. — день зсуву М. С. Хрущова. Дослідник 

вважав, що саме з цієї миті почався повільний спад в еволюції наший країни. Ми схильні бачити 

іншу точку відліку. Це 1975 рік — рік Наради по безпеці і співпраці в Європі, що пройшов в 

Хельсінкі. Ця подія знаменувала пік могутності СРСР. Ніколи раніше наша країна не була такою 

впливовою. Ніколи раніше вона не володіла такою потужністю. 

      Але відповідно до законів діалектики списів тенденції, як правило, знаменує початок її 

занепаду. Так стало і з величезною державою: знаходячись в зеніті слави і могутності, вона почала 
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повільне зниження, яке згодом змінилося крахом і розпадом. Що ж послужило причиною 

занепаду? 

      Не можна не відзначити, що обидві згадані вище дати пов'язані з ім'ям Л. І. Брежнєва: 

14 жовтня 1964 р. він був вибраний генеральним секретарем ЦК КПРС; у 1975 р. він від імені 

СРСР підписував документи наради Хельсінкі. Як же трапилося, що захід імперії почався саме з 

цієї фігури? Чому час його правління, яке нерідко визначають як «золоте століття», згодом 

виявився передднем розпаду? 

      Про Л. І. Брежнєве в перших 10 років після його смерті було написане і сказане, 

здається, все, що можна сказати негативного про політичного діяча. Але коли в грудні 2006 р. 

виконувалося 100 років з дня його народження, практично все опубліковане і таке, що вийшло на 

телеекрани опинилося якщо не прямо хвалебним, то вельми доброзичливим. Оглядаючи ці 

публікації і телепередачі, політолог і телеведучий Г. Павловський назвав Л. І. Брежнєва 

«щасливим з небіжчиків». 

      В цілому позитивно відносяться до Л. І. Брежнєву більшість наших співгромадян. За 

даними опиту Фонду «Громадська думка», проведеного в грудні 2006 р., половина опитаних 

вважають, що Брежнєв зіграв позитивну роль в історії Росії. 

      Якщо говорити в цілому, яку роль, на ваш погляд, зіграв Л. І. Брежнєв в історії наший 

країни — позитивну або негативну? 

       Майже всі, хто залишив свої спогади про нього, — навіть політичні недруги — 

відзначають його гідні людські якості.Як це було: 

      Ф. М. Бурлацкий приводить наступний епізод: «Н. Егоричев, колишній перший секретар 

Московського міськкому КПРС, що втратив свій пост із-за надмірних політичних амбіцій і 

залишок кар'єри, що провів, як радянський посол в Данії, згадував, що після звільнення з 

ключового поста йому подзвонив Брежнєв і сказав приблизно наступне: «Ти вже вибач, що так 

вийшло... Чи немає у тебе якихось проблем — сімейних або інших?» Егоричев, у якого незадовго 

до цього дочка вийшла заміж і маялася без квартири, мав слабкість сказати про це Брежнєву. І що 

ж ви думаєте? Через декілька днів молода сім'я отримала квартиру. Брежнєв ні в кому не хотів 

викликати відчуття озлоблення». 

      Той факт, що Брежнєв охоче допомагав в життєвих справах, відзначають багато людей, 

що знали його. Так, колишній референт Брежнєва А. Бовін писав: «Якщо мати на увазі людські 

якості, то, за моїми спостереженнями, Брежнєв був загалом непоганою людиною. Товариським, 

стійким в своїх привязанностях, привітним, хлібосольним господарем...» 

      Приватна людина, волею доль що опинився на вищому політичному посту? Вітчизняна 

історія знає приклад подібної колізії — таким був останній російський імператор Микола II. Проте 

Брежнєв не був приватною людиною, що випадково опинилася в політиці. Відвертість і 

доброзичливість зовсім не відміняли в нім людини політичного. «Добрим його назвати було не 

можна, — згадував Л. М. Замятін, багато років ЦК КПРС, що пропрацював в апараті, — він був 

хитрим і підступним. Хоча розмовляти з ним було легко, але мене попередили, що робити цього 

не варто». 

      «Що Брежнєв розумів чудово і в чому він був дійсно великим майстром, так це в умінні 

терпляче тягнути строкату ковдру влади на себе. Тут у нього не було конкурентів. Причому робив 

він це непомітно, без видимого натиску», — свідчить Бурлак. 

      Брежнєв не був прихильником «жорсткої руки» в політиці. Але він не був і «м'якотілим 

Маніловим», як говорив про нього сталінський нарком Л. М. Кагановіч, — він швидше м'яко 

стелив, але, як багато разів переконувалися його політичні опоненти, оксамитова рукавичка 

приховувала сталеву руку — він був справжнім політичним бійцем. 

      Але якщо проблема Брежнєва-політика полягала не в недоліку політичної волі і 

політичного мистецтва, то в чому полягала його проблема? Назва ключової проблеми Брежнєва 

точно співпадала з секретом його політичного успіху в просуванні на вищий політичний пост в 

країні. Цей секрет називався стабільність. І перш за все стабільність кадрів. При Брежнєве ідея 

постійної і різнопланової ротації кадрів змінилася гаслом їх незмінності — знаменитій 

стабільності.Як це було: 
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      А. А. Громико згадував: «Сильною стороною Брежнєва був особливий інтерес до 

кадрів. Він і Хрущов в кадрових питаннях були у відомому сенсі антиподами. Хрущов вважав за 

необхідне постійно переставляти людей з одного місця на інше, часто створюючи тим самим 

хаотичне положення на окремих ділянках роботи. Брежнєв, навпаки, навіть тих працівників, яких 

на користь справи, на користь країни потрібно було б звільнити і замінити новими, залишав на 

своїх постах». 

      У попередніх розділах книги наголошувалося, що здійснення програми прискореної 

модернізації економіки країни в ранньорадянський період безпосередньо залежало від якості 

управлінських кадрів, що визначало зусилля вищого керівництва країни по забезпеченню 

ефективності управлінської еліти. Саме ця ефективність була однією з цілей сталінських 

«чищень». Молодість не стояла на заваді для призначення на високий пост. Д. Устінов був 

призначений наркомом озброєння в 1941 р. у віці 33 років, Н. Байбаков — наркомом нафтової 

промисловості в 1944 р. в 33 роки, А. Косигін в 1939 р. в неповних 35 років став наркомом 

текстильної промисловості, а роком пізніше — зампредом Раднаркому, адмірал флоту Н. Кузнецов 

був призначений наркомом ВМФ в 35 років, В. Меркулов став заступником наркома в 34 роки, В. 

Абакумов очолив органи військової контррозвідки (СМЕРШ) в 34 роки, А. Зверев став наркомом 

фінансів в 37 років, а Н. Патолічев — першим секретарем Ярославського обкому в 30 років (1939), 

членом ЦК ВКП(б) — в 32 роки (1941), а секретарем ЦК — в 37 років (1946). 

      Пізніше на зміну сталінським «чищенням» прийшло навіженство Хрущова, улюбленим 

заняттям якого стало кадрове перетрясання. Помножена на невміння розбиратися в людях і 

нерозбірливість в засобах, хрущовська кадрова політика привела до того, що він ліг жертвою 

змови власних висуванців. Тим часом смертельно утомлена від страху при Сталіні і виснажена 

хрущовськими перетрясаннями номенклатура жадала спокою і прагнула до стабільності. 

Виразником цих настроїв і став Брежнєв. В результаті когорта колись молодих наркомів і молодих 

секретарів парткомів з часом перетворилася на «геронтократію». Але це трапилося пізніше, в 

1980-і рр. А в середині 1960-х рр. ця когорта прагнула до стабільності. Саме як гарант стабільності 

і колегіальності Брежнєв був висунутий до влади. Він опинився на владному Олімпі саме за 

допомогою висунення, а не захоплення: «Що б зараз не писали колишні керівники, на Брежнєва 

влада повалилася, як подарунок долі... Він отримав владу так плавно, неначе хтось довго, 

заздалегідь приміряв шапку Мономаху на різні голови і зупинився саме на цій» (Ф. М. Бурлак). 

      Фігура Брежнєва показалася переважною саме унаслідок відомої його тяги до 

компромісів і репутації гнучкого, не схильного до жорстких методів управління керівника. 

Компромісність і колегіальність стали важливими доповненнями стабільності — не випадково 

Брежнєва називали «флюгерним лідером».Как це було 

      Ф. М. Бурлацкий згадує: «Свій робочий день Брежнєв починав незвично: один-два 

години присвячував телефонним дзвінкам іншим членам вищого керівництва, багатьом 

авторитетним секретарям ЦК союзних республік і обкомів. Говорив він зазвичай в одній і тій же 

манері — ось, мовляв, Іван Іванович, питання ми тут готуємо, хотів порадитися, дізнатися твою 

думку... Можна представити, яким відчуттям гордості наповнювалося у цей момент серце Івана 

Івановича. Так зміцнювався авторитет Брежнєва. Складалося враження про нього як про рівного, 

спокійного, делікатного керівника, який ні кроку не ступить, не порадившись з іншими 

товаришами і не діставши повного схвалення своїх колег». 

      Здавалося б, що ж поганого в подібному колегіальному стилі керівництва? Час показав, 

що переваги кадрової стабільності поєднувалися із згубними наслідками для всієї системи, 

оскільки, очевидно зручна для номенклатури, ця стабільність обернулася для суспільства 

відмовою від модернізації. Глибина проблеми полягала в тому, що до середини 1960-х рр. що 

склалася в СРСР в 1930-і рр. політико-економічна система мобілізаційного типу 

продемонструвала свою вичерпаність. 

      Ця система як інструмент вирішення надзвичайних завдань в надзвичайних ситуаціях 

блискуче продемонструвала свої можливості в умовах політичних, економічних і військових криз 

періоду 1930—1950-х рр. Але до середини 1960-х рр. вона з'явилася гальмом подальшого розвитку 

і вимагала вдосконалення у напрямі більшої гнучкості, меншої централізації, переходу від 
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екстенсивних методів господарювання до інтенсивних і, головне, перенесення логіки в ухваленні 

рішень з політики на економіку. 

      Саме на це були націлені пропозиції голови Ради міністрів СРСР О. М. Косигіна по 

реформуванню радянської економіки. Унаслідок «розподілу праці» у вищому ешелоні влади, що 

склався, подальше просування реформи багато в чому залежало від схвалення її проекту першою 

особою держави — генеральним секретарем ЦК КПРС Л. І. Брежнєвим. Проте саме тут нова 

система і дала збій, бо реформа була хороша всім, окрім одного: вона загрожувала стабільності. 

Керівник держави опинився не готовий до рішення такої масштабної задачі з кількох причин. 

      По-перше, зіграли роль об'єктивні обставини — відкриття родовищ нафти і газу в 

Західному Сибіру, а також природних алмазів в Якутії, що істотно пом'якшило гостроту проблем 

радянської економіки. Але головна суперечність полягала в тому, що глибина проблеми 

реформування системи управління вимагала могутнього і масштабного інтелекту, тоді як Брежнєв 

не мав програми розвитку країни і інтелектуально не відповідав масштабу проблем, що стояли 

перед країною. Однією з характерних брежнєвських рис було те, що, як відзначав обізнаний 

сучасник, «він дуже не любив читати і вже абсолютно терпіти не міг писати». 

      А. А. Громико писав, що знання Брежнєва «не відрізнялися завглибшки. Не випадково 

він не любив розмов на теоретичні теми, що відносяться до ідеології і політики. Останні роки 

життя він майже нічого не читав...» 

      Брежнєв сам говорив про себе, що ідеологія — не його сфера компетенції. «Моя сильна 

сторона — це організація і психологія». Навіть тоді, коли він ще був здоровий і енергійний, глава 

СРСР був нездібний осмислити концептуально проблему кардинальної реформи методів 

управління. У цьому контексті характерні його вказівки спічрайтерам, яких він, за свідченням Р. 

А. Арбатова, попереджав: «Пишіть простіше, не робіть з мене теоретика... Ну хто повірить, що 

Брежнєв читав Маркса?» 

      Не будучи готовий сам до рішучих заходів по реформуванню системи управління, Л. І. 

Брежнєв також не був готовий підтримати пропозиції тих, хто розумів насущну необхідність 

реформи, і перш за все О. М. Косигіна. Спостерігачі вважали, що не останню роль у формуванні 

подібного відношення до реформи зіграли апаратні ревнощі до Косигіну, хоча спогаду сучасників 

не підтверджує наявність у останнього яких-небудь політичних амбіцій. Реакція Брежнєва на 

пропозиції Косигіна про реформу системи управління була наступною: «Ну що він придумав? 

Реформа, реформа... Кому це треба, та і хто це зрозуміє? Працювати потрібно краще, ось і вся 

проблема». Безпосередній учасник обговорення економічного стану країни в ті роки голова 

Держплану СРСР Н. К. Байбаков згадує: «Він зупинив мене і сказав: «Микола, ну тебе до біса! Ти 

забив нам голову своїми цифрами. Я вже нічого не міркую. Давай зробимо перерву, поїдемо 

полювати». 

      Аналогічна доля спіткала підготовлений декількома роками пізніше співробітниками 

Держплану доповідь про наростання кризових явищ в економіці і настійній необхідності переходу 

до переважно інтенсивних чинників економічного розвитку: доповідь викликала негативну 

реакцію не тільки у керівництва Радміну, але навіть у О. М. Косигіна, а керівництву партії навіть 

не був показаний. В результаті незбалансованість розвитку і коректування плану стали 

хронічними: якщо в попередні роки корекція планів була вельми рідкісною, то положення різко 

змінилося в період десятої і одинадцятої п'ятирічок, коли коректування перетворилися на серйозну 

хворобу планування. Жорсткі обмеження командної економіки стали причиною істотного 

зниження ефективності економічного розвитку і падіння ефективності управління в цілому. 

Управлінська машина демонструвала свою неефективність навіть на вищому рівні політичного 

управління: більшість членів Політбюро, ухвалюючи рішення, заздалегідь знали, що багато з них 

виконані не будуть. 

      Такою була ситуація в кінці 1960-х — початку 1970-х рр. Можливо, надалі ця позиція 

змінилася б раціональнішим і здоровішим відношенням, але пізніше фатальну роль зіграла 

хвороба Брежнєва, що почалася в 1974 р., після якої працездатність лідера неухильно знижувалася. 

      Хвороба розділила правління Брежнєва на два періоди. У першому він енергійний, 

доброзичливий, гнучкий і в цілому компетентний керівник, що володіє всім спектром методів 
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політичної боротьби, але що використовує лише «м'які» технології. Вдова академіка А. Сахарова 

Е. Боннер згадувала, що Сахаров, що часто раніше зустрічався з Брежнєвим як з секретарем ЦК 

КПРС, що займалися військово-промисловим комплексом, незмінно відзначав компетентність і 

професійну спроможність Брежнєва. 

      У другому періоді він хвора людина, волею колег що продовжує займати «царське» 

крісло, — багато в чому тому, що ключові гравці не домовилися про розділ повноважень. За 

свідченням Громико, Брежнєв неодноразово ставив питання про свою відставку за станом 

здоров'я, проте всякий раз соратники відмовляли його. 

      А. А. Громико згадував, що останні 2—3 року до кончини «він фактично перебував в 

неробочому стані. З'являвся на декілька годинників в кремлівському кабінеті, але розглядати 

назрілі питання не міг. Лише по телефону обдзвонював деяких товаришів...». 

      Хвороба сприяла посилюванню людських слабкостів, зокрема пристрасті до нагород. 

Держсекретар США Г. Киссинджер писав про зустріч з Брежнєвим: «...Он показав нам з хлоп'ячою 

гордістю підшивання газетних вирізок і телеграм від різних комуністичних керівників з нагоди 

присудження йому Ленінській премії миру. Правитель з майже абсолютною владою, здавалося, не 

бачив ніякої невідповідності, хвалившись нагородою від своїх власних підлеглих і 

поздоровленнями від тих, чиї кар'єри і політичне виживання залежали від нього самого». 

      Ці і подібні ним сюжети послужили причиною того, що без малого 20-річний період 

правління Л. І. Брежнєва згодом був визначений як «застій». Але чи означає це, що країна не 

розвивалася? Термін «застій» не слід застосовувати розширювально, оскільки економічне 

зростання продовжувалося: за період 1966—1985 рр. національний дохід виріс в 4 рази, 

промислове виробництво — в 5 разів, основні фонди — в 7 разів. Не дивлячись на те що зростання 

сільськогосподарського виробництва склало за цей період лише 70%, реальні доходи населення 

росли приблизно тими ж темпами, що і продуктивність праці. Вони зросли в 3,2 разу; приблизно в 

3 рази збільшилися виробництво товарів народного споживання на душу населення і роздрібний 

товарообіг. Інакше кажучи, термін «застій» означав перш за все порушення здорового процесу 

оновлення кадрів у вищому керівництві країни, геронтократизацию управління, які стали 

закономірним результатом практичного втілення установки на стабільність. Так брежнєвське 20-

ліття стало 20-літтям упущених можливостей. 

      Що стосується історичної оцінки головного героя цього періоду, то вельми точною в 

цьому контексті є думка Г. Киссинджера про Брежнєве: «Я вважаю, що він був щирий в своєму 

бажанні дати передих своїй країні. У чому я не упевнений, так це в ціні, яку він готовий був 

заплатити за це». 

      Накопичений за роки соціалістичного будівництва економічний, соціальний, 

політичний і духовний потенціал СРСР вичерпувався, радянський режим безплідно розтрачував 

його, існуючи за інерцією. Держава не змогла пристосувати соціалістичну планову економіку до 

науково-технічної революції. Соціалізм втрачав динамізм і привабливість в очах радянської 

інтелігенції, що робить вплив на суспільну свідомість. 

      Проголошена радянським керівництвом політика розрядки міжнародної напруженості 

дала певні результати: були досягнуті важливі домовленості з керівництвом США, зрушилася з 

«мертвої точки» проблема роззброєння, була пом'якшена небезпека переростання «холодної 

війни» у відкрите зіткнення, був підписаний Завершальний акт Наради по безпеці і співпраці в 

Європі. 

      Конфронтаційне мислення тиснуло на радянське керівництво, як і раніше примушуючи 

будь-яку подію розглядати в контексті глобального протистояння двох світів: соціалістичного і 

капіталістичного. Цю суперечність так і не вдалося подолати. 
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РОЗДІЛ 4. 

ПЕРЕБУДОВА (1985 – 1991) 

 

22. Економічна політика М. С. Горбачова 

 

      10 березня 1985 р. помер генеральний секретар ЦК КПРС К. У. Черненко. Того ж дня 

відбулася недовга (півгодинна) зустріч старого члена Політбюро міністра закордонних справ А. А. 

Громико і секретаря ЦК КПРС М. С. Горбачова — наймолодшого з членів Політбюро. Вони 

умовилися «взаємодіяти». 11 березня пройшло засідання Політбюро. Першим слово взяв Громико 

і запропонував на пост генерального секретаря кандидатуру Горбачова. Всі члени Політбюро 

підтримали цю пропозицію, і того ж дня пленум ЦК КПРС одноголосно обрав М. С. Горбачова 

керівником партії. 

      Горбачов успадкував країну з величезним комплексом внутрішньополітичних і 

зовнішньополітичних проблем. Йшла виснажлива війна в Афганістані. На підтримку військового 

паритету з США йшло близько 40% всіх ресурсів країни. Економіка СРСР вже декілька років 

трималася тільки за рахунок широкого продажу сировини. Ключовою ланкою Горбачову 

представлялася проблема темпів економічного зростання. 

      У перше післявоєнне десятиліття економічне зростання Радянського Союзу складало 

приблизно 10% в рік. У друге десятиліття він скоротився до 7%, але все таки це було значне серед 

індустріальних країн зростання. Ситуація стала кризовою до 1980-м рр. Коли Горбачову принесли 

розмітку на чергову п'ятирічку, там передбачалося зростання в 2,8% в рік. Горбачов поклав в 

основу політики ідею прискорення розвитку, тобто підвищення темпів економічного зростання. За 

15 років передбачалося збільшити національний дохід майже в 2 рази при подвоєнні виробничого 

потенціалу, підвищити продуктивність праці в 2,3—2,5 разу. Керівництво країни обіцяло також 

проводити соціальну політику, засновану на принципах соціальної справедливості. Було виділено 

дві пріоритетні проблеми — продовольча і житлова — і визначені терміни їх дозволу. 

Продовольчу проблему передбачалося вирішити до 1990 р., житлову за принципом «кожній сім'ї 

упорядковану окрему квартиру» — до кінця XX а. 

 

Курс на прискорення 

      Новий генеральний секретар відразу ж відкинув концепцію розвиненого соціалізму, яка 

на той час не відповідала реальності. Під його керівництвом була переглянута програма КПРС і 

розроблена її нова редакція, затверджена XXVII з'їздом КПРС (25 лютого — 6 березня 1986 р.). 

      На відміну від програми КПРС, прийнятої в 1961 р. на XXII з'їзді, нова редакція не 

передбачала конкретних соціально-економічних зобов'язань партії перед народом, остаточно зняла 

завдання безпосереднього будівництва комунізму. Сам же комунізм, що характеризується як 

високоорганізоване безкласове суспільство вільних і свідомих трудівників, з'явився як ідеал 

суспільного пристрою, а його поява перенесена в невизначено далеке майбутнє. Основний упор 

робився на планомірне і всестороннє вдосконалення соціалізму на основі прискорення соціально-

економічного розвитку країни. 

      Узявши курс на прискорення соціально-економічного розвитку, пообіцявши народу 

круто повернути економіку «лицем до людини», нове керівництво СРСР розробило план 

дванадцятої п'ятирічки (1986—1990) по аналогії з довоєнними п'ятирічками — з обширною 

будівельною програмою, як план «другої індустріалізації». План був схвалений XXVII з'їздом 

КПРС і після затвердження Верховною Радою СРСР став законом. 

      Головна увага в плані була приділена важкій промисловості. Роль ключової ланки 

реконструкції народного господарства відводилася машинобудуванню. Перейти від виробництва 

окремих верстатів до виробничих комплексів і промислових роботів, упровадити новий клас 

машин в народне господарство, додавши йому прискорення, — така була «генеральна лінія» М. С. 

Горбачова і Н. І. Рижкова (голова Ради міністрів СРСР в 1985—1990 рр.) в 1985—1986 рр. 

Реалізація цієї лінії вимагала великих капіталовкладень, а також ентузіазму трудящих. У вересні 

1985 р. на зустрічі в ЦК з ветеранами стахановського руху і молодими передовиками виробництва 
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М. С. Горбачов призвав не зводити справу рубаю, мобілізувати енергію молоді на вирішення 

поставлених партією завдань. Ентузіазм молодого покоління сподівалися направити на 

приведення в дію прихованих резервів зростання, щоб негайно, не чекаючи технічного 

переозброєння, добитися прискорення. 

      Передбачалося використовувати наступні резерви: 1) повністю завантажити потужності, 

що діють, повсюдно перевівши їх на багатозмінну форму роботи; 2) укріпити трудову дисципліну, 

дорівнюючи на досвід передовиків; 3) силами місцевих раціоналізаторів і винахідників проводити 

механізацію і автоматизацію свого виробництва. Нарешті, пропонувалося підвищити якість 

продукції. 

      Діяли звичними методами адміністративного керівництва. Переконавшись, що моральне 

заохочення випуску високоякісної продукції шляхом введення державного Знаку якості ефекту, 

що очікувався, не дало, уряд 12 травня 1986 р. ввів державне приймання за прикладом приймання 

готової продукції, що існувало на оборонних підприємствах, представниками військового 

відомства. 

      Початок перебудови був затьмарений страшними катастрофами: вибухом атомного 

реактора на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 г.; загибеллю пасажирського теплохода «Адмірал 

Нахимов» поблизу Новоросійська. У всіх випадках причинами катастроф стали халатність 

конкретних виконавців в результаті падіння дисципліни. 

      Проте ключовим для доль прискорення виявилося падіння цін на нафту осінню 1985 р. 

Валютна виручка СРСР скоротилася відразу на дві третини. Вже одне це неминуче викликало 

економічну кризу. Але на падіння цін на нафту накладалися витрати на ліквідацію наслідків 

чорнобильської аварії, пізніше — землетруси у Вірменії, збільшення капіталовкладень в 

машинобудування, втрати бюджету із-за зниження торгівлі алкоголем. При цьому брак валюти 

привів до скорочення закупівель товарів народного споживання за кордоном. 

      Таким чином, вже в 1987 р. виникла загроза зриву курсу на прискорення. Тому було 

вирішено перейти до перебудови економічної системи як головного засобу досягнення 

прискорення. Ця перебудова в 1987—1988 рр. була частковим поверненням до принципів 

економічної реформи 1965 р., посиленню ролі прибули в умовах планового господарства. Відтепер 

прискорення ставало метою, а перебудова розглядалася як засіб її досягнення. Найголовніше — 

прийшло усвідомлення того, що єдиним шляхом виправлення ситуації в економіці є не плановий 

шлях, а шлях ринкових відносин. Економічні зміни, ініційовані радянським керівництвом, 

здійснювалися в трьох напрямах: 

      1. Підвищення економічної самостійності державних підприємств. 

      2. Розвиток приватної ініціативи і підприємництва в тих сферах, де воно було 

«соціально виправданим». 

      3. Залучення іноземних інвестицій шляхом створення спільних підприємств. 

      Осінню 1986 р. Верховну Раду СРСР прийняв Закон про індивідуальну трудову 

діяльність. Це був маленький, але клин в основи будуючи, закріплені Конституцією СРСР, 

першою перемогою прихильників приватної власності. Проте розгортанню процесу перешкоджала 

ухвала Ради міністрів «Про заходи по посиленню боротьби з нетрудовими доходами» (15 травня 

1986 р.). 

      Другий крок економічної реформи — Закон про державне підприємство (об'єднання) 

1987 р., що надав значні права підприємствам і їх трудовим колективам. Підприємства повинні 

були стати самостійними господарськими одиницями, не централізований, а самостійно вибирати 

собі партнерів, купувати сировину і реалізовувати продукцію. Проте ціни як найважливіший 

важіль соціальної політики держава не зважилася зробити вільним, що істотно знижувало 

господарську самостійність підприємств. 

      Підприємства отримали право зовнішньоекономічних зв'язків, зокрема створення 

спільних підприємств і вільного продажу частині своєї продукції на зовнішньому ринку. Держава, 

таким чином, ослабила монополію на зовнішню торгівлю, введену в наший країні в 1918 р. В той 

же час більшість вироблюваної продукції, а в інших випадках всю її держава включала в 

держзамовлення, виводила з вільного продажу, що позбавляло підприємства свободи 
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самофінансування. Але було обіцяно держзамовлення поступово скорочувати, включаючи 

підприємства в госпрозрахункові відносини. Трудові колективи отримали право (у 1990 р. 

ліквідоване) вибору керівників всіх рангів і робочого контролю діяльності адміністрації. 

 

Точка зору: 

      Ідея господарської самостійності підприємств була проста і висувалася економістами 

починаючи з 1960-х рр. Кожне підприємство, велике або мале, отримувало права розпорядження 

своєю продукцією і своїми засобами, не чекаючи інструкції або реакції центру. Самостійність 

підприємств винна була, по думці реформаторів, привести до двох результатів — кожне 

підприємство постарається так почати будувати своє виробництво, щоб збільшити наявні фонди, 

кожне підприємство підсилить ініціативний пошук ринків, зв'яжеться з найбільш зручними (а не 

нав'язуваними зверху) субпідрядниками, майже автоматично оптимізуючи внутри- і 

міжрегіональні відносини виробничників. 

      Так було задумано, але так не вийшло. Господарники, по-перше, просто збільшили 

вольовим чином ціни на свою продукцію; по-друге, вони почали шукати оптимальні зв'язки не з 

посередниками і сопроизводителями, а з місцевими керівниками, що замінили в даному випадку 

союзних міністрів. З одного боку, ослабіла залежність промисловості від Центру. З іншого боку, 

окріпнула залежність керівництва підприємств (а відповідно і самих підприємств) від 

безпосереднього политико-хозяйственного керівництва — на районному, міському, обласному 

рівні, на рівні країв і автономних республік і, головне, на рівні союзних республік. 

      Зміни торкнулися всієї системи управління. У своїй боротьбі за лібералізацію 

управління Горбачов виступив проти гігантських союзних міністерств. Справі додали велику 

суспільну значущість. Другорядні міністерства були розбещені в найкоротші терміни, першорядні 

різко скорочені. В межах одного року чисельність центральних міністерств, що служать, була 

скорочена з 1,7 до 0,7 млн чоловік. Пропаганда проголошувала різке скорочення управлінського 

апарату і без того погано керованої країни якимсь тріумфом раціональності над безумством 

брежнєвського адміністрування. Потрібно відзначити, що якийсь час величезна, неповоротка і, 

звичайно ж, недостатньо ефективна машина управління ще вела за інерцією величезну країну. Але 

перші ж серйозні проблеми в окремих галузях вели до кризи всієї системи. 

 

Точка зору: 

      Нервова система може бути дуже поганою, але якщо її відключити, зупиняється і 

життєдіяльність. Міністерства, що охоплювали всю країну, спільно з партійним апаратом були 

нервовою системою держави. Різке скорочення масштабів і функцій міністерств позбавляло 

Радянський Союз тієї нервової системи, яка об'єднувала економічне і інший простір. Якщо 

центральна влада пустила економіку у вільне плавання, то це ще не означало, що відразу ж 

втратили силу республіканські партійні комітети. Вирішення Горбачова зробило неможливе 

можливим: керівники підприємств на Україні, в Білорусії, інших республіках почали шукати 

третейських суддів природного управлінського процесу в Києві, Мінську, інших регіональних 

столицях, що зовсім не йшли в ногу з московським експериментатором. Тепер мати заступника в 

республіканській столиці виявилося важливішим за зв'язки з Москвою. 

      Одним махом країна опинилася перед фактом розколу на 14 гігантської вотчини, 

п'ятнадцята, найбільша — Росія не мала свого республіканського партійного комітету. Вона-то і 

почала страждати більш за інших, відчуваючи згубну неузгодженість в роботі господарського 

механізму. Тут лежить коріння фантастичного «сепаратизму» Росії, її парадоксального бажання 

«піти в себе» в умовах щонайгострішої взаємозалежності економіки Радянського Союзу. 

      Закон про кооперацію був прийнятий Верховною Радою СРСР в травні 1988 р. по 

доповіді Н. І. Рижкова. У березні 1988 р., пропагуючи проект закону на IV з'їзді колгоспників, 

Горбачов зробив упор на необхідність розкріпачення людської активності, піднесення творчості і 

майстерності, залучення кожного громадянина до управління справами суспільства. Офіційно 

Горбачов засуджував політиків, що відкрито відстоювали необхідність приватної власності. У 

листопаді 1988 р. на засіданні Президії ВС СРСР він критикував «товаришів з Естонії» з цього 
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питання. «...Частная власність, — говорив він, — це, як відомо, основа експлуатації людини 

людиною, а наша революція здійснювалася саме для того, щоб її ліквідовувати, передати все у 

власність народу. Намагатися відновити її — означає штовхати назад, це глибоко помилкове 

рішення». 

      Проте Закон про кооперацію став найсерйознішим кроком до відновлення приватної 

власності. Кооперативи платили державі податки, тоді як державні підприємства, окрім податків, 

автоматично перераховували частину прибули державі. Кооперативи опинилися у виграшному 

положенні — вони могли платити працівникам зарплату в 2—3 рази вище, ніж на 

держпідприємствах. При цьому випускалася та ж продукція і використовувалися державні кошти 

виробництва. Подібна політика розколола трудові колективи. 

      Крім того, кооперативи стали головним каналом переказу безготівкових грошей в 

готівка, що змусило уряд країни на порядок збільшити продуктивність друкарського верстата, 

тобто грошову емісію. До цього мільярди безготівкових рублів на рахівницях держпідприємств 

існували тільки для взаєморозрахунків, на них нічого не можна було купити, вони не тиснули на 

товарну масу. Тепер величезна грошова маса роздавила товарну. Менш ніж за рік спустіли полиці 

в магазинах і на складах. Соціально-економічна ситуація в країні різко загострилася. 

      Нарешті, кооперативи демонополізували право держпідприємств на 

зовнішньоекономічну діяльність, яке ті отримали в 1987 р. згідно із законом про 

держпідприємство (об'єднанні). Це право використовувалося для перекачування товарної і 

грошової маси за рубіж. 

      У 1989 р. почалися соціально-економічні перетворення аграрного сектора. На 

березневому (1989) пленумі ЦК КПРС було вирішено відмовитися від надцентралізованого 

управління агропромисловим комплексом, розпустити створений в 1985 р. Госагропром СРСР, а 

також скрутити боротьбу з особистим підсобним господарством, розгорнену в 1986—1987 рр. Ця 

боротьба велася під прапором боротьби з нетрудовими доходами і сильно підривала виробництво 

сільськогосподарської продукції. Відтепер признавалася рівність п'яти форм господарювання на 

землі: радгоспів, колгоспів, агрокомбинатов, кооперативів, селянських (фермерських) господарств. 

Визнання доцільності, а потім необхідності будівництва фермерських господарств з виходом 

селян з колгоспів свідчило про визнання керівництвом країни серйозної кризи 

сільськогосподарського виробництва. Оскільки до кінця 1980-х рр. стало очевидне, що 

«найважливіше внутрішньополітичне завдання» — Продовольча програма — провалена, термін її 

виконання був перенесений на кінець 1990-х рр. До її рішення підключалися всі типи сільських 

господарств і городяни, любителі садів і городів. 

      На рубежі 1989—1990 рр. стало очевидним, що необхідний перехід до ринку у всіх 

галузях народного господарства (окрім оборонної і важкої промисловості). Проте держава не 

поспішала відмовлятися від монополії на управління економікою. У зв'язку з цим була зроблена 

спроба знайти золоту середину — проголошений перехід до моделі «регульованого ринку», тобто 

план і ринок повинні були поєднуватися. Цей перехід був закріплений відповідною ухвалою 

Верховної Ради СРСР «Про концепцію переходу до регульованої ринкової економіки в СРСР» в 

червні 1990 р. 

      У основі концепції «регульованого ринку» лежала програма «Арендізациі економіки» 

(головний розробник — академік Л. Абалкин), яку належало почати реалізовувати з 1991 до 1995 

р. Передбачалося перевести на оренду 20% промислових підприємств. На першому етапі (1990—

1992) передбачалося використовувати як директивні методи управління, так і економічні важелі, 

роль яких поступово повинна була зростати. На другому етапі (1993—1995) провідне місце 

відводилося вже економічним методам керівництва. 

      Не усвідомлюючи повністю масштабів кризи економіки СРСР, розробники цієї 

програми не розуміли, що впровадження будь-яких економічних реформ повинне йти набагато 

швидше, а не розтягуватися на роки. У липні 1990 р. на зустрічі Президента СРСР М. С. Горбачова 

і голови Верховної Ради РРФСР Б. М. Єльцин а була досягнута домовленість про розробку 

альтернативної програми. 
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      Була створена комісія під керівництвом академіка С. С. Шаталіна і заступника голови 

Ради міністрів РРФСР Р. А. Явлінського. 

 

Точка зору: 

      Комісія Шаталіна — Явлінського підготувала загальносоюзну «Програму 500 днів». Як 

перший вирішальний крок передбачалася стабілізація фінансово-грошової системи. Ціни на 

основні продукти і товари планувалося зберегти на незмінному рівні, і лише у міру стабілізації 

рубля вони повинні були «опускатися» по групах товарів при збереженні контролю над цінами на 

інші товари. У Програмі були також передбачені такі заходи, як роздержавлення і приватизація 

економіки, питання структурної перебудови господарства, зовнішньоекономічної діяльності і 

валютної політики, соціального захисту населення і так далі Було вирішено на основі програм 

Абалкина і Шаталіна — Явлінського виробити єдиний компромісний варіант, хоча ці програми 

були концептуально несумісні. У результаті, оскільки «Програма 500 днів» передбачала 

позбавлення держави монополії на економічну владу, вона була відхилена. 

      Нова мета економічної реформи зажадала нових законів. Вони досить швидко 

приймалися Верховною Радою СРСР. Ці закони зачіпали основи економічних відносин до СРСР, 

питань власності, земель, діяльності підприємств до СРСР, організації місцевого самоврядування і 

місцевого господарства і багато чого іншого. Нові ринкові закони повинні були сприяти 

регулюванню процесу децентралізації і роздержавлення власності, ліквідації крупних 

промислових монополій, створенню акціонерних суспільств, розвитку дрібних підприємств, 

розгортанню свободи господарської діяльності і підприємництва. До літа 1991 р. було прийнято 

більше 100 законів, ухвал, указів по економічних питаннях, але більшість з них не працювала із-за 

протидії з боку республіканських органів влади, що відстоювали свій суверенітет. 

      Якщо в 1986—1988 рр. національний дохід поволі, але ріс, то з 1989 р. почалося його 

падіння. Реальні доходи населення почали скорочуватися. У країні посилився дефіцит всіх товарів. 

Ціни на них росли. Відчуженість мас від результатів своєї праці зросла. Завдяки гласності, курс на 

яку був проголошений з 1987 р., всі ці проблеми стали все більш гостро усвідомлюватися людьми. 

Трудящі вийшли на вулиці з гаслами протесту. По країні прокотилася хвиля страйків. У грудні 

1990 р., констатуючи обвал економіки і «зрив перебудови», глава уряду Н. І. Рижков подав у 

відставку. Вона співпала з реформою уряду. 

      Безвихідь, в яку зайшла економічна реформа, була багато в чому обумовлена 

нерішучістю уряду СРСР в питаннях цінової політики. За ініціативою Рижкова в 1986 р. в останню 

радянську п'ятирічку була закладена реформа ціноутворення шляхом звільнення цін перш за все 

на сільськогосподарську продукцію, відмови від державних дотацій сільгоспвиробництва. 

Горбачов в 1986—1987 рр. дотримувався декілька іншій позиції. Погоджуючись з необхідністю 

підвищення цін на продовольчі товари, він припускав одночасно понизити ціни на промислові 

товари, тобто провести збалансовану реформу ціноутворення. Проте в 1988 р. Горбачов 

переглянув свою позицію, погодився з Рижковим, визнав необхідність одночасного підвищення 

цін і на продовольчі, і на промислові товари, обіцяючи супроводжувати реформу підвищенням 

зарплати і соціальних дотацій. Але до весни 1991 р. союзне керівництво так і не зважилося на 

реформу, побоюючись соціальних потрясінь, які проте почалися і були викликані товарним 

дефіцитом, що росте. 

      У 1991 р. новий прем'єр-міністр СРСР B. C. Павлов здійснив грошову реформу. У січні 

1991 р. він провів обмін 50- і 100-рублевих купюр на нових. Обмін переслідував дві мету: по-

перше, вибити грунт з-під ніг фальшивомонетників в країні і за кордоном, оскільки 

підроблювалися найчастіше купюри саме цієї гідності; по-друге, поставити під контроль і 

частково знецінити тіньові капітали, які зберігалися переважно також в цих купюрах. У квітні 

1991 р. у декілька разів були підвищені ціни на товари. Цей захід переслідував мету зняти 

проблему дефіциту, звівши нанівець заощадження громадян, які до 1991 р. тільки в Ощадбанку 

складали близько 400 млрд рублів. Ідея «погасити» платоспроможний попит населення, штучно 

понизивши його купівельні можливості, була популярна серед керівників і правого, і лівого толку. 

«Павлівське» підвищення цін супроводжувалося 40-процентною компенсацією внесків, якою 
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можна було скористатися лише з кінця 1991 р. Одночасно внески громадян в Ощадбанк були 

заморожені — введені обмеження на зняття засобів і закриття рахунків. Рік потому саме 

заморожування приведе до того, що в умовах гіперінфляції громадяни будуть не в силах врятувати 

свої заощадження. 

      Проте прийняті заходи вже не могли врятувати положення. Симпатії населення союзної 

держави були на стороні республіканських керівників, що обіцяли провести економічні 

перетворення не за рахунок народу, а в ім'я і на благо народу. Особливо активно виступали проти 

зубожіння народу, допущеного керівництвом СРСР, керівники Росії на чолі зБ. Н. Єльциним. 

«Реформа Павлова» була використана керівництвом РРФСР для звинувачення союзного Центру в 

антинародній економічній політиці. 

      Замість прискорення соціально-економічного розвитку непослідовна і непродумана 

економічна політика Горбачова привела до падіння виробництва, зниження рівня життя населення 

і його масової незадоволеності керівництвом партії. Адміністративні методи вже не 

спрацьовували, економічними методами влада оволодіти не зуміла, ставали все більш 

необхідними нові, політичні методи керівництва.    Документи епохи: 

 

Біографічна довідка 

Михайло Сергійович Горбачов. Горбачов народився в 1931 р. в Ставропольському краю в 

сім'ї селянина. У 1955 р. закінчив юридичний факультет МГУ, в 1967 р. — Ставропольський 

сільськогосподарський інститут. У листопаді 1978 р. вибраний секретарем ЦК КПРС. Обрання 

нового лідера, 54-річного М. С. Горбачова, що став, до речі, першим після В. І. Леніна керівником 

партії з університетським дипломом, було зустрінуто з великими надіями. У 1990 р. Горбачов став 

Президентом СРСР. 25 грудня 1991 р. він заявив про свою відставку. З 1992 р. — президент 

Горбачов-фонда. 

   З Доповіді генерального секретаря ЦК КПРС М. С. Горбачова на пленумі ЦК КПРС 27 

січня 1987 р. 

      ...Перебудова — це рішуче подолання застійних процесів, злам механізму гальмування, 

створення надійного і ефективного механізму прискорення соціально-економічного розвитку 

радянського суспільства. Головний задум наший країни — з'єднати досягнення науково-технічної 

революції з плановою економікою і привести в дію весь потенціал соціалізму. 

 

23. Політична реформа М. С. Горбачова 

 

      Причину невдач економічної реформи М. С. Горбачов бачив в опорі номенклатури. Це 

спонукало його спробувати спертися на активність мас. Таким чином, не завершивши економічні 

перетворення, керівництво країни перейшло до політичної реформи. 

      Старт конституційній реформі, що стала центральною ланкою політичних перетворень, 

дала XIX Всесоюзна партійна конференція (28 червня—1 липня 1988 р.). Положення про 

необхідність внесення змін і доповнень в Конституцію СРСР було включене в дві резолюції: «Про 

демократизацію радянського суспільства і реформу політичної системи» і «Про невідкладні 

заходи по практичному здійсненню реформи політичної системи країни». Конференція ухвалила 

реформувати систему Рад, які складали політичну основу СРСР і основу держапарату. 

Забезпечення повновладдя Рад було визначене як вирішальний напрям реформи політичної 

системи. 

      Проте головним вирішенням конференції стало запропоноване Горбачовим і включене в 

резолюцію «Про демократизацію» положення про поєднання посад голів Рад і перших секретарів 

відповідних партійних комітетів знизу доверху. Цьому рішенню — про повсюдне поєднання посад 

партійних і радянських керівників — М. С. Горбачов надавав ключове значення. За його словами, 

якби воно не пройшло, він би не голосував і за всю резолюцію про демократизацію. Особисто 

йому воно дозволило, сумістивши посади генерального секретаря і голови Верховної Ради СРСР, 

контролювати всю вертикаль партійно-державної влади. 
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      У жовтні 1988 р. М. С. Горбачов сумістив посади генерального секретаря ЦК КПРС і 

голови Президії ВС СРСР. 29 листопада 1988 р. по його доповіді позачергова XII сесія ВС СРСР 

11-го скликання прийняла два закони: «О змінах і доповненнях Конституції (Основного Закону) 

СРСР» і «Про вибори народних депутатів СРСР». Згідно цим законам кардинально 

перебудовувалися найвищі органи влади Радянського Союзу. 

      Найвищим органом державної влади ставав З'їзд народних депутатів (СНД) у складі 

2250 чоловік. З'їзд зі свого складу обирав Верховну Раду у складі 544 чоловік як законодавчий, 

розпорядливий і контрольний орган державної влади, що постійно діяв (він складався з двох 

рівних за чисельністю і правами палат: Ради Союзу і Ради Національностей). Посада голови 

Президії Верховної Ради СРСР скасовувалася. Сама ж Президія ВС зберігалася. Його головним 

завданням було забезпечення роботи СНД і ВС. На відміну від старої Президії новий не наділявся 

правом вносити зміни до законодавства, видавати нормативні укази, замінювати в міжсесійний 

період Верховну Раду. 

      Конституція доповнювалася ідеєю розділення законодавчої і старанної влади з судовою 

шляхом установи нового органу — Комітету конституційного нагляду (ККН). Обираний з'їздом, 

він в своїй діяльності спирався тільки на Конституцію. Його завданням був нагляд за союзним і 

республіканським законодавством в плані відповідності його Основному Закону. Комітету, проте, 

не були піднаглядні акти, прийняті СНД СРСР, і він не мав права відміняти їх, навіть якщо вони 

суперечили Конституції і законам СРСР. Він міг лише констатувати цю суперечність. 

      Зміни у виборчій системі передбачали не тільки обрання депутатів від територіальних і 

національно-територіальних округів, але і пряме представництво від офіційно зареєстрованих 

громадських організацій. До їх числа вперше була віднесена і КПРС. Конституційне закріплення 

отримав принцип альтернативних виборів (з декількох кандидатів). Для попереднього відбору 

кандидатів в депутати від округів створювався фільтр в особі окружних передвиборних зборів. 

      У нововведеннях містився крупний порок — відступ від демократичних принципів 

виборчої системи (закріплених в Конституціях СРСР 1936 і 1977 рр.): прямі вибори Верховної 

Ради СРСР замінювалися двоступінчатими з обов'язковим щорічним оновленням його складу на 

1/5. Виходило, що, як тільки його депутати наберуться досвіду, їх потрібно замінювати новими. 

Члени керівних органів громадських організацій (головним чином номенклатурні працівники) 

володіли бульшим кількістю голосів, чим прості виборці. 

      Політична практика на основі прийнятих законів почала здійснюватися в марте—июне 

1989 р., коли були вибрані народні депутати СРСР і відбувся їх I З'їзд (25 травня — 9 червня 1989 

р.). З'їзд вибрав голову Верховної Ради СРСР (М. С. Горбачов), його першого заступника (А. І. 

Лукьянов), утвердил голову Ради міністрів СРСР (Н. І. Рижков). Доповнень і змін до Конституції 

з'їзд не вніс, але питання про розвиток конституційної реформи зачепило. 

      Голова Верховної Ради СРСР М. С. Горбачов застеріг депутатів від поспішного 

коректування Конституції, що діяла, оскільки вона «дуже важливий політичний документ, щоб 

пристосовувати його текст до тих або інших виникаючих ситуацій». Одночасно він заявив про 

необхідність закріпити в новій Конституції «революційні перетворення». Горбачов відразу 

обмовився, що «зараз, в розпал реформ, у нас ще немає можливості врахувати весь комплекс 

питань, які повинні знайти віддзеркалення в новому Основному Законі». Дивну логіку голови ВС 

прояснила ухвала з'їзду: одночасно вирішувати обидва завдання — і доповнювати Конституцію, 

що діє, і невідкладно почати роботу з підготовки нової Конституції (Конституції «демократичного 

соціалізму»). 

      З'їзд утворив Конституційну комісію у складі 107 чоловік. Її головою став М. С. 

Горбачов, заступником — А. І. Лукьянов. 55% членів комісії були представниками вищого 

партійного керівництва — секретарі ЦК КПРС, республіканських ЦК, обкомів, крайкомов, члени 

ЦК КПРС і його апарату. Близько 40% представляли наукову і творчу інтелігенцію. Серед 

останніх — один митрополит і двоє робочих. До складу комісії увійшли чотири лідери опозиції, 

що утворила на з'їзді міжрегіональну депутатську групу (МДГ), — Б. М. Єльцин, Р. Х. Попов, А. 

Д. Сахаров, А. А. Собчак. 
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      Академік Сахаров запропонував підготувати два альтернативні проекти Конституції і 

розглядати їх «на рівній основі». З'їзд не підтримав цю пропозицію. Проте Сахаров як один із 

співголов МДГ узяв на себе ініціативу і до грудня 1989 р. підготував свій проект Конституції. 

Комісія ж на чолі з Горбачовим, що включала крупних юристів, під керівництвом яких працювали 

цілі інститути, не змогла розробити проект за декілька років. 

      У грудні 1989 р. відбувся II З'їзд народних депутатів СРСР. МДГ представила 

«конституцію Сахарова» — радикальний проект, що пропонував кардинально перекроїти 

національно-державний пристрій, ліквідовувати ієрархічну структуру СРСР і перетворити в 

суб'єкти Союзу («структурні складові частини») всі національно-державні і національно-

адміністративні утворення, що існували у той час, числом більше 50. З Російської Федерації 

виводилися всі автономії, а частина, що залишилася, ділилася на чотири округи (Європейська 

Росія, Урал, Західний Сибір, Східний Сибір) «з повною економічною самостійністю». Хоча 

формально «конституція Сахарова» зберігала територіальну цілісність держави, на ділі спроба 

такої трансформації СРСР привела б його до ще швидшого розпаду. 

      II З'їзд народних депутатів СРСР обговорив питання, уточнення, зміни і доповнення до 

Конституції, що діє, СРСР і прийняв три конституційні закони: 1. Про уточнення деяких положень 

Конституції (Основного Закону) СРСР по питаннях порядку діяльності З'їзду народних депутатів 

СРСР, Верховної Ради СРСР і їх органів. 2. Про зміни і доповнення Конституції СРСР по 

питаннях виборчої системи. 3. Про зміни і доповнення ст. 125 Конституцій СРСР. Окрім вказаних 

законів, З'їзд прийняв ухвалу «Про доручення Верховній Раді СРСР і Конституційної комісії з 

деяких конституційних питань». 

      Згідно вказаним законам союзні республіки отримали право самостійно вирішити 

питання про установу З'їзду народних депутатів; Верховна Рада СРСР отримала право виражати 

недовір'я уряду СРСР; колективи середніх спеціальних і вищих учбових закладів отримали право 

висунення кандидатів в народні депутати; громадські організації позбулися права безпосереднього 

обрання народних депутатів; конституційний нагляд розповсюджувався не тільки на проекти, але і 

на закони і інші акти, прийняті СНД. II З'їзд доручив Верховній Раді СРСР прийняти серію 

конституційних законів і представити черговому з'їзду пропозиції про внесення до Конституції 

СРСР пов'язаних з цим змін і доповнень. 

      Рішення II З'їзду народних депутатів завершили перший етап конституційної реформи в 

СРСР, в ході якого йшов поступовий перехід влади від партії до Рад, від ЦК КПРС до Верховної 

Ради СРСР. Стара площа поступалася місцем Кремлю. На другому етапі боротьба за владу 

розвернулася в самому Кремлі. Вона проходила на тлі різкого загострення соціально-економічної 

ситуації в країні. Економічна політика уряду, визначена в 1988 р., дала свої перші результати в 

1989 р. — відбувся обвал економіки. Дефіцитом стало все. Між республіками, краями, областями, 

містами почалася «економічна війна» з приводу товарних запасів. 

      За перші сім місяців 1989 р. страйку пройшли більш ніж в 500 трудових колективах. З 

липня 1989 р. в найважливіших вугільних районах країни — Кузнецком, Донецькому і 

Печорськом басейнах прокотилася хвиля страйків. Потім страйки періодично виникали в різних 

містах. Спочатку вони обмежувалися економічними вимогами, але в червні 1990 р. на з'їзді в 

Донецьку була утворена Незалежна профспілка гірників, і було вирішено оголосити загальний 

політичний страйк. У жовтні — листопаді відбувся загальний страйк шахтарів Воркути з 

вимогами дійсної передачі влади Радам, землі селянам, фабрик робочим. 

      Позачерговий III З'їзд народних депутатів СРСР вніс радикальні зміни до політичної і 

економічної систем суспільства. 12 березня 1990 р. з доповіддю «Про внесення змін і доповнень 

до Конституції СРСР і установу поста Президента» на з'їзді виступив А. І. Лукьянов. Він 

запропонував змінити форму державного ладу, що склався в країні після 1917 р., різко обмежити 

владу Рад, передавши її знов фундируваному інституту Президента, значною мірою незалежного 

від представницьких органів влади. 

      Голова Комітету конституційного нагляду С. С. Алексєєв обгрунтував необхідність 

інституту президентства тим, що гасло «Вся влада Радам!» противоречит ідеї розділення властей, 

веде до диктатури. Зміну курсу політичної реформи (від влади Рад до влади Президента, від 
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народовладдя до єдиновладності) обгрунтовували також і іншими аргументами: по-перше, 

терміновою необхідністю стабілізації внутрішньополітичного положення в країні; по-друге, 

посиленням особистої відповідальності за перетворення, що проводяться. Горбачов і його 

однодумці виступили на з'їзді радикальніше радикал-демократов, які протестували проти введення 

поста Президента. 

      З'їзд народних депутатів СРСР 14 березня 1990 р. прийняв Закон «Про заснування поста 

Президента СРСР і внесенні змін і доповнень в Конституцію СРСР». У політичній сфері основні 

положення Закону зводилися до наступного: фундирувався інститут сильного президентства; 

усувалася норма статті 6 Конституцій про керівну роль КПРС як ядра політичної системи; 

вводилося положення про багатопартійність. 

      Верховна Рада СРСР позбулася розпорядливих функцій, зберігши за собою законодавчі 

і контрольні. Закон інтегрував Президента до структури виконавчої влади, замкнувши на нього 

бульшую частину діяльності Ради міністрів. Президент наділявся правом законодавчої ініціативи, 

затвердження законів і безліччю інших прав (порівнянних з правами американського президента). 

Президент повинен був обиратися загальним голосуванням. Найвищі органи радянської влади 

(СНД і ВС СРСР) могли контролювати його роботу лише у формі заслуховування щорічних 

доповідей про положення країни. Закон від 14 березня 1990 р. не створив в СРСР президентську 

форму правління — він лише намітив поєднання ознак парламентської і президентської республік 

в рамках і на основі радянської влади, тобто вводив змішану форму правління. Проте ця тенденція 

дуже скоро почала трансформуватися в тенденцію сильного президента і слабкого парламенту з 

метою правового забезпечення легалізації приватної власності. 

      У порушення ними ж прийнятого закону делегати з'їзду вибрали першого Президента 

СРСР. Їм став М. С. Горбачов. Спроби провести вибори на альтернативній основі були блоковані. 

Самовидвіженец А. Оболенський був відведений на етапі складання списку кандидатів, кандидати 

Н. Рижков и В. Бакатін узяли самовідвід. 

      Закон від 14 березня 1990 р. підготував подолання монополії держави в системі 

відносин власності. У переліку форм власності на перше місце була поставлена власність 

громадян. Закон закріпив нові форми колективної власності — орендну, акціонерну. Це 

спрощувало процес зрощення «тіньової економіки» з офіційною. Замість категорії «виняткова 

власність держави на природні ресурси» була введена нова — «невід'ємне надбання народів, що 

проживають на даній території», а державна власність підрозділялася на загальносоюзну 

власність, власність союзних, автономних республік, автономних областей, округів і 

адміністративно-територіальних одиниць. 

      Після перебудови республіканських органів влади літом 1990 р. радикалізм 

прихильників президентської системи правління в СРСР посилився. 24 вересня 1990 р. Верховну 

Раду СРСР прийняв Закон «Про додаткові заходи по стабілізації економічного і суспільно-

політичного життя країни». Він наділив Президента правом законотворчості по питаннях, що 

відносяться до компетенції ВС СРСР на строк до 31 березня 1992 р. Закон фактично розмив грань 

між законодавчою і старанною владою, розв'язуючи Президентові руки в історичному процесі 

розміщення приватної власності в правовому полі. 

      В кінці 1990 р., посилаючись на параліч виконавчої влади і конституційну кризу, що 

розростається, IV З'їзд народних депутатів СРСР знов підсилив владу Президента СРСР — 

скасував Раду міністрів СРСР і посаду його голови, заснував Кабінет міністрів як виконавський і 

розпорядливий орган. Кабінет формувався Президентом і підкорявся безпосередньо йому. Роль 

Верховної Ради СРСР обмежувалася участю в узгодженні питання про розділ Кабінету міністрів. 

      З'їзд продовжив курс на формування структур президентської форми правління: був 

установлений пост віце-президента СРСР, створені Вища державна інспекція, підпорядкована 

Президентові, Рада безпеки при Президентові, Рада Федерації. Останній з дорадчого при 

Президентові ставав самостійним під керівництвом Президента. Він повинен був контролювати 

діяльність найвищих органів державного управління Союзу і республік, а також забезпечувати 

«дотримання Союзного договору», який належало розробити. А. Лукьянов, М. Горбачова, що 

змінив, на посту голови Верховної Ради СРСР в березні 1990 р., відзначив, що відтепер Президент 
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СРСР почне «активно впливати на всі сфери реалізації законів і інших найважливіших державних 

рішень». 

      Згадка про Союзний договір у вирішенні з'їзду свідчила про новий крутий поворот 

конституційної реформи. На цьому повороті проблема Конституції вийшла з колії реформ, і в 1991 

р. мова вже йшла не про долю Основного Закону союзної держави, а про долю самої держави. М. 

С. Горбачов пояснював необхідність переходу від однієї радикальної реконструкції (установа 

поста Президента) до іншої (укладенню Союзного договору) «парадом суверенітетів, що почався». 

«Єдиним засобом перешкодити розвалу Союзу, — на думку Горбачова, — стала невідкладна 

підготовка нового Союзного договору».     

 

Документи епохи: 

   Із Закону СРСР про суспільні об'єднання. 9 жовтня 1990 р. 

      Стаття 1. Поняття суспільного об'єднання 

      Суспільним об'єднанням є добровільне формування, що виникло в результаті вільного 

волевиявлення громадян, що об'єдналися на основі спільності інтересів. 

      Суспільними об'єднаннями визнаються політичні партії, масові рухи, професійні союзи, 

жіночі, ветеранські організації, організації інвалідів, молодіжні і дитячі організації, наукові, 

технічні, культурно-просвітницькі, фізкультурно-спортивні і інші добровільні суспільства, творчі 

союзи, земляцтва, фонди, асоціації і інші об'єднання громадян. 

 

24. Національні рухи 

і міжнаціональні конфлікти 

 

      Перебудова оголила довго приховувані суперечності радянського ладу, зокрема 

невирішеність національного питання і його нове загострення, викликане зміцненням позицій 

національних еліт в союзних і автономних республіках СРСР. 

      Політика прискорення Горбачова привела країну до найнижчих темпів економічного 

зростання за всю історію XX в. Зрозуміло, це негативно позначилося на загальному рівні життя.Як 

це було: 

      Аналізуючи ситуацію багато років опісля, Горбачов говорив: «У чому я дійсно 

помилився — це в тому, що недооцінив силу націоналізму». 

      У міру ослаблення центрального керівництва почалися конфлікти на національному 

грунті. Перший з них відбувся абсолютно несподівано в результаті бійки на катку між якутською і 

російською молоддю в Якутську в лютому 1986 р. і, мабуть, був лише пробою сил. Принаймні 

видимих наслідків він не мав. 16—18 грудня 1986 р. в Алма-Аті студенти протестували проти 

призначення першим секретарем ЦК компартії Казахстану замість казаха Д. А. Кунаєва 

російського Р. В. Колбіна. Протест був пригнічений. 

      З літа 1987 р. національні рухи прийняли організований характер. Перш за все, почався 

рух кримських татар за відновлення їх автономії в Криму. 

      З кінця лютого 1988 р. почався рух за возз'єднання Нагірного Карабаху з Вірменією. 

Вірменія наполягала на включенні Карабаху в свій склад. За це виступали вірмени Нагорно-

карабахской АТ, що складали 80% її населення. Азербайджан виступав проти територіального 

переділу своєї республіки. Конфлікт прийняв форми кривавої і затяжної війни. Азербайджанці 

стали спішно покидати Вірменію, вірмени — Азербайджан. Вже в 1989 р. кількість біженців в 

Закавказзі перевищила 300 тис. чоловік. Багато хто з них став жертвами терористичних актів і 

озброєних сутичок. Союзне керівництво виявилося безпорадним в конфлікті, який став вогнищем 

майбутньої всесоюзної пожежі. На початку січня 1990 р. війська увійшли до бунтуючого Баку, де 

велася стрілянина з дахів будинків. В результаті конфлікту було убито близько 200 цивільних осіб. 

      У березні 1989 р. у Фергані (Узбекистан) відбувся міжнаціональний конфлікт з 

численними жертвами серед узбеків і турок-месхетинцев. За наполяганням турок-месхетинцев 

було організовано тимчасове переселення з Ферганської області 16 282 чоловік в Смоленську, 

Орловську, Курську, Білгородську і Воронежську області РРФСР. 
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      У Грузії з квітня 1989 р. наростав рух за вихід з СРСР. У Грузії почали відкрито 

заявляти, що встановлення там радянської влади в лютому 1921 р. було окупацією країни. 

Націоналістичний рух в республіці носив відверто сепаратистський і антикомуністичний характер. 

Військова сила була застосована в квітні 1989 р. в Тбілісі, де прихильники сепаратизму ініціювали 

зіткнення натовпу з армійськими підрозділами. Підсумок — 20 убитих. 

      На одній із зустрічей с М. С. Горбачовим президент США Дж. Буш-старший нагадав 

тому, що США ніколи не визнавали входження прибалтійських республік до складу Радянського 

Союзу. Він заявив, що якщо Москва удасться там до насильства, то антирадянські відчуття 

захлеснуть США і заблокують поліпшення двосторонніх відносин. «Народні фронти» Естонії, 

Латвії і Литви оформилися навесні — осінню 1988 р. Події літа 1940 р. вони почали називати 

радянською окупацією і вимагали від республіканських властей ухвалити рішення про вихід з 

СРСР. Популярними гаслами їх мітингів і пікетів були: «Росіяни, забирайтеся он!», «Іван, валіза, 

вокзал, Росія!». У листопаді 1988 р. сесія ВС Естонії прийняла Декларацію про суверенітет і 

доповнення до республіканської конституції, що дозволяли припиняти дію союзних законів. У 

травні і липні 1989 р. Декларацію і Закон про державний суверенітет прийняли відповідно Литва і 

Латвія. 

      На перший погляд в цих рішеннях нічого незвичайного не було. 

      Згідно Конституції СРСР 1977 р., кожна союзна республіка вважалася суверенною 

радянською соціалістичною державою, яка об'єдналася з іншими радянськими республіками в 

Союз РСР. Прибалтійські республіки в особі своїх найвищих державних органів встановили 

пріоритет республіканських законів над союзними, що суперечило Конституції СРСР. 

      У грудні 1989 р. відбулася нова тривожна подія. Більшість делегатів з'їзду Компартії 

Литви ухвалили рішення про вихід з КПРС. Це означало старт розпаду єдиної компартії, яка ще 

залишалася основою апарату управління Радянським Союзом. Більшість керівництва КПРС 

вважали потрібною застосувати силу для збереження єдності партії. М. С. Горбачов переконав ЦК 

КПРС відкласти питання про ситуацію в Прибалтиці на деякий час, а поки відправити до Вільнюса 

делегацію, щоб там «прислухалися до голосу розуму». Горбачов вилетів до Вільнюса 11 січня 

1990 р. у супроводі делегації з 40 чоловік і провів в Литві 3 дні. Він не боявся підходити прямо до 

натовпів на вулицях і сперечатися з ними. Проте це нікого не переконувало. Горбачов заявляв, що, 

добившись бажаної незалежності, громадяни Литви прийдуть в нікуди. Проте швидше за все саме 

тоді він змирився з можливістю відділення Литви і інших прибалтійських республік від 

Радянського Союзу. 

      У січні 1990 р. масові демонстрації почалися в Молдавії. 11 січня по дорозі прибалтов 

пішла Вірменія. 9 березня Верховна Рада Грузії засудила окупацію своєї країни в 1921 р. і її 

подальше включення в Радянський Союз. 

      У березні 1990 р. на Україні націоналістична організація «Народний Рух» 

продемонструвала свою силу на виборах. 

      У ході виборів в Литві в лютому 1990 р. 90 з 140 місць в парламенті отримав 

опозиційний блок «Саюдіс». Опозиціонери перемогли і в Латвії; у Естонії вони отримали майже 

половину місць. 11 березня 1990 р. Литва проголосила незалежність. Головою Верховної Ради 

республіки був вибраний В. Ландсбергис, що заявив: «Те, що вкрадене, повинне бути віддане 

назад». 

      У відповідь 18 березня Москва припинила постачання нафті в республіку. 

      12 червня 1990 р. Горбачов і Рижков зустрілися з Ландсбергисом, від чого спочатку 

Горбачов відмовлявся, заявляючи, що «переговори ведуть з іноземними державами... Жест 

Вільнюса — незаконний і збитковий». Пізніше за постачання енергоносіїв в республіку були 

відновлені. 

      4 травня 1990 р. намір стати незалежною заявила Латвія. 
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25. «Парад суверенітетів» 

і розпад СРСР 

 

      У березні 1990 р. відбулися вибори народних депутатів в РРФСР. На виборах велику 

активність проявив передвиборний блок «Демократична Росія», створений 20—21 січня 1990 р. 

Його засновниками стали кандидати в депутати від 22 регіонів Російської Федерації, а 

фактичними керівниками російські представники Міжрегіональної групи народних депутатів 

СРСР —Б. Єльцин, Р. Попів, А. Собчак. На виборах блок «Демократична Росія» отримав значне 

число голосів. 

      У травні 1990 р. в Москві почав свою роботу I З'їзд народних депутатів Росії (16 

травня—22 червня). Головними питаннями порядку денного з'їзду стали: вибори голови Верховної 

Ради РРФСР, вибори Верховної Ради РРФСР і ухвалення Декларації про державний суверенітет 

РРФСР. На пост керівника російського парламенту (згідно із законом він обирався безпосередньо 

на З'їзді до формування самої Верховної Ради) претендували 3 людини. Два з них рекомендував 

Горбачов: Полозкова — представника партійної номенклатури і Власова — голови Ради міністрів 

РРФСР. Від блоку «Демократична Росія» був висунутий Єльцин. Реальна боротьба розвернулася 

між Полозковим і Єльциним. 

      23 травня Горбачов у виступі звинуватив Єльцина в «відокремленні Росії від 

соціалізму», в прагненні розвалити Радянський Союз, в «презирстві до принципів, встановленим 

Леніном». Виступаючи перед російськими депутатами, М. С. Горбачов заявив: «Якщо, товариші, 

піддати дуже серйозному аналізу те, що він [Єльцин] говорив, то виходить, що нас закликають під 

прапором відновлення суверенітету Росії до розвалу Союзу». Але 29 травня 1990 р., коли, по суті, 

вирішувалася доля країни, Горбачов вилетів до Вашингтона. 

      29 травня 1990 р. Єльцин був вибраний головою Верховної Ради РРФСР в третьому турі 

голосування з перевагою в 4 голоси (535 — за при необхідних 531). Горбачов дізнався про це під 

час обіду на борту літака, що перетинає Атлантику.Як це було: 

      Замислившися, Горбачов сказав помічникам: «З ним потрібно домовитися, я не тримаю 

на нього зла». Але публічно він оцінив цю перемогу з демонстративною тривогою, заявивши, що 

головування Єльцина у ВС Росії «ускладнюватиме перебудовні процеси», враховуючи 

«руйнівний» характер діяльності останнього. 

      25 травня, виступаючи з програмною мовою як кандидат в голови Верховної Ради, Б. М. 

Єльцин  підсумував її виводом: «Найголовніший напрям один — зміцнення Союзу». Опісля всього 

два тижні, 12 червня 1990 р., голова Верховної Ради РРФСР Б. М. Єльцин  поставив на 

голосування з'їзду Декларацію про державний суверенітет Росії. 

      Декларація проголосила державний суверенітет РРФСР «у складі оновленого Союзу 

РСР». Згідно Декларації, вищою метою суверенітету було забезпечення кожній людині 

невід'ємного права на гідне життя, вільний розвиток і користування рідною мовою, а кожному 

народу — на самовизначення у вибраних їм національно-державних і національно-культурних 

формах. Декларація проголосила верховенство Конституції РРФСР і законів РРФСР на всій 

території Росії і право республіки припиняти на своїй території дії актів Союзу РСР, що вступали 

в суперечність з суверенними правами РРФСР. 

      Розкол З'їзду з питання про кандидатуру голови ВС РРФСР був подоланий при 

ухваленні Декларації: 917 — за, 13 — проти, 9 утрималися. Декларація стала головним 

вирішенням новообраних російських депутатів. 

      Росія зробила перший і рішучий крок на шляху до незалежності і руйнування 

Радянського Союзу. У голосуванні за декларацію злилися ліберали і комуністи, космополіти і 

патріоти. 

      Перші свідомо прагнули зруйнувати СРСР як «імперію зла», другі не хотіли, щоб Росія 

«годувала» інші республіки, вважаючи, що незалежна Росія стане багатшою і сильнішою. Всі були 

єдині в бажанні «повалити огорожі» держави, територія якої століттями збиралася багатьма 

поколіннями росіян і опори якого були «підпиляні» керівництвом СРСР в ході перебудови. 
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      Реалізовуючи курс I СНД РРФСР, 24 жовтня 1990 р. Верховну Раду РРФСР прийняв 

закон, що дав право російським органам влади припиняти дію союзних актів в тому випадку, якщо 

вони порушували суверенітет Росії. Закон передбачав введення в дію рішень найвищих органів 

державної влади СРСР, указів і інших актів Президента СРСР лише після їх ратифікації 

Верховною Радою РРФСР. 

      Декларація і закон найбільшої республіки СРСР привели до конституційної кризи 

союзної держави. Крім того, вони породили «ейфорію самостійності» у керівництва російських 

автономій. 

 

Точка зору: 

      Декларації про суверенітет породили в країні конфлікт між законністю і легітимністю. 

Термін «легітимність» часто розуміють лише як синонім слова «законність». Проте це не так. 

Легітимність — це санкція суспільства на владу, готовність їй підкорятися, визнання панування. 

Законність — одне з джерел легітимності, але зовсім не єдине джерело. Декларації про 

незалежність порушували Конституцію СРСР і республіканські конституції і тим самим були 

незаконними. Проте вони підтримувалися більшістю населення республік, що проголошували 

суверенітет, і тому були легітимні. 

      Услід за російським парламентом, декларацію про незалежність 20 червня прийняв 

Узбекистан, 23 червня — Молдова, 16 липня — Україна, 27 липня — Білорусь. Далі почався 

каскад проголошення суверенітету усередині республік. Карелія проголосила суверенітет 10 

серпня, далі послідували Татарстан, Башкортостан, Бурятія в РРФСР, Абхазія в Грузії. Автономії 

посилали декларації про власний суверенітет Президентові СРСР. Останній заохочував цей рух, 

вважаючи автономії Росії і інших союзних республік суб'єктами майбутнього оновленого Союзу. 

Ця позиція вперше була відбита в Законе «О основах економічних відносин Союзу РСР, союзних і 

автономних республік» від 26 квітня 1990 р. У нім мова йшла про вирівнювання прав союзних і 

автономних республік в соціально-економічній, господарській і культурній сферах. 

      Таким чином, влітку — осінню 1990 р. Росія спровокувала початок процесів розпаду 

СРСР, а союзний Центр підштовхнув відцентрові сили в Росії. При цьому і Б. М. Єльцин  в одному 

зі своїх виступів запропонував російським автономіям узяти «стільки суверенітету, скільки 

зможете проковтнути». 

      1 серпня 1990 р. Горбачов зустрівся з Єльциним, і вони домовилися спільно почати 

реалізацію економічних реформ. 

      Горбачов постарався створити щось ніби політичного тандему з Єльциним на основі 

екстреного вироблення економічного плану. Була спішно створена група економістів на чолі з 

академіком С. Шаталіним. Від Президентської ради Горбачова до групи увійшли такі люди, як 

академік Н. Петраков, від уряду РСФСР Г. Явлінський і Б. Федоров. Основою спільної роботи став 

план «500 днів». 

      Але союз Горбачова і Єльцина продовжився недовго. Глава Росії 16 жовтня 1990 р. 

відкинув горбачовський варіант плану і заявив, що використовує «план Шаталіна» в Російській 

Федерації. Відтепер всі економічні плани Горбачова ставали фантазіями, оскільки найбільша 

республіка — Росія відкидала їх з порогу. 

      Питання про правовий статус Росії в Союзі РСР і автономій в Росії обговорювалося на II 

позачерговому З'їзді народних депутатів РРФСР в грудні 1990 р. Напередодні З'їзду керівництво 

РРФСР провело консультації спільно з керівництвом України, Білорусії і Казахстану про 

укладення чотиристоронньої угоди про створення своєї Співдружності замість СРСР. До Мінська 

були послані представники вказаних республік для підготовки відповідних документів. 

      Проте Президент СРСР перешкодив здійсненню цього плану, спрямувавши процес в 

русло оновлення і збереження СРСР шляхом розробки нового Союзного договору. 

      II З'їзд народних депутатів РРФСР також висловився за збереження Союзу РСР, але як 

оновленого союзу республік. Союзний договір передбачалося розробити самим республікам і 

підписати його не відразу, а по частинах (спочатку створити економічний союз, потім інші угоди). 
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      Щодо правової основи Росії на З'їзді намітилися розбіжності між головою Верховної 

Ради РРФСР, головою Конституційної комісії Б. М. Єльцин им і його першим заступником за 

Верховною Порадою і комісією Р. І. Хасбулатовим. Перший рахував ту, що діє з 1978 р. 

Конституцію РРФСР «реальним гальмом розвитку республіки» і пропонував в першочерговому 

порядку підготувати, обговорити і підписати Федеральний договір як правову основу Російської 

держави. Другою не ставив завдання корінної зміни Конституції. 

      II З'їзд утвердил Закон «О змінах і доповненнях до Конституції (Основному Закону) 

РРФСР», який укріпив суверенітет Росії. Зміни і доповнення стосувалися верховенства 

республіканських законів і власності на території РРФСР. Природні багатства і основні виробничі 

фонди оголошувалися власністю Росії і могли надаватися Союзу в користування на основі законів 

РРФСР і майбутнього Союзного договору. 

      Тим часом IV З'їзд народних депутатів СРСР (грудень 1990 р.) надав Президентові 

СРСР нові надзвичайні повноваження: безпосередньо керувати урядом, перетвореним в Кабінет 

міністрів, очолювати Раду Федерації і Раду безпеки СРСР. Для виконання окремих доручень і 

заміщення Президента СРСР у разі його відсутності і неможливості здійснення ним своїх 

обов'язків союзний з'їзд заснував пост віце-президента, на якого за наполяганням М. Горбачова 

був вибраний Р. Янаєв. З'їзд також ухвалив рішення провести референдум про збереження 

Радянського Союзу. 

      Керівництво СРСР опинилося нездібно подолати міжнаціональні конфлікти і 

сепаратистський рух ні політичним, ні військовим шляхом, хоча робило спроби врятувати 

ситуацію. Силові дії розвернулися в січні 1991 р. у Вільнюсі і Ризі. На масових мітингах в Москві 

російські демократи звинуватили Горбачова в сприянні спробам антидемократичних переворотів в 

Прибалтиці. 

      Вирішення IV З'їзду народних депутатів СРСР і подальші силові акції у Вільнюсі і Ризі 

стали приводом для виступу Єльцина 19 лютого 1991 р. по Центральному телебаченню. Заявивши, 

що Президент СРСР «підвів країну до диктатури», він зажадав від нього негайно піти у відставку, 

передавши владу Раді Федерації, що складалася з розділів союзних республік. 

      Виступ Єльцина привів до першого розколу в російському керівництві. 21 лютого 1991 

р. на сесії Верховної Ради РРФСР шість народних депутатів (заступники голови Верховної Ради 

РРФСР С. П. Горячева,Б. М. Ісаєв, голови палат В.Б. Ісаков, Р. Р. Абдулатіпов, заступники голів 

палат А. А. Вешняков и В. Р. Сироватко) виступили із заявою, в якій звинуватили Єльцина в 

авторитарності, прагненні до розширення особистої влади, провалі економічної політики. Вони 

зажадали негайного скликання позачергового З'їзду для обговорення діяльності голови Верховної 

Ради РРФСР. 

      У відповідь на «Заяву 6» на тому ж засіданні ВС РРФСР прозвучала «Заява 11» — 

членів Президії Верховної Ради Р. Хасбулатова, С. Шахрая, М. Захарова, В. Югина, Ф. Поленова, 

С. Красавченко, В. Лукина, А. Руцкого, С. Ковальова, А. Закопиріна, В. Полосина. У нім 

засуджувалася спроба дискредитації Б. Єльцина, направлена «на розкол і блокування» роботи 

Верховної Ради Росії. 

      Верховна Рада РРФСР вирішила зробити новий крок по шляху зміцнення суверенітету 

Росії, заснувавши пост Президента РРФСР. З цією метою він ухвалив провести 17 березня 1991 р. 

одночасно зі всесоюзним референдумом по збереженню СРСР всеросійський референдум про 

введення поста Президента республіки. 

      Не дивлячись на заклики найбільш радикальних прихильників Єльцина сказати на 

референдумі «ні» збереженню СРСР, більшість росіян сказали «так» (71,3%). Одночасно вони 

сказали «та і установі поста Президента РРФСР (що 69,85% взяли участь в голосуванні, що склало 

52,4% від облікового складу громадян, що мають право на участь в голосуванні). 

      28 березня—5 квітня 1991 р. відбувся III (позачерговий) З'їзд народних депутатів 

РРФСР. У ніч на 28 березня, тобто напередодні відкриття З'їзду, по вказівці Президента СРСР до 

Москви ввели війська, що узяли в кільце центр столиці. Це образило не тільки демократів, але і 

багато комуністів. 
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      В ході переговорів з Хасбулатовим Горбачов заявив, що він «не в курсі справи», і 

погодився вивести війська, але лише наступного дня. У відповідь З'їзд припинив свою роботу, 

відновивши її тільки 29 березня, після виведення військ. 

      Ця подія ще сильніше підірвала авторитет генерального секретаря ЦК КПРС і 

Президента СРСР, в цілому союзного керівництва і спровокувало розкол комуністичної частини 

З'їзду народних депутатів РРФСР. 170 її представників на чолі з полковником А. Руцким заявили 

про утворення фракції «Комуністи — за демократію» і підтримали Єльцина. На З'їзді Єльцин різко 

виступив проти «модернізації унітарної держави... під вивіскою «оновлений Союз», за 

перетворення СРСР в «союз суверенних держав», наділений функціями, переданими йому 

республіками. 

      З'їзд розширив повноваження Єльцина як голову ВС РРФСР і ухвалив в червні 1991 р. 

провести всенародні вибори російського Президента. В цілому III СНД РРФСР став своєрідним 

компромісом між Росією і Союзом. З одного боку, він не виправдав надій супротивників курсу 

російського керівництва, з іншої — радикальна частина цього керівництва зняла заклики до 

відставки Президента СРСР. 

      Підсумком тимчасового компромісу стало прийняте 23 квітня 1991 р. в Ново-огареве, 

під Москвою, сумісна заява про невідкладні заходи по стабілізації обстановки в країні і 

подоланню кризи. Воно поклало початок так званому новоогаревскому процесу і увійшло до 

історії як «Заяви 9 + 1», підписане Президентом СРСР і керівниками 9 союзних республік, що 

брали участь в референдумі 17 березня: РРФСР, України, Білорусії, узбекистану, Казахстану, 

Азербайджану, Таджикистану, Киргизії, Туркменії. До процесу не приєдналися керівники три 

прибалтійських, двох закавказьких республік (Грузії і Вірменії) і Молдавії. 

      Заява розглядалася як реальний шлях до збереження оновленого Союзу, до стабілізації 

обстановки в країні. Воно ставило межі курсу на незалежність Росії, одночасно визнаючи право 

суб'єктів оновленого Союзу проводити самостійну політику. У заяві декларувалася необхідність 

не пізніше 6 місяців після підписання Союзного договору підготувати і прийняти нову 

Конституцію Союзу. 

      21—25 травня 1991 р. відбувся IV СНД РРФСР. По доповіді голови комітету ВС за 

законодавством С. М. Шахрая З'їзд прийняв Закон «Про Президента РРФСР» і ввів в Конституцію 

РРФСР новий розділ про Президента — розділ виконавчої влади. Президент отримував право 

призначати членів уряду. 

      12 червня 1991 р. відбулися вибори Президента РРФСР. У списки виборців було 

включено 106,5 млн чоловік. У голосуванні взяли участь 79,5 млн, або 74,66%. Голоси виборців 

розподілилися між 6 кандидатами таким чином: Бакатін В. В. — 3,42%, ЄльцинБ. Н. — 57,30%, 

Жиріновський В. В. — 7,81%, Макашов A. M. — 3,74%, Рижков Н. І. — 16,85%, Тулєєв А.-Г. М. 

— 6,81%, проти всіх — 1,92%. 

      150 тис. активістів «Демократичної Росії» розцінили перемогу Єльцина як свою 

перемогу над КПРС, яку представляли 4 кандидати (Рижков, Тулєєв, Макашов, Бакатін), що 

набрали в сумі небагато чим більше 30% голосів. 

      Проте Б. М. Єльцин  дистанціювався від безпосередніх зв'язків з «Демроссией», 

претендуючи на роль всенародного президента. 

      Одночасно з президентськими виборами в Москві і Ленінграді були вибрані мери. Ними 

стали Г. Х. Попов і А. А. Собчак — відомі лідери «демократів». Тоді ж в Ленінграді був 

проведений референдум з питання про перейменування міста. Більшість виборців висловилися за 

повернення місту назви Санкт-Петербург. 

      10 липня 1991 р. на урочистому засіданні V (позачергового) З'їзду народних депутатів 

РРФСР перший Президент Росії дав клятву дотримувати Конституцію РРФСР і закони республіки, 

захищати її суверенітет, поважати і охороняти права і свободи людини і громадянина, права 

народів РРФСР і сумлінно виконувати покладені на нього народом обов'язку. Президент Єльцин 

так сформулював свою позицію: «Велика Росія підніметься з колін. Ми обов'язково перетворимо її 

на процвітаючу, демократичну, миролюбну, правову і суверенну державу». Президент обіцяв 

утілити в Росії «священний принцип»: «Держава сильна благополуччям своїх громадян». 
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      11 липня V З'їзд приступив до обговорення кандидатур на пост голови Верховної Ради. 

Проте гострота питання (розвернулася боротьба між Р. Хасбулатовим і С. Бабуріним) змусила 

його перервати свою роботу, яка поновилася лише в жовтні 1991 р. 

      Після закриття другого засідання З'їзду Президент Росії видав указ «Про припинення 

діяльності організаційних структур політичних партій і масових суспільних рухів в державних 

органах і установах РРФСР» (указ про департизацію). Після відміни III СНД СРСР в березні 1990 

р. особливого положення КПРС в політичній системі СРСР як керівної і направляючої сили, ядра 

системи указ про департизацію став другим серйозним ударом по положенню КПРС в суспільстві 

і державі. Він підірвав її вплив на політичні процеси в Росії і СРСР. Указ підривав і вплив 

Президента СРСР, що суміщав пости розділу союзної держави і генерального секретаря ЦК КПРС. 

      Проте на липневому пленумі ЦК КПРС, екстрено скликаному у зв'язку з цим указом, М. 

Горбачов призвав «не впадати в паніку», кажучи, що «Комітет конституційного нагляду 

розбереться». Вичікувальна позиція генерального секретаря паралізувала керівні органи КПРС, 

сприяла подальшому розпаду партії. Це серйозно ослабило союзний Центр, оскільки єдина 

компартія все ще була головною ланкою політичної системи СРСР. 

      Одночасно в Ново-огареве продовжувалися початі в квітні переговори про підсумковий 

варіант Союзного договору. На окремій закритій зустрічі Горбачова, Єльцина і Назарбаєва 29 

липня 1991 р. обговорювалися також кадрові питання.Як це було: 

      Б. М. Єльцин  згадував: «29 липня 1991 року в Ново-огареве відбулася зустріч, яка 

носила принциповий характер. Михайло Горбачов повинен був виїжджати у відпустку до Фороса. 

Відразу ж після його повернення з Криму на 20 серпня було призначено підписання нового 

Союзного договору. Зараз ми мали можливість ще раз обговорити найгостріші питання, які кожен 

з нас вважав невирішеним. 

      Розмову почали в одному із залів особняка. Все йшло нормально, але коли торкнулися 

тим зовсім конфіденційних, я раптом замовк. «Ти що, Борис?» — здивувався Горбачов. Мені 

складно зараз пригадати, яке відчуття в той момент я випробовував. Але було нез'ясовне відчуття, 

ніби за спиною хтось стоїть, хтось за тобою невідступно підглядає. Я сказав тоді: «Підемо на 

балкон, мені здається, що нас підслуховують». Горбачов не дуже твердо відповів: «Та кинь ти», — 

але все-таки пішов за мною. А говорили ми ось про що. Я почав переконувати президента, що 

якщо він розраховує на оновлену федерацію, в неї республіки увійдуть тільки в тому випадку, 

якщо він змінить хоч би частину свого найодіознішого оточення. Хто повірить в новий Союзний 

договір, якщо головою КДБ залишиться Крючков, на совісті якої події в Литві? Жодна республіка 

не захоче увійти до такого Союзу. Або міністр оборони Язов, — хіба може бути в новій 

співдружності такий «яструб» із старих, віджилих вже часів? 

      Видно, Горбачову нелегко давалася ця розмова, він був напружений. Мене підтримав 

Нурсултан Назарбаєв... Все троє одностайно вирішили, що після підписання договору необхідно 

поміняти Валентина Павлова, тодішнього прем'єр-міністра. Горбачов запитав: «А кого ви бачите 

на цій посаді?» Я запропонував Нурсултана Абішевіча Назарбаєва на посаду прем'єр-міністра 

нового Союзу. Горбачов спочатку здивувався, потім швидко оцінив цей варіант і сказав, що 

згоден. «Інші кандидатури разом обговоримо після 20 серпня», — закінчив він розмову... 

      Пройде трохи часу, і я своїми очима побачу розшифровку розмови Президента СРСР, 

Президента Росії і керівника Казахстану. Після серпневого путчу в кабінеті у Болдіна, начальника 

апарату Горбачова, слідчі прокуратури знайшли в двох сейфах гори тек з текстами розмов 

Єльцина. Мене протягом декількох років записували — вранці, вдень, увечері, вночі, у будь-який 

час доби. Записали і цю розмову. 

      Можливо, цей запис і стала спусковим гачком серпня 91-го року». 

      31 липня 1991 р. помічник Президента СРСР Г. Шахназаров після узгодження з 

Єльциним представив Горбачову графік багатоетапного підписання нового Союзного договору: 20 

серпня 1991 р. — РРФСР і Казахстан, 3 вересня — Білорусія і узбекистан, 17 вересня — 

Азербайджан і Таджикистан, 1 жовтня — Туркменія і Киргизія, 22 жовтня (орієнтування) — 

Україна і, можливо, Вірменія з Молдовою, а також союзна делегація. В кінці процесу свій підпис 

повинен був поставити Президент СРСР. Після цього договір набував чинності. Дивна система 



143 
 

багатоетапного підписання договору пояснювалася необхідністю дати Україні час визначитися: на 

яких умовах вона увійде до оновленого Союзу. 

      Два питання виникали у зв'язку з наміченою процедурою: навіщо Росії підписувати 20 

серпня договір з Казахстаном, якщо він не набуває чинності? У якій якості Горбачов повинен був 

бути присутнім при підписанні договору — спостерігача, статиста, гаранта? Неміцність і 

двозначність свого положення усвідомлював і Президент СРСР. Проте 2 серпня 1991 р. він 

оголосив по Центральному телебаченню, що 20 серпня Росія, Казахстан і узбекистан почнуть 

процедуру підписання нового Союзного договору. Після цього Горбачов виїхав у відпустку до 

Криму (Форос) .Как це було 

      Б. М. Єльцин  в мемуарах відзначав: «Це було не просто «цивілізоване розлучення», як 

назвала новоогаревский договір преса. Ми з Горбачовим раптом ясно відчули, що наші інтереси 

нарешті співпали. Що ці ролі нас цілком влаштовують. Горбачов зберігав своє старшинство, я — 

свою незалежність. Це було ідеальне рішення для обох». 

      Підсумковий варіант договору з'явився у пресі лише 16 серпня. Це був дуже 

незвичайний документ. Суб'єктів Союзного договору була більше сотні, і кожен міг припинити 

процес... 

 

Серпневий путч 1991 р. 

 

      Напередодні підписання Союзного договору, 19 серпня 1991 р., був створений 

Державний комітет з надзвичайного положення (ГКЧП). Формально його очолив віце-президент 

СРСР Г. І. Янаєв, який видав указ про тимчасового виконання обов'язків Президента СРСР у 

зв'язку з неможливістю виконувати Горбачовим обов'язку розділу держави «за станом здоров'я». 

      До складу Комітету увійшли також прем'єр-міністр B. C. Павлов, міністр оборони Д. Т. 

Язов, міністр внутрішніх справ Б. К. Пуго, голова КДБ В. А. Крючков, заступник голови Ради 

оборони при Президентові СРСР О. Д. Бакланов, президент Асоціації державних підприємств 

промисловості, будівництва, транспорту і зв'язку СРСР, генеральний директор науково-

виробничого об'єднання «Машинобудівний завод ім. М. І. Калініна» А. І. Тізяков, голова 

Селянського союзу СРСР, голова колгоспу В. А. Стародубцев. 

      У «Заяві радянського керівництва», підписаному Янаєвим, Павловим і Баклановим і 

переданому по Центральному телебаченню вранці 19 серпня, повідомлялося, що в окремих 

місцевостях СРСР на термін 6 місяців з 19 серпня вводиться надзвичайне положення з метою 

покласти край «конфронтації, хаосу, анархії». На цей період вища влада в країні переходить в руки 

ГКЧП, вирішення якого обов'язкові для неухильного виконання всіма органами влади на всій 

території СРСР. 

      ГКЧП обіцяв встановити на всій території Союзу безумовне верховенство Конституції 

СРСР і законів Союзу РСР. 

      ГКЧП прагнув приборкати сепаратизм республік, перш за все Росії. 

      З цією метою ще до офіційного оголошення про своє існування в ніч на 19 серпня він 

дав вказівку заарештувати Президента РРФСР, який знаходився на своїй дачі під Москвою. 

Спецгрупа КДБ по боротьбі з тероризмом «Альфа», оточивши дачу, чекала вирішального наказу 

на завершення операції. Він не поступив, ГКЧП дав відбій. 

      В дні серпневого путчу керівництво Росії виступило згуртовано, енергійно, 

наступально. ГКЧП, навпаки, діяв нерішуче і пасивно.Як це було: 

      Як відзначав Б. М. Єльцин  згодом, логіка змовників просто не передбачала можливості 

опору: «Логіка була така: Угорщина, Чехословаччина, Польща. У 1956 році в Будапешті крові 

було багато, але це була перша після війни озброєна агресія в Європі, люди сприймали вид чужих 

танків дуже гостро, та і комуністи в Угорщині були вже зовсім не в честі. У Празі в 1968 році — в 

тій же ситуації — жертв було відносне небагато. Так, були хвилювання, були різні випадки, але в 

цілому все обійшлося швидко і «дуже добре». Адже це знову-таки була чужа армія! У Польщі в 

1981 році військове положення ввели за один день. Проїхалася по центральних вулицях колона 

броньовиків. І все. Як відрізувало. Поляки злякалися продовження і вибрали худий мир. Крючков 
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як би йшов на польський варіант. Він виходив з прецедентів, створених в соціалістичних країнах. 

<...> Оскільки у нас зовнішньої агресії не передбачалося — танки були свої, рідні, то не 

передбачалося і опору. І в цьому Крючков помилився. Реакція народу на карикатурний, дурний 

сценарій змови срезонировала з тим, що наших танків люди не злякалися. Саме тому, що вони 

були свої!» 

      Вранці 22 серпня 1991 р. Верховна Рада РРФСР вислала до Горбачова до Фороса 

делегацію, щоб привезти Президента СРСР до Москви. На чолі делегації був герой афганської 

війни полковник А. Руцкой, основу делегації складали члени російського КДБ. Трагедія мала і 

якийсь напівкомічний відтінок: одночасно з Руцким до Криму летіли Язов і Крючков з метою 

отримати аудієнцію у Горбачова, пояснитися і добитися прощення, але Горбачов не прийняв їх. 

      Члени ГКЧП були арештовані (глава МВД Пуго наклав на себе руки). Цього ж дня 

Президент РРФСР виразив вдячність громадянам Росії за підтримку російського керівництва у 

відсічі «реакційній купці високопоставлених путчистів». Президент СРСР, що повернувся з 

Фороса, по Центральному телебаченню відзначив «видатну роль Президента Росії, який став в 

центрі опору змові і диктатурі». 23 серпня на надзвичайній сесії ВС РРФСР у присутності 

Горбачова і всупереч його запереченням Президент Росії підписав указ «Про припинення 

діяльності Комуністичної партії РРФСР» на тій підставі, що вона підтримала спробу державного 

перевороту. Фактично це була заборона КПРС, діяльність якої на території Росії була паралізована 

цим указом. Указ від 23 серпня був підкріплений захопленням в Москві будівель ЦК і МГК КПСС 

на Старій площі. 24 серпня Горбачов оголосив про свою відставку з поста генерального секретаря 

ЦК КПРС і призвав партію самораспуститься. 6 листопада 1991 р. Єльцин видав указ про заборону 

діяльності КПРС на території РРФСР і КП РРФСР. 

      За наполяганням російського керівництва 25 серпня Горбачов ліквідовував Кабінет 

міністрів СРСР. Замість нього був створений Комітет з оперативного управління народним 

господарством на чолі з прем'єр-міністром Рсфср і.С. Силаєвим. 

      2 вересня Президент СРСР і вищі керівники союзних республік виступили із заявою, в 

якій фактично припинили дію Конституції СРСР, оголосили перехідний період для ухвалення 

нової Конституції і констатували створення Державної ради у складі Президента СРСР і вищих 

посадових осіб 10 республік. V позачерговий З'їзд народних депутатів СРСР (2—5 вересня 1991 р.) 

прийняв два акти — закон «О органах державної влади і управління Союзу РСР в перехідний 

період» і ухвалу «Про заходи, витікаючі з сумісної заяви Президента СРСР і вищих керівників 

союзних республік і вирішень позачергової сесії Верховної Ради СРСР». Під тиском Президента 

СРСР і його прихильників З'їзд ухвалив припинити діяльність З'їзду народних депутатів СРСР і 

Верховної Ради СРСР, тобто фактично розпустив найвищі органи державної влади СРСР. 

Вирішення V З'їзду народних депутатів СРСР означало нормативне рішення про руйнування 

СРСР. 

      6 вересня на першому засіданні Держради була визнана незалежність Латвії, Литви, 

Естонії. У тому ж місяці депутати від Росії і інших республік були відкликані з Верховної Ради 

СРСР, голова якого, А. І. Лукьянов, також був арештований за підтримку ГКЧП. Союзні структури 

влади і управління фактично перестали існувати. На території Росії влада була сконцентрована в 

руках Президента РРФСР і З'їзду народних депутатів Росії. Спроба Президента СРСР відродити 

новоогаревский процес по доопрацюванню і підписанню Союзного договору блокувалася як 

Росією, так і Україною. 

      Фінал ГКЧП означав завершення історичного періоду, що характеризується словом 

перебудова. 

      Задумана оточенням Горбачова як міра порятунку СРСР, акція ГКЧП прискорила його 

розпад, дозволивши керівництву Росії виступити в ролі захисника законності. Оголошення лідерів 

трьох республік про припинення існування СРСР не зустріло опору. 

Точка зору: 

      20 серпня 1991 р. Естонія оголосила про свою незалежність, наступного дня це зробила 

Латвія. Єльцин визнав їх незалежність 24 серпня. Президент США Дж. Буш-старший зажадав від 

Горбачова негайного визнання незалежності прибалтійських республік. Горбачов пообіцяв 
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визнати три балтійські республіки до 30 серпня 1991 р. Вже 2 вересня США визнали незалежність 

прибалтійських держав першою, і лише 6 вересня 1991 р. Державна рада СРСР теж визнала їх 

незалежність. Це створило прецедент для інших республік. Стало ясно, що Центр вже не може 

зберігати цілісність країни. До кінця вересня всі союзні республіки (за винятком Росії, Казахстану 

і Туркменії) оголосили про свою незалежність. 

      Радник американського президента Ськаукрофт назвав Горбачова таким, що 

представляє «тільки тінь минулого центру». Єльцин і його оточення скористалися подіями серпня 

для знищення цього державного Центру. І зробили це дуже жорстоко. Комплекс заходів припускав 

наступне. 

      Перше — заборона КПРС. Політичний вакуум блискавично заповнили люди, яким для 

цього потрібно було лише назвати себе «демократами». Майже всі вони вчора були комуністами і 

ніякої внутрішньої еволюції не переживали — ні в Росії, ні в інших республіках. 

      Друге — дезинтеграція Радянського Союзу в чотиримісячний період між серпнем і 

груднем 1991 р. Про Союзний договір вже ніхто і не згадував, в останню декаду серпня основні 

республіки оголосили про свою незалежність. Єльцин, строго кажучи, не декларував незалежності 

Росії відразу після серпневих подій, але він повною мірою скористався сприятливим збігом 

обставин. Він, власне, узяв в свої руки важелі колишнього Радянського Союзу. Горбачов говорив, 

що «все відбувається дуже швидко», але кермо влади він вже втратив, і його думка мала в 

основному академічне значення. 

      Третє — закінчення історичного україно-російського союзу, що існував з 1654 р. 

      Четверте — не дивлячись на відсутність масового руху у напрямі незалежності, Росія 

фактично «виштовхнула» своїх партнерів по союзу із загальної державної освіти. 

      П'яте — проект Союзного договору втратив своє значення в світлі різких домагань такої 

ключової країни, що виросли, як Україна. Єльцин 25 серпня підтвердив, що Союзний договір буде 

підписаний. На жаль, тепер всі чекали результатів українського референдуму. 

      Шосте — в політичній дуелі Горбачова і Єльцина переміг той, хто був менше 

дискредитований невиконанням обіцянок. 

      Доля Союзу кінець кінцем залежала не від України, а від боротьби між Єльциним і 

Горбачовим. З тих пір, як Єльцин ініціював «парад суверенітетів» в червні 1990 р. і утвердил 

перевагу законів республіки над союзними в жовтні, Україна і інші республіки тільки слідували 

лідерству Росії. Хоча Єльцин не проголосив незалежності Росії відразу ж після невдалого путчу, 

він привласнив багато з повноважень, інститутів і приладдя центрального радянського режиму. Це 

був шлях узурпатора, по якому він йшов вже давно. 

      28 серпня 1991 р. Горбачов хотів, визнаючи збільшені повноваження Єльцина, 

відновити центральну владу над єдиними Озброєними силами, над КДБ, МВС на російській 

території, щоб як би відокремити російські і загальносоюзні справи. 

      Але того ж дня Єльцин за допомогою односторонніх дій узяв в свої руки Державний 

банк, Міністерство фінансів, Банк зовнішньоекономічних розрахунків СРСР. Єльцин не тільки 

зіграв центральну роль в поразці путчу, але і використовував всі можливості для реалізації переваг 

положення переможця, ефективно перехоплюючи владу союзного Центру. 

      В кінці жовтня 1991 р. в Москві відновив роботу V СНД РРФСР. На нім Єльцин 

виступив із зверненням до народу, в якому заявив, що «Росія не допустить відродження... Центру, 

що стоїть над нею, диктату зверху вже не буде... У Росії одна влада — російський З'їзд і Верховна 

Рада, російський уряд і російський Президент». 

      Виходячи з цього Президент зробив вивід, що «поле для реформ розміноване», на нього 

треба встати невідкладно, починаючи з разового переходу до ринкових цін, з лібералізації цін. 

Єльцин попередив, що перехід буде коротким, але важким, захистити рівень життя всіх уряд не 

зможе, треба готувати нічліжки і безкоштовні «добродійні супи» для росіян, які дуже скоро в них 

матимуть потребу. Проте, за його словами, вже з осені 1992 р. економіка стабілізується, життя 

людей поступово покращає. 
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      V З'їзд народних депутатів РРФСР розширив повноваження Президента, надавши йому 

право сформувати «кабінет реформ», протягом року очолювати уряд і видавати укази, що мають 

силу закону, а з січня 1992 р. приступити до радикальної економічної реформи. 

      З'їзд також вибрав голову Верховної Ради РРФСР. Їм став Р. І. Хасбулатов, який обіцяв 

Президентові сприяння і допомогу у відповідальний і важкий період реформ. Не всі депутати 

розділили позицію Хасбулатова. С. Горячева відкрито назвала звернення Президента до народу 

«етичним крахом» Єльцина, який став черговим «народним вождем» завдяки обіцянкам провести 

економічні перетворення без погіршення життя народу і підвищення цін. Вона висловила думку, 

що, як тільки Єльцин почне «капіталізувати» Росію, «він буде зметений народною хвилею». 

      У листопаді 1991 р. Президент Росії як розділ уряду сформував «кабінет реформ». До 

нього увійшли: Є. Гайдар — заступник голови уряду по питаннях економічної політики і фінансів 

(з лютого 1992 р. — перший віце-прем'єр по економіці, з липня 1992 р. — в.о. голови уряду); Г. 

Бурбуліс — перший заступник голови уряду (по листопад 1992 р., до травня 1992 р. він одночасно 

був державним секретарем, секретарем Держради при Президентові Росії); А. Чубайс — голова 

Держкомітету по управлінню державним майном і ін. 

      Гайдар був головним автором радикальної ринкової реформи. Для переходу до неї він 

вважав за необхідне добитися для Росії реальної політичної незалежності від Союзу і інших 

республік. 

      Це політична умова реформи була реалізована 8 грудня 1991 р. в Біловезькій Пущі 

(Білорусія). Керівники трьох слов'янських республік (Президент Росії Б. Єльцин, президент 

України Л. Кравчук, голова ВС Білорусії С. Шушкевіч) підписали Біловезьку угоду, в якій заявили 

про припинення існування СРСР як геополітичної реальності і суб'єкта міжнародного права і про 

створення Співдружності Незалежних Держав (СНД) без єдиних органів влади і управління. 

      Ця угода відкрила нову сторінку російської історії. 

      12 грудня 1991 р. після годинного обговорення Верховна Рада РРФСР ратифікувала 

угоду (188 — за, 93% від присутніх, або 76% від облікового складу, 6% — проти, 7% утрималося). 

На засіданні ВС Єльцин визнав, що «основні позиції і підходи», відбиті в угоді, були узгоджені ще 

в грудні 1990 р. і його підписання в грудні 1991 р. стало «закономірним слідством». 

      12 грудня 1991 р. в інтерв'ю газеті «Комсомольська правда» М. С. Горбачов заявив: «Це 

ненормально, але хай йде процес, головне, щоб в конституційних, нормальних формах... Я піду у 

відставку... Я зробив все, що міг». 

      21 грудня 11 республік СРСР підтримали угоду про ліквідацію СРСР і створенні СНД 

(«Алма-атинська угода»). 

      25 грудня Президент СРСР склав свої повноваження. Того ж дня ВС Росії встановив 

замість РРФСР нове офіційне найменування держави — Російська Федерація. 

      Над Кремлем був піднятий трибарвний російський прапор. 

      26 грудня Верховна Рада СРСР вирішенням однієї палати (Ради Союзу, голова К. 

Лубенченко) офіційно визнав розпуск СРСР і самоликвидировался. 

      Крах Радянського Союзу вивів США в розряд єдиної наддержави. У грудні 1991 р. 

американський президент привітав свій народ з перемогою в «холодній війні». 

      Президент Російської Федерациі В. В. Путін пізніше так оцінив цю подію: «На моє 

глибоке переконання, розвал Радянського Союзу — це загальнонаціональна трагедія величезного 

масштабу. Я думаю, що пересічні громадяни колишнього Радянського Союзу і громадяни 

пострадянського простору, країн СНД, пересічні громадяни, нічого від цього не виграли. Але це 

відбулося. Це прийнято народами цих країн, визнано міжнародним співтовариством і самою РФ. 

Це повноцінні незалежні держави, і потрібно відноситися до них з повагою. З повагою — це 

означає визнавати їх законні інтереси, і ось на цьому грунті тут є плюси і для нас. Плюси 

полягають в тому, що Росія повинна перестати бути дійною коровою для всіх і кожного».   

  

 

Документи епохи: 
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   З телевізійного виступу М. С. Горбачова про підсумки роботи над проектом нового 

Союзного договору 2 серпня 1991 р. 

      Зберігається союзна державність, в якій втілена праця багатьох поколінь людей, всіх 

народів нашої Вітчизни. І разом з тим створюється нове, дійсно добровільне об'єднання 

суверенних держав, в якому всі народи самостійно управляють своїми справами, вільно 

розвивають свої культуру, мову, традиції. 

      Звичайно, не слід спрощувати справу. Договір передбачає значну реконструкцію органів 

влади і управління. Потрібно буде розробити і прийняти нову конституцію, відновити виборчий 

закон, провести вибори, перебудувати судову систему. Поки цей процес розгортатиметься, 

повинні активно діяти З'їзд народних депутатів, Верховна Рада СРСР, уряд, інші союзні органи. 

      Ми встали на шлях реформ, потрібних всій країні. І новий Союзний договір допоможе 

швидше подолати кризу, ввести життя в нормальну колію. 

 

26. «Нове політичне мислення» 

у міжнародних відносинах 

 

      В середині 1980-х рр. нове керівництво СРСР різко активізувало зовнішню політику. 

Були визначені наступні традиційні для радянської зовнішньої політики завдання: досягнення 

загальної безпеки і роззброєння; зміцнення світової соціалістичної системи в цілому, 

соціалістичної співдружності особливо; зміцнення відносин з країнами, що звільнилися, перш за 

все з країнами «соціалістичної орієнтації»; відновлення взаємовигідних відносин з 

капіталістичними країнами; зміцнення міжнародного комуністичного і робочого руху. 

      Ці завдання були схвалені XXVII з'їздом КПРС на початку 1986 р. Проте, в 1987—1988 

рр. до них були внесені значні корективи. Вперше вони були відбиті в книзі М. С. Горбачова 

«Перебудова і нове мислення для наший країни і всього світу» (осінь 1987 р.). Активна участь у 

визначенні і реалізації принципів «нового мислення» в зовнішній політиці СРСР приймали міністр 

закордонних справ, член Політбюро ЦК Кпсс е.А. Шеварднадзе і секретар ЦК КПРС, член 

Політбюро ЦК КПРС А. Н. Яковлєв. Зміну курсу символізувала заміна великодосвідченого 

міністра закордонних справ А. А. Громико першим секретарем ЦК компартії Грузії Э. А. 

Шеварднадзе, що мав до цього лише досвід комсомольської і міліційної роботи і що не володів 

ніякими іноземними мовами. 

      «Нове політичне мислення» (НПМ) в зовнішній політиці з'явилося спробою реалізації 

«ідей перебудови» на міжнародній арені. Основні принципи НПМ зводилися до наступного: 

відмова від виводу, що сучасний мир розколений на дві протилежні суспільно-політичні системи 

— капіталістичну і соціалістичну, і визнання сучасного миру єдиним, взаємозв'язаним; відмова від 

переконання, що безпека сучасного миру тримається на балансі сил двох протилежних систем, і 

визнання балансу інтересів як гарант цій безпеці; відмова від принципу пролетарського, 

соціалістичного інтернаціоналізму і визнання пріоритету загальнолюдських цінностей над будь-

якими іншими (національними, класовими і т. п.). 

      Відповідно до нових принципів були визначені нові пріоритети радянської зовнішньої 

політики: деидеологизация міждержавних відносин, сумісне вирішення глобальних 

наднаціональних проблем (безпеки, економіки, екології, прав людини), сумісне будівництво 

«загальноєвропейського будинку» і єдиного європейського ринку, увійти до якого планувалося на 

початку 1990-х рр. 

      Як вирішальний крок на цьому шляху Політичний консультативний комітет країн 

Варшавського договору за ініціативою радянського керівництва прийняв в травні 1987 р. 

«Берлінську декларацію» про одночасний розпуск ОВД і НАТО і в першу чергу їх військових 

організацій. 

      У другій половині 1980-х рр. Радянський Союз зробив крупні практичні кроки по 

нормалізації міждержавних відносин, ослабленню напруженості в світі, зміцненню міжнародного 

авторитету СРСР. У серпні 1985 р., в сорокові роковини атомного бомбардування Хіросіми, СРСР 

ввів мораторій на випробування ядерної зброї, запропонувавши іншим ядерним державам 
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підтримати його ініціативу. У відповідь керівництво США запросило представників СРСР бути 

присутніми на своїх ядерних випробуваннях. Тому мораторій був тимчасово скасований в квітні 

1987 р. У 1990 р. до нього повернулися. 15 січня 1986 р. генеральний секретар ЦК КПРС М. С. 

Горбачов виступив із заявою «В 2000-й рік без ядерної зброї». У нім пропонувався план поетапної 

і повної ліквідації ядерної зброї до XXI в. У лютому 1987 р. в Москві на міжнародному форумі «За 

без'ядерний мир, за виживання людства» Горбачов призвав представників понад 80 країн 

«олюднити» міжнародні відносини, з'єднати моральність і політику, замінити стародавній 

принцип «хочеш миру — готуйся до війни» сучасним «хочеш миру — борися за мир». 

      Курс до без'ядерного світу послідовно проводився в ході радянсько-американських 

зустрічей на вищому рівні. Вони були відновлені в листопаді 1985 р. і сталі щорічними. Зустрічі і 

переговори М. С. Горбачова з президентами США Р. Рейганом і Дж. Бушем-старшим сприяли 

знищенню образу ворога, налагодженню всесторонніх відносин між двома державами і привели до 

підписання двох договорів по військових питаннях. У грудні 1987 р. у Вашингтоні був підписаний 

договір по РСМД (ракетам середньої і малої дальності). Він поклав початок повороту від гонки 

озброєнь до роззброєння через знищення цілого класу зброї. Ратифікований в обох країнах в 

травні 1988 р., він привів до ліквідації до травня 1990 р. більше 2,5 тис. ракет (зокрема 2/3 

радянські). Це склало приблизно 4% світового запасу ядерної зброї. У липні 1991 р. в Москві був 

підписаний договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ОСНВ-1). Це був другий 

договір, що передубачав ліквідацію частини ядерної зброї. 

 

Виведення військ з Афганістану 

 

      На XXVII з'їзді КПРС в 1986 р. прозвучали слова Горбачова про швидке виведення 

радянських військ з Афганістану: «Ми хотіли б, щоб вже в найближчому майбутньому 

повернулися на батьківщину радянські війська, що знаходяться в Афганістані на прохання його 

уряду». У 1987 р. в ході переговорів М. С. Горбачова і Р. Рейгана була досягнута домовленість про 

припинення американської військової допомоги моджахедам в Афганістані і про вивід звідти 

радянських військ. 

      8 лютого 1988 р. Горбачов виступив із заявою, яка свідчила, що уряди СРСР і 

Республіки Афганістан домовилися встановити конкретну дату початку виведення радянських 

військ, — 15 травня 1988 р. У Женеві 14 квітня 1988 р. були підписані документи по питаннях 

політичного врегулювання навколо Афганістану. Дані документи не стосувалися внутрішніх 

проблем Афганістану, які мають право вирішувати лише сам афганський народ. Значення 

женевських угод полягає в тому, що вони поставили перешкоду зовнішньому втручанню в справи 

Афганістану, дали шанс самим афганцям встановити мир і згоду в своїй країні. Набувши чинності 

15 травня 1988 р., ці угоди регламентували процес виведення радянських військ і декларували 

міжнародні гарантії про невтручання, зобов'язання по яких прийняли на себе СРСР і США. 15 

лютого 1989 р., як передбачалося женевськими угодами, з Афганістану були виведені останні 

радянські війська. 

      Виведення радянських військ з Афганістану стало найважливішим 

зовнішньополітичним актом СРСР. У грудні 1989 р. II З'їзд народних депутатів СРСР засудив і 

визнав грубою політичною помилкою «неоголошену війну» в Афганістані. Ця оцінка була відбита 

в ухвалі З'їзду «Про політичну оцінку вирішення про введення радянських військ до Афганістану в 

грудні 1979 року». Таким чином, була підведена межа під цією затяжною війною. У Афганістані 

загинуло понад 13 тис. радянських солдатів, десятки тисяч були поранені, сотні були захоплені в 

полон. З 1989 по 1991 р. допомогу прорадянському уряду Кабула Радянський Союз надавав 

головним чином у вигляді зброї, боєприпасів і продовольства. 

 

Підписання Віденської декларації 

 

      У січні 1989 р., підписавши Віденську декларацію СБСЕ, Радянський Союз зобов'язався 

привести всі свої закони, правила і практику у відповідність з міжнародними, а також поважати і 
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гарантувати права людини і основні свободи (включаючи свободу слова, совісті, релігії і 

переконань). Відповідно до узятих зобов'язань в травні того ж року були підготовлені проекти 

закону про свободу совісті і релігійних організацій і указу про виїзд з СРСР і в'їзд в СРСР 

радянських громадян. Весною 1989 р. Президію ВС СРСР прийняв указ «Про скорочення 

Озброєних сил СРСР і витрат на оборону протягом 1989—1990 рр.». Згодне йому, в тому ж році 

почалося скорочення Озброєних сил на 500 тис. чоловік, а також форсоване виведення радянських 

частин з інших країн. Оборонні витрати були скорочені на 14,2%. 

      1989 рік став переломним у відносинах між СРСР і Китаєм. Оскільки виведення 

радянських військ з Афганістану і виведення військ, що почалося, з Монголії знімало два з трьох 

перешкод, які, на думку керівництва КНР, заважали нормалізації відносин між двома країнами 

(радянські війська в Монголії, Афганістані і в'єтнамські війська в Кампучії), то залишалася лише 

«кампучійська проблема». Керівництво СРСР своїм прикладом і прямим політичним впливом 

змогло переконати керівників В'єтнаму в необхідності виведення своїх військ з Кампучії (він був 

завершений осінню 1989 р.). Відкрилася можливість для радянсько-китайської зустрічі на вищому 

рівні. Вона відбулася в Пекіні в травні — червні 1989 р. Сторони заявили про нормалізацію 

відносин між двома державами, домовилися відновити переговори по спірних прикордонних 

територіях і відведенні своїх військ від сумісної межі, а також про налагодження широкого 

економічного і культурного співробітництва. 

      1989 рік став переломним і у відносинах між СРСР і країнами соціалістичної 

співдружності. Уряд СРСР узяв курс на переклад взаєморозрахунків в рамках СЕВ на світові ціни і 

вільно конвертовану валюту. Це серйозно позначилося як на дестабілізації рубля, так і на всій 

системі «економічної взаємодопомоги». Дана обставина стала однією з причин різкого падіння 

авторитету правлячих партій соціалістичних країн, які тривалий час орієнтували свої держави і 

народи на тісний економічний і військово-політичний союз з СРСР. Сплеск антирадянських і 

антикомуністичних настроїв переріс в серію східноєвропейських революцій, в ході яких компартії 

були усунені від влади (друга половина 1989 р. — початок 1990 р.). 

 

Спірні території 

 

      Побачивши, що в радянсько-американських відносинах зі всіма країнами Радянський 

Союз йде на великі поступки, Японія також вирішила не упускати свій шанс. На рубежі 1980—

1990-х рр. питання про «північні території» міцно увійшло до порядку денного всіх зустрічей між 

керівниками СРСР і Японії. 

      Громадська думка Японії вимагала повернення чотирьох південних островів 

Курильської гряди. По вулицях Токіо роз'їжджали автобуси, обвішані плакатами: «Здійснити 

негайне повернення північних територій Японії!», «Припинити незаконну окупацію Радянським 

Союзом Кунашира, Ітурупа, Хабомаї і Шикотана!», «Чотири північні острови — споконвічно 

японські землі!». Ця «самодіяльність» прямувала урядом Японії. Японська сторона заявляла, що 

підпише мирний договір з СРСР тільки за тієї умови, якщо в нім буде чітко визначено, що 

«північні території» переходять до Японії. У обгрунтування даної позиції японською стороною 

приводяться різні аргументи. Але так само як японці вважали, що «північні території» є їх 

власністю, з не меншим переконанням радянські громадяни сприймали ці острови споконвічно 

своїми. 

      У квітні 1991 р. відбувся візит М. С. Горбачова до Японії. Японська сторона чекала, що 

Президент СРСР виступить з коментарями з питання про виведення радянських військових сил з 

«північних територій». Проте в результаті візиту Радянський Союз тільки визнав територіальні 

претензії Японії, був перерахований список спірних островів, були позначені позиції обох сторін. 

Був підписаний меморандум про радянсько-японські міжурядові консультації і угода між урядом 

СРСР і урядом Японії про співпрацю в наданні технічного сприяння реформам по переходу до 

ринкової економіки в СРСР. Проте питання про передачу островів залишилося відкритим, у 

зв'язку з чим підписання мирного договору так і не відбулося. 
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Ліквідація організації Варшавського договору 

 

      У Польщі президент В. Ярузельський на початку 1989 р. в черговий раз доручив 

представникові правлячої Польської об'єднаної робочої партії (ПОРП) сформувати уряд, але ця 

спроба знов не вдалася. Горбачов цілеспрямовано стимулював декомунізацію східноєвропейських 

країн. Ярузельський в квітні 1989 р. почав переговори з опозицією. Для створення коаліційного 

уряду був покликаний діяч «Солідарності» Т. Мазовецкий. Деякі діячі ПОРП намагалися 

блокувати цей процес. Але в справу втрутився Горбачов. 22 серпня 1989 р. він подзвонив главі 

польських комуністів М. Раковському і переконав того в необхідності співробітничати в переході 

влади до «Солідарності». У вирішальній телефонній розмові з Раковським Горбачов призвав 

«вести справу до національного примирення». Саме це санкціонувало мирний перехід від 

комуністичного режиму до демократичного ладу в Польщі. Дізнавшись про події у Варшаві, 

державний секретар США Дж. Бейкер сказав: «Горбачов осідлав тигра, і представляється, що він 

навіть пришпорює його». 

      Базові зміни в Угорщині не викликали протидії горбачовського керівництва. Критично 

важливою для СРСР залишалася обстановка в ГДР. Горбачов вперше ускладнив відносини з ГДР, 

коли добився нейтрального відношення її уряду до 130 громадян, що сховалися в західнонімецькій 

місії в Східному Берліні в серпні 1989 р. У вересні 55 тис. східних німців запитали притулки в 

Чехословаччини. Потім Угорщина відкрила свою західну межу, і жителі Східної Німеччини 

почали переходити через Угорщину до Австрії. Основоположні зміни в Східній Німеччині 

послідували відразу після візиту туди М. С. Горбачова з нагоди 40-ліття ГДР на початку жовтня 

1989 р. Візит готував перший заступник міністра закордонних справ СРСР А. А. Безсмертних. 

Керівник ГДР Е. Хонеккер на зустрічі з Безсмертних представив йому цифри, що свідчать про 

значні економічні успіхи його країни. Один з прихильників курсу Горбачова в оточенні Хонеккера 

сказав Безсмертних, що частина представлених даних не відповідає дійсності. А. Бессмертних 

повідомив Шеварднадзе і Горбачову, що Хонеккер живе в світі марень, а крім того, проти нього 

виступають вже і його наближені. 

      Під час зустрічі в Берліні Горбачов говорив з Хонеккером достатньо жорстко. Він 

доводив, що єдиний спосіб зупинити демонстрації, що відбувалися по всій країні, — узяти курс на 

перебудову по радянському зразку. Тільки так Хонеккер може врятувати свій режим. Проте під 

час останнього візиту в СРСР Хонеккер був шокований порожнечею полиць в магазинах. 

Радянська економіка знаходилася в колапсі, тоді як в ГДР живуть самі процвітаючі на 

соціалістичному світі люди. І їм ще указують, як вести справи! 

      На офіційній церемонії Горбачов призвав східних німців почати здійснення реформ. Він 

також заявив, що восточногерманская політика повинна робитися «не в Москві, а в Берліні». 

      Після повернення до Москви Горбачов сказав соратникам, що Хонеккер повинен піти, і 

якнайскоріше, оскільки «восточногерманское керівництво не може контролювати ситуацію». 

      Горбачов також наказав, щоб радянські війська в ГДР (майже 0,5 млн чоловік) не 

втручалися у внутрішньонімецькі події. 

      7 жовтня Хонеккер наказав секретній поліції ГДР використовувати зброю і 

сльозоточивий газ для розгону демонстрацій. Але розділ секретної поліції ГДР Э. Кренц, знаючи 

про позицію Горбачова, виступив проти наказу Хонеккера. Демонстрації в країні продовжувалися. 

      25 жовтня під час візиту до Фінляндії Горбачов заявив, що СРСР «не мав права, ні 

морального, ні політичного», втручатися в справи Східної Європи. 

      Так Радянський Союз, що містив ще війська у ряді східноєвропейських країн, позбувся 

«поясу безпеки», який через декілька років стане чужою зоною впливу, з натівськими базами в 

годині їзди від Петербургу. 

      Виведення радянських військ з території Угорщини, Польщі і Чехословаччини підірвало 

військову співпрацю тепер уже колишнього соціалістичного табору. 25 лютого 1991 р. в 

Будапешті було ухвалено рішення про денонсацію Варшавського договору. 

 

Об'єднання Німеччини 
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      В кінці 1989 р. демонстрації в ГДР прийняли масовий характер. Основною вимогою 

демонстрантів стала лібералізація політичного режиму. Керівництво ГДР розділилося з питання 

про те, як поступати з незадоволеними, крім того, стало ясно, що воно тепер надане само собі. 

      Э. Хонеккер, що тільки що оправився від серйозної операції, виступив за застосування 

силових методів відносно протестуючих. Але більшість членів Політбюро СЕПГ не погодилися з 

його думкою, і в середині жовтня Хонеккер і його головні союзники були вимушені піти у 

відставку. Новим генеральним секретарем СЕПГ став Э. Кренц. Уряд очолив X. Модров, секретар 

окружного комітету Дрезденського СЕПГ, що славився прихильником економічних і політичних 

реформ. 

      Нове керівництво спробувало стабілізувати ситуацію, пішовши назустріч деяким 

особливо поширеним вимогам демонстрантів: було надано право на вільний виїзд з країни 

(пропускні пункти в Берлінській стіні були відкриті для громадян ГДР 9 листопада 1989 р.) і 

проголошені вільні вибори. Ці кроки виявилися недостатніми, і Кренц, пробувши на посту розділу 

партії 46 днів, пішов у відставку. На спішно скликаному з'їзді в січні 1990 р. СЕПГ була 

перейменована в Партію демократичного соціалізму (ПДС). Головою оновленої партії став Р. Гизі, 

юрист по професії, що захищав раніше декількох восточногерманских дисидентів. 

      Несподіваним, у тому числі і для політиків обох німецьких держав, стала згода 

Горбачова на об'єднання Німеччини шляхом приєднання ГДР до ФРН. У листопаді 1989 р. був 

відкритий державний кордон між ними. Була зруйнована Берлінська стіна. 

      Об'єднанню Німеччини передували непрості процеси. Ініціатором об'єднання виступала 

адміністрація США. Активну позицію зайняв канцлер ФРН Р. Коль. СРСР використовував діалог з 

питання об'єднання Німеччини для вирішення власних проблем, і в першу чергу отримання 

кредитів від Заходу для проведення «перебудовних» реформ. Для США істотним залишалося 

питання згоди СРСР на входження об'єднаної Німеччини до складу НАТО. Як умови об'єднання 

СРСР висунув цілий комплекс пропозицій: організація цивілізованого відходу 400 тис. радянських 

солдатів, виконання всіх комерційних контрактів, увязнені між ГДР і СРСР, скорочення армії 

ФРН, збільшення німецьких інвестицій в Радянському Союзі. 

      28 лютого 1990 р. президент США Дж. Буш-старший подзвонив М. С. Горбачову і 

вельми жорстко повідомив, що він і канцлер Р. Коль, що знаходився в цей час з візитом у 

Вашингтоні, вважають, що об'єднана Німеччина повинна залишатися в Північноатлантичному 

союзі. Горбачов відповів: «Я подумаю». 

      Експерти звертали увагу Горбачова на те, що необхідно добитися хоч би того, щоб 

об'єднана Німеччина покинула Північноатлантичний союз. Коли прем'єр-міністр ГДР Г. Модров 

відвідав Москву 5—6 березня 1990 р., Горбачов сказав репортерам, що будь-яка форма участі 

об'єднаної Німеччини в НАТО «абсолютно виключена». 

      На тих, що відбулися в ГДР в березні 1990 р. виборах в Народну палату перемогу 

отримав блок партій, що виступали в союзі із західнонімецьким Християнським Демократичним 

союзом (ХДС). Цей виборчий блок вимагав об'єднання із Західною Німеччиною, що тільки 

підігрівало ситуацію. 

      Возз'єднання Німеччини оцінювалося світовими політиками неоднозначно. Британський 

прем'єр-міністр М. Тетчер під час візиту до Москви сказала, що «жодна розумна людина» не може 

не відчути неспокій, бачивши перспективу величезної об'єднаної німецької потужності в серці 

Європи. Англійці, як і росіяни, постраждали від Німеччини. І нині процес змін в Германії йде дуже 

швидко, «так що ми винні дуже обережно віднестися до того, що відбувається». 

      Понад усе були стурбовані німецьким об'єднанням Францію і Великобританія. 

Президент Франції Ф. Міттеран прагнув уповільнити процес, який робив 82 млн об'єднаних німців 

нерівним партнером 60-мільйонної Франції. Прем'єр-міністр Англії М. Тетчер двічі посилала 

свого міністра закордонних справ Д. Херда до Москви, щоб зупинити «капітуляцію» росіян. Але 

Горбачов вже ухвалив рішення; він бачив в США і Германії своїх головних партнерів. 

      Справа з Німеччиною зважилася в ході зустрічі міністра закордонних справ СРСР Е. А. 

Шеварднадзе і держсекретаря США Дж. Бейкера в Копенгагені 5 червня 1990 р. Американці так 
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оцінили проведену зустріч: «Відповідаючи на американський запит без щонайменшого коливання, 

властивого Горбачову у Вашингтоні, Шеварднадзе зробив ще один гігантський крок у напрямі 

визнання Радянським Союзом об'єднання Німеччини усередині НАТО. Він сказав, що, якщо 

американські гарантії кодифікуватимуть, Радянський Союз може погодитися на німецьке 

об'єднання ще до закінчення 1990 р.». 

      12 вересня 1990 р. в Москві СРСР, США, Великобританією, Францією, ГДР і ФРН був 

підписаний Договір про об'єднання Німеччини. Об'єднана Німеччина визнала післявоєнні межі з 

Польщею, СРСР і Чехословакією, вона заявила, що з її землі виходитиме тільки мир, зобов'язалася 

не проводити і не мати на своїй території ядерної, хімічної і бактеріологічної зброї, скоротити 

сухопутні і військово-повітряні сили. 3 жовтня 1990 р. ГДР перестала існувати, об'єднавшись з 

Федеральною Республікою Німеччиною. 

 

Договір про звичайні озброєння 

 

      Договір про обмеження звичайних озброєних сил в Європі, підписаний остаточно в 

Парижі 19 листопада 1990 р., був найважливішим актом завершення «холодної війни». Радянський 

Союз згідно з цією угодою обіцяв Заходу феноменальне скорочення своєї переваги в звичайних 

озброєннях в Європі. 

      Хоча це був багатобічний договір, але вся справа звелася до натиску США на СРСР, де 

Горбачов пообіцяв провести колосальні скорочення. Захід звів всю справу до того, що військові в 

Радянському Союзі намагаються використовувати усіляку недомовленість або двозначність в 

договорі з тим, щоб зберегти частину своїх скорочених сил. 

      Спірною залишалася доля 753 БМП (бойових машин піхоти) морської піхоти, 

розміщених в двох регіонах — в районі Мурманська і в Криму. У цьому питанні Вашингтон 

отримав в результаті переговорів ще одну радянську поступку — згода на включення 753 БМП в 

загальний залік обмеження озброєних сил в Європі (ВІВСІ). 27 травня 1991 р. у Горбачова 

відбулася дуже важлива телефонна розмова з Бушем. 

      Домінували три теми: ВІВСІ, СНВ і економічне співробітництво. Буш сказав Горбачову, 

що якщо радянська сторона посунеться «трохи», то відкриється дорога для поїздки президента 

Буша до Москви. Горбачов відповів, що одержав лист Буша і дав інструкції міністрові 

закордонних справ (з січня 1991 р.) А. А. Бессмертних ввести у ВІВСІ «нові ідеї». Ключове 

рішення було ухвалене на зустрічі Бейкера і Безсмертних в Лісабоні 1 червня 1991 р. 

      14 червня 1991 р. на спеціальній сесії послів у Відні був підписаний Договір ВІВСІ. 

      Довгі роки СРСР мав значне переважання над Заходом на європейському театрі в 

звичайних озброєннях: 60 тис. танків (плюс 4,4 тис. вироблюваних щорічно нових танків) давали 

вагомий аргумент наземним силам СРСР. 

      Тепер цей аргумент втратив силу. Як плата за нормалізацію відносин із Заходом Росія 

обмежила себе 6400 танками. Відбувається падіння виробництва в галузях, що створювали 

звичайні озброєння. Накопичених запасів ще, можливо, хватит на 5—10 років, поки не стане 

ясним, що Росії потрібно наново створювати своє озброєння.Як це було: 

      Процитуємо американського учасника тих переговорів Гартхофа: «Всі проблеми були 

остаточно вирішені односторонньою обіцянкою Радянського Союзу прийняти на себе деякі 

додаткові зобов'язання, поступаючись в питанні про скороченнях з тим, щоб задовольнити 

двадцять одного учасника договору. Радянська сторона «зберегла особу», але вона так чи інакше 

узяла на себе зобов'язання по додаткових скороченнях». Навіть американець не може знайти 

двозначних слів: «По зовнішніх ознаках Радянський Союз (або швидше потрібно говорити про 

Генеральний штаб) не зробив фатальних поступок, але по суті і в цілому він зробив ці поступки...» 

 

СНВ-1 

(Стратегічні наступальні озброєння) 
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      Президент США Дж. Буш-старший в липні 1991 р. прибув до Москви. Головним 

питанням зустрічі в Москві було підписання 31 липня 1991 р. Договори про скорочення 

стратегічних наступальних озброєнь — СНВ-1. Це був об'ємистий документ в 700 сторінок. На 

реалізацію СНВ-1 відводилося 8 років. Американці відразу ж після завершення переговорів ВІВСІ 

звернулися до стратегічних потенціалів. Деякі (головні) цифри були вже узгоджені. Договір СНВ-

1, що готується, залишав кожній стороні 4900 боєзарядів стратегічного призначення. Для 

досягнення цього рівня СРСР потрібно було скоротити чисельність боєзарядів на 

міжконтинентальних балістичних ракетах (МБР) з 6595 одиниць до 3028 одиниць і на стратегічних 

підводних човнах — з 2810 ядерних боєзарядів до 1872. Радянська сторона повинна була 

скорочувати свої балістичні ракети з швидкістю одна о 66 годині впродовж 7 років. США 

погоджувалися скоротити чисельність ядерних стратегічних боєзарядів на міжконтинентальних 

шахтних балістичних ракетах з 2450 до 1444 одиниць; на стратегічних підводних човнах — з 5056 

до 3456 одиниць боєзарядів. 

      Американці надзвичайно побоювалися радянських МБР типу СС-18 («Сатана») — 8 

боєзарядів на одній МБР і СС-19 — 6 боєзарядів на одній ракеті. Їм здавалося надзвичайно 

привабливим стимулювати процес заміни головних частин, що розділяються, на моноблоки. Так 

спрощувалося стеження за протистоячою стороною, легко можна було виявити МБР нового типу. 

Набагато простіше, ніж створювати нові ракети з єдиним боєзарядом, було використовувати 

старий арсенал, розміщуючи одну боєголовку там, де раніше них було 6—8 одиниць. 

      Головне полягало в тому, що важкі МБР, що складали основу радянських стратегічних 

сил, скорочувалися наполовину (з 308 до 154 одиниць), а структура американських ядерних сил, в 

якій провідна роль відводилася ядерному підводному флоту, залишалася, по суті, незмінною. 

      Предметом особливих роздумів американської сторони були дві радянські ракетні 

системи — наземна СС-18 (американці вважали, що вона може нести 14 і більш за боєзаряди) і її 

морський варіант — СС-Н-23, оснащена чотирма стратегічними боєзарядами. Американців понад 

усе хвилював можливий швидкий вихід СРСР з обмежень, що накладаються договором СНВ. 

Американський тиск на радянську сторону в 1991 р. був неприкритий грубим. Це, зокрема, визнав 

держсекретар Дж. Бейкер: «Впродовж багатьох років ми прагнули переконати Радянський Союз 

скоротити чисельність їх боєзарядів. Тепер вони нарешті погоджуються з нами, а ми раптом 

говоримо їм: «Ні, постійте! Ми придумали ще складніший спосіб вашого роззброєння». 

      Кожна сторона мала право містити 1600 стратегічних запускаючих пристроїв в 

наземних шахтах і на підводних човнах. Сторони обмежувалися 6000 ядерних боєзарядів (4900 

наземних балістичних ракет; 1540 зарядів на важких ракетах; 1100 зарядів на мобільних 

запускаючих пристроях). 

      Найбільшому скороченню піддавалися швидкодіючі ракетні системи. 

      Скорочення передбачалися нерівні: 25% скорочень для Сполучених Штатів і 35% для 

Радянського Союзу. СРСР зобов'язався зменшити удвічі чисельність важких МБР. 

      Переговорний процес передбачалося продовжити. Радянська сторона бажала знати, 

коли справа дійде до скорочення тактичної ядерної зброї, але керівництво США задоволене 

жорстко відкинуло подібні ідеї. Так само жорстко американська сторона відповіла Горбачову і по 

іншому важливому питанню — про припинення підземних випробувань. Відповідь була коротка: 

американська сторона не готова розглядати це питання. 

      Погіршення внутрішньоекономічного положення в СРСР в 1989—1991 рр. змусило 

керівників країни звернутися за фінансовою і економічною допомогою до провідних країн світу, 

перш за все країнам «сімки» (США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Японія). 

У 1990—1991 рр. вони надали СРСР «гуманітарну допомогу» (продовольством, медикаментами, 

медичним устаткуванням). Серйозній фінансовій допомозі не послідувало. Країни «сімки» і 

Міжнародний валютний фонд (МВФ), обіцяючи таку допомогу, літом 1991 р. відмовили в ній, 

посилаючись на нестійке внутрішньополітичне положення в СРСР. Вони все більше схилялися до 

підтримки окремих республік СРСР, політично і матеріально заохочуючи їх сепаратизм. Проте по 

закритих каналах широкомасштабна допомога кредитами була надана. У результаті зовнішній 
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борг СРСР за період правління Горбачова виріс з 13 до 113 млрд доларів (без урахування довга по 

ленд-лізу). 

      8 грудня 1991 р. керівники трьох слов'янських республік, ухваливши рішення про 

ліквідацію Союзу РСР і створенні СНД, перш за все повідомили про це президента США.   

 Документи епохи: 

 

Біографічна довідка: 

Едуард Амвросійович Шеварднадзе. Шеварднадзе народився 25 січня 1928 р. в селі Маматі 

Ланчхутського району Грузії. У 1951 р. закінчив партійну школу при ЦК компартії Грузії, в 1959 

р. — Кутаїсський державний педагогічний інститут ім. А. Цулукидзе. Член КПРС з 1948 р. З 1946 

р. на комсомольській роботі. З 1964 р. — перший заступник міністра, з 1968 р. — міністр охорони 

громадського порядку Грузинської РСР (міністр внутрішніх справ Грузинської РСР). У 1972—

1985 рр. — першого секретаря ЦК компартії Грузії. У липні 1985 р. призначений міністром 

закордонних справ СРСР. У 1991 р. — член Політичної консультативної ради при Президентові 

СРСР. У 1992 р. став головою Державної ради Республіки Грузія. У жовтні того ж року в 

результаті парламентських виборів став розділом грузинської держави — головою парламенту 

республіки. 5 листопада 1995 р. був вибраний президентом Грузії. 9 квітня 2000 р. переобраний на 

другий термін. 24 листопада 2003 р. пішов у відставку, поступившись вимогам опозиції. 

   З виступу М. С. Горбачова в ООН 7 грудня 1989 р. 

      Ми маємо намір розширити участь Радянського Союзу в контрольних механізмах з прав 

людини при ООН і в рамках загальноєвропейського процесу. Ми вважаємо: юрисдикція 

Міжнародного суду в Гаазі відносно тлумачення і застосування угод в області прав людини 

повинна бути обов'язковою для всіх держав. 

      У контексті процесу Хельсінкі розглядаємо і зняття перешкод для передач всіх 

іноземних радіостанцій, що віщають на Радянський Союз. 

      В цілому наше кредо таке: політичні проблеми вирішувати тільки політичними 

засобами, людські — тільки по-людськи... 

      За узгодженням з нашими союзниками за Варшавським договором ми ухвалили рішення 

вивести до 1991 року з ГДР, Чехословаччини і Угорщини шість танкових дивізій і розформувати 

їх. З груп радянських військ, що знаходяться в цих країнах, будуть виведені також щоштурмові і 

ряд інших з'єднань і частин, включаючи щопереправні, з озброєнням і бойовою технікою. 

Радянські війська, що знаходяться в цих країнах, будуть скорочені на 50 тисяч чоловік, а 

озброєння — на 5 тисяч танків. 

      Що все залишаються поки на території наших союзників радянські дивізії 

переформуються. Їм додається інша, ніж сьогодні, структура, яка після крупного вилучення з них 

танків стає однозначно оборонною. 

      Одночасно ми скоротимо чисельність особового складу військ і кількість озброєнь і в 

європейській частині СРСР. 

 Із спогадів Дж. Буша-старшого про візит М. С. Горбачова до Вашингтона (грудень 1989 р.) 

      Я нагадав, що в акті Хельсінкі зафіксовано право кожної країни вибирати собі 

союзників. Для мене це означало, що Німеччина винна сама зробити свій вибір. Він з цим згоден? 

До мого подиву, Горбачов знизав плечима і сказав: «Так, це так».      У кімнаті несподівано стало 

тихо. Ахромєєв і Валентин Фалін переглянулися і засовалися в кріслах. Боб Блеквілл передав мені 

записку з питанням: чи можу я зробити так, щоб Горбачов повторив це? Я кивнув йому. «Я 

задоволений тим, що ми згодні з вами в питанні права країн вибирати своїх союзників» — сказав 

я... 

      «Я згоден публічно заявити, що Сполучені Штати і Радянський Союз хочуть бачити 

єдину Німеччину і надати їй можливість остаточно вирішити питання про те, де вона хоче 

знаходитися», — сказав Горбачов. 

      «Я б сказав це по-іншому, — відмітив я. — Ми підтримуємо єдину Німеччину в НАТО. 

Якщо вони не хочуть цього, ми поважатимемо їх рішення». 

      «Я згоден», — сказав Горбачов. 
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      «С другою частиною теж?» — уточнив я. 

      «З обома частинами», — відповів Горбачов. 

      «Добре, — сказав я. — Ми можемо доручити міністрам працювати над цим?» 

      «Хай працюють над перехідним періодом», — сказав Горбачов. 

      До цього часу сум'яття радянської делегації було явно відчутним. Ахромєєв, зло 

виблискуючи очима, робив якісь знаки Фаліну. Не обертаючи уваги на Горбачова, вони гучним 

сценічним шепотом переговорювалися між собою. Це була просто неймовірна сцена, ніхто з нас ні 

раніше чого подібного не бачив, це був відкритий бунт проти радянського лідера. 

      Я не знаю, чому Горбачов поступив саме так, а не інакше. Можливо, він виходив з того, 

що ми все одно візьмемо верх і таким чином йому легко буде вирішити це питання в своїй 

команді. У будь-якому випадку це було дивовижний виступ. 

 

27. Перебудова і зміни в духовному 

житті суспільства на рубежі 1990-х рр. 

 

      1985 рік став у духовному житті СРСР рубежу. Проголошений М. С. Горбачовим 

принцип гласності створював умови для більшої відвертості в ухваленні рішень і для об'єктивного 

переосмислення минулого (у цьому бачилася спадкоємність з першими роками «відлиги»). Але 

головною метою нового керівництва КПРС було створення умов для оновлення соціалізму. Не 

випадково було висунуто гасло «Більше гласності, більше соціалізму!» і не менш красномовний 

«Гласність нам потрібна, як повітря!». Гласність припускала більшу різноманітність тим і 

підходів, живіший стиль подачі матеріалу в засобах масової інформації. Вона не була рівнозначна 

затвердженню принципу свободи слова і можливості безперешкодного і вільного виразу думок. 

Реалізація цього принципу припускає наявність відповідних правових і політичних інститутів, 

яких в Радянському Союзі середини 1980-х рр. не було. 

      Чисельність КПРС в 1986 р., коли відбувся XXVII з'їзд, досягла рекордного в її історії 

рівня в 19 млн чоловік, після чого почалося скорочення рядів правлячої партії (до 18 млн в 1989 

р.). У виступі Горбачова на з'їзді вперше було сказано про те, що без гласності немає і не може 

бути демократії. Що виявилося в ході тих, що набирали обороти в партійних організаціях 

дискусіях відсутність однодумності з питання про перспективи розвитку країни виплеснулася в 

умовах гласності в бурхливе громадське обговорення наболілих проблем. Утримати гласність в 

узді, в дозованих об'ємах виявилося неможливим, особливо після аварії на Чорнобильській АЕС 

(26 квітня 1986 р.), коли виявилася неготовність керівництва країни дати об'єктивну інформацію і 

поставити питання про відповідальність за трагедію. 

      У суспільстві гласність почала розглядатися як відмова від ідеологічної зашоренности в 

освітленні поточних подій і в оцінках минулого. Це відкривало, як здавалося, невичерпні 

можливості для формування нового інформаційного поля і для відкритого обговорення всіх 

найважливіших питань в засобах масової інформації. В центрі суспільної уваги перших років 

перебудови опинилася публіцистика. Саме цей жанр друкарського слова міг найгостріше і 

оперативно реагувати на проблеми, що хвилювали суспільство. У 1987—1988 рр. у пресі вже 

широко обговорювалися найзлободенніші теми, висувалися спірні точки зору про шляхи розвитку 

країни. Поява таких гострих публікацій на сторінках підцензурних видань неможливо було 

представити ще кілька років тому. Публіцисти на короткий час стали справжніми «володарями 

дум». У епіцентрі уваги опинилися нові авторитетні автори з числа видних економістів, 

соціологів, журналістів і істориків. До неймовірного рівня виросла популярність друкарських 

видань, що публікували приголомшуючі статті про провали в економіці і соціальній політиці, — 

«Московських новин», «Вогника», «Аргументів і фактів», «Літературної газети». Серія статей про 

минулому і сьогоденні і про перспективи радянського досвіду (І. І. Клямкина «Яка вулиця веде до 

храму?», Н. П. Шмельова «Аванси і борги», В. І. Селюніна и Г. Н. Ханіна «Лукава цифра» і ін.) в 

журналі «Новий світ», в якому редактором був письменник С. П. Залигин, викликала величезний 

читацький відгук. Широко обговорювалися публікації Л. А. Абалкина, Н. П. Шмельова, Л. А. 

Піяшевой, Р. Х. Попова, Т. І. Корягиной про проблеми економічного розвитку країни. А. А. Ципко 
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запропонував критичне осмислення ленінської ідейної спадщини і перспектив соціалізму, 

публіцист Ю. Черніченко закликав переглянути аграрну політику КПРС. Ю. Н. Афанасьев 

організував весною 1987 р. історико-політичні читання «Соціальна пам'ять людства», вони мали 

відгук далеко за межами московського Історико-архівного інституту, яким він керував. 

Особливою популярністю користувалися збірки, що друкували під однією обкладинкою 

публіцистичні статті, їх читали як увлекательный роман. У 1988 р. тиражем в 50 тис. екземплярів 

вийшов і відразу стала «дефіцитом» збірка «Інше не дано». Статті його авторів (Ю. Н. Афанасьев, 

Т. Н. Заславськая, А. Д. Сахаров, А. А. Нуйкин, В. І. Селюнін, Ю. Ф. Карякин, Г. Г. Водолазов і 

ін.) — відомих своєю суспільною позицією представників інтелігенції об'єднував пристрасний і 

безкомпромісний заклик до демократизації радянського суспільства. У кожній статті читалося 

бажання змін. У короткій передмові редактора Ю. Н. Афанасьева мовилося про «різні теми, 

суперечливі думки, нетривіальні підходи. Можливо, саме це і додає особливу переконливість 

магістральній ідеї збірки: перебудова — це умова життєвості нашого суспільства. Інше не дано». 

      «Зоряною годиною» преси став 1989 рік. Тиражі друкарських видань досягли 

безпрецедентного рівня: тижневик «Аргументи і факти» виходив тиражем в 30 млн екземплярів 

(цей абсолютний рекорд серед тижневиків був занесений в Книгу рекордів Гіннесу), газета 

«Праця» — 20 млн, «Правда» — 10 млн. Різко підскочила підписка на «товсті» журнали (особливо 

після скандалу, що вибухнув в кінці 1988 р., з підпискою, коли її спробували обмежити під 

приводом дефіциту паперу). Піднялася суспільна хвиля в захист гласності, і підписку вдалося 

відстояти. «Новий світ» в 1990 р. вийшов небаченим для літературного журналу тиражем в 2,7 млн 

екземплярів. 

      Величезну глядацьку аудиторію збирали прямі трансляції із засідань З'їздів народних 

депутатів СРСР (1989—1990), на роботі люди не вимикали радіоприймачі, брали з будинку 

переносні телевізори. З'явилася переконаність в тому, що саме тут, на з'їзді, в протиборстві 

позицій і точок зору вирішується доля країни. Телебачення почало використовувати прийом 

репортажу з місця подій і прямий ефір, це було революційним кроком в освітленні того, що 

відбувається. Народилися передачі, що «говорять в прямому ефірі», — круглі столи, телемости, 

дискусії в студії і тому подібне Всенародна без перебільшення популярність публіцистичних і 

інформаційних програм («Погляд», «До і після півночі», «П'яте колесо», «600 секунд») була 

обумовлена не тільки потребою в інформації, але і прагненням людей бути в центрі відбувається. 

Молоді ведучі телепередач своїм прикладом довели, що в країні з'являється свобода слова і 

можлива вільна полеміка навколо людей проблем, що хвилювали. (Правда, не раз в роки 

перебудови керівництво ТБ намагалося повернутися до старої практики попереднього запису 

передач.) 

      Полемічний підхід відрізняв і найяскравіші документальні стрічки публіцистичного 

жанру, що з'явилися на рубежі 1990-х рр.: «Так жити не можна» і «Росія, яку ми втратили» (реж. 

С. Говорухин), чи «Легко бути молодим?» (реж. Ю. Поднієкс). Останній фільм був безпосередньо 

звернений до молодіжної аудиторії. 

      Найвідоміші художні картини про сучасність без оздоб і помилкового пафосу 

розповідали про життя молодого покоління («Маленька Вера», реж. В. Пічул, «Асса», реж. С. 

Солов'їв, обидві вишли на екран в 1988 р.). Солов'їв зібрав на массовку для зйомки останніх кадрів 

фільму натовп молоді, оголосивши заздалегідь, що співати і зніматися буде В. Цой. Його пісні 

стали для покоління 1980-х рр. тим, чим була для попереднього покоління творчість В. Висоцкого. 

      З друку, по суті, зникли «заборонені» теми. У історію повернулися імена Н. І. Бухаріна, 

Л. Д. Троцького, Л.Б. Каменева, Г. Е. Зіновьева і багатьох інших репресованих політичних діячів. 

Були обнародувані партійні документи, що ніколи не публікувалися, почалося розсекречення 

архівів. Характерний, що одними з «перших ластівок» в осмисленні минулого стали вже 

опубліковані за кордоном роботи західних авторів про радянський період вітчизняної історії (С. 

Коен «Бухарін», А. Рабіновіч «Більшовики йдуть до влади», двотомна «Історія Радянського 

Союзу» італійського історика Дж. Боффи). Публікація праць Н. І. Бухаріна, невідомих новому 

поколінню читачів, викликала бурхливу дискусію про альтернативні моделі будівництва 

соціалізму. Сама фігура Бухаріна і його спадщина протиставлялися Сталіну; обговорення 
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альтернатив розвитку велося в контексті сучасних перспектив «оновлення соціалізму». Потреба 

осмислити історичну правду і відповісти на питання, «що ж трапилося» і «чому це трапилося» з 

країною і народом, викликала величезний інтерес до публікацій по вітчизняній історії XX в., 

особливо до тієї, що почала з'являтися без цензурних купюр мемуарній літературі. У світло в 1988 

р. виходить перший номер журналу «Наша спадщина», на його сторінках з'являються невідомі 

матеріали по історії вітчизняної культури, зокрема із спадщини російської еміграції. 

      На питання, що мучили людей, шукало відповіді і сучасне мистецтво. Фільм режисера 

Т. Е. Абуладзе «Покаяння» (1986) — притча про усесвітнє зло, втілене у впізнанному образі 

диктатора, без перебільшення, потряс суспільство. У фіналі картини прозвучав афоризм, що став 

лейтмотивом перебудови: «Навіщо дорога, якщо вона не веде до храму?» Проблеми етичного 

вибору людини опинилися в центрі уваги двох різних по темах шедеврів вітчизняного 

кінематографа — екранізації повісті М. А. Булгакова «Собаче серце» (Реж. В. Бортко, 1988) і 

«Холодного літа 53-го» (реж. А. Прошкин, 1987). У прокаті з'явилися і ті картини, які раніше не 

були допущені на екран цензурою або виходили з величезними купюрами: А. Ю. Германа, А. А. 

Тарковського, К. П. Муратової, С. І. Параджанова. Сильне враження справила картина А. Я. 

Аськольдова «Комісар» — фільм високого трагедійного пафосу. 

      Напруження суспільної дискусії знайшло зримий вираз в перебудовному плакаті. Із 

звичного для радянського часу засобу пропаганди плакат перетворився на знаряддя викриття 

соціальних пороків і критики економічних труднощів. Як образотворчі засоби широко 

використовувалися звичні способи повсякденного життя, що швидко витіснили радянську 

символіку. Перша критичного настрою виставка «Плакат — перебудові», така, що відбулася в 

Москві в 1988 р., працювала до опівночі і була продовжена із-за великого напливу відвідувачів. 

Реакція відвідувачів і на наступну виставку «Перебудова і ми» (Москва, 1988, приурочена до 70-

ліття комсомолу) була бурхливою і зацікавленою.Як це було: 

      У книзі відгуків відвідувачі виставки писали: «Плакат працює не в повну силу. 

Проблеми потрібно виносити на загальний огляд, розплющувати очі обивателеві не у 

виставковому залі, а там, де кожен перехожий може зупинитися і побачити. Інформаційні стенди з 

плакатами про перебудову повинні бути на вулиці, в розмножених екземплярах, у великому виборі 

на прилавках магазинів. Бюрократ не піде на цю виставку, його потрібно затаврувати і прикувати 

там, де він процвітає». 

      Плакат швидко перетворюється на засіб критики політики половинчастих реформ і 

виразу суспільної незадоволеності, що росте. 

      На рубіж 1990-х рр. припав період бурхливого зростання історичної самосвідомості 

нації і списів суспільної активності. Зміни в економічному і політичному житті ставали 

реальністю, людьми оволоділо прагнення не допустити оборотності змін. Проте з питання про 

пріоритети, механізми і темпи змін не було однодумності. Навколо «перебудовної» преси 

групувалися прихильники радикалізації політичного курсу і послідовного проведення 

демократичних реформ. Вони користувалися широкою підтримкою громадської думки, що 

оформилася в перші роки перебудови.Як це було: 

      Публіцист В. Л. Шейніс писав пізніше в книзі «Зліт і падіння парламенту. Переломні 

роки в російській політиці (1985—1993)»: у таборі прихильників перебудови «був... наймасовіший 

шар — досить актив суспільства, що швидко прокинувся. Це були перш за все жителі великих 

міст, слухачі «радіоголосів», читачі прогресивних журналів і що почав проникати в це середовище 

сам- і тамиздата... Неосталіністськие хвилі, що накочували, намагалися знову зіштовхнути їх 

минуле. Але школа всієї епохи, що послідувала, не пройшла дарма: позначилися ті, що прозвучали 

на XX і XXII з'їздах КПРС стримані одкровення про радянське минуле... дискусії про економічну 

реформу, що зійшла на поріг в 1965 р. і незабаром відсунутою, очисна і творча робота, виконана 

«новомирским» напрямом в наший літературі, театрі, кіно. 

      Такий був грунт. Але щоб суспільство прийшло в рух, треба було перш за все звільнити 

його від пут елементарного страху. Страху якщо не за життя (хоча і за життя теж), то за свободу, 

роботу, доступ до засобів існування і так далі Всю цю людину можна було позбавити відразу 



158 
 

тільки за явно продемонстроване інакомислення... Страх, який у поєднанні з конформізмом лежав 

в основі радянської системи, почав відступати». 

      Наявність громадської думки, що спиралася на засоби масової інформації, була новим 

для вітчизняної історії феноменом. У країні з'явилися лідери громадської думки з числа 

представників творчої інтелігенції — журналісти, письменники, учені. Серед них були немало 

людей громадянського обов'язку і великої особистої мужності. 

      В кінці 1986 р. повернувся з горьковской посилання А. Д. Сахаров. Широко відомий як 

один з творців водневої зброї, правозахисник і лауреат Нобелівської премії миру (1975), учений 

був і невтомним поборником моральності в політиці. Його цивільна позиція далеко не завжди 

зустрічала розуміння. Сахаров був вибраний депутатом I З'їзду народних депутатів СРСР. 

«Пророком в стародавньому, відвічному сенсі цього слова, тобто людиною, що закликала своїх 

сучасників до етичного оновлення ради майбутнього», назвав Сахарова в прощальному слові 

видатний учений, філолог і історик Д. С. Ліхачев. 

      З ім'ям Д. С. Ліхачева зв'язана ціла епоха в розвитку вітчизняної гуманітарної науки. В 

умовах розчарування, що наростало в останні радянські роки, в суспільно-політичних ідеалах він 

дав особистий приклад подвижницького суспільного служіння російського інтелігента. «Бути 

інтелігентним» він вважав «соціальним боргом людини», вкладаючи в це поняття перш за все 

«здібність до розуміння іншого». Його праці по історії староруської літератури і культури 

пройняті упевненістю в тому, що збереження і примноження національної духовної спадщини — 

застава успішного розвитку країни в XXI в. У роки перебудови цей заклик був почутий 

мільйонами людей. Учений був відомий безкомпромісною позицією в справі охорони пам'ятників 

історії і культури і невтомною просвітницькою діяльністю. Не раз його втручання дозволяло 

запобігти руйнуванню історичної спадщини. 

      Своєю етичною і цивільною позицією такі люди, як Д. С. Ліхачев і А. Д. Сахаров, 

зробили величезний вплив на духовний клімат в країні. Їх діяльність стала для багатьох етичним 

орієнтиром в епоху, коли почали руйнуватися звичні уявлення про країну і про навколишній світ. 

      Зміни в духовному кліматі в суспільстві стимулювали підйом цивільної активності. У 

роки перебудови народилися численні незалежні від держави суспільні ініціативи. Так звані 

неформали (тобто не організовані державою активісти) збиралися під «дахом» наукових 

інститутів, вузів і таких відомих громадських (на ділі державних) організацій, як Радянський 

комітет захисту миру. На відміну від колишніх часів, групи суспільних ініціатив створювалися 

«знизу» людьми самих різних поглядів і ідейних позицій, всіх об'єднувала готовність особистою 

участю добиватися радикальних змін на кращий в країні. Серед них були представники 

політичних течій, що народжувалися, вони створювали дискусійні клуби («Клуб соціальних 

ініціатив», «Перебудова», потім «Перебудова-88», «Демократична перебудова» і ін.). В кінці 1988 

р. авторитетним суспільно-політичним центром став клуб «Московська трибуна». Його члени — 

відомі представники інтелігенції, лідери громадської думки — збиралися для експертного 

обговорення самих значущих для країни проблем. З'явився цілий спектр різноманітних 

неполітичних і навколополітичних ініціатив, орієнтованих на правозахисну діяльність (такі, як 

«Цивільна гідність»), на захист навколишнього середовища (Соціально-екологічний союз), на 

організацію місцевого самоврядування, на сферу дозвілля і здорового способу життя. Групи, що 

ставили завдання духовного відродження Росії, в основному носили яскраво виражений релігійний 

характер. На початку 1989 р. тільки в Москві було близько 200 неформальних клубів, аналогічні 

форми суспільної самоорганізації існували в крупних промислових і наукових центрах країни. 

Такі групи робили помітний вплив на громадську думку і мали можливості мобілізувати 

прихильників і співчуваючих. На цій основі в роки перебудови в країні зароджувалося цивільне 

суспільство. 

      Різко збільшився і потік радянських людей, що виїжджали за рубіж, причому в 

основному не за рахунок туризму, а в рамках суспільних ініціатив («народна дипломатія», «дитяча 

дипломатія», сімейні обміни). Перебудова відкрила для багатьох «вікно в світ». 

      Але значна частина суспільства, пам'ятаючи про нездійснені надії попереднього 

покоління на зміни, зайняла вичікувальну позицію. Лунали і гучні заклики «захистити соціалізм» і 
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радянську спадщину від «фальсифікації». Бурю відгуків викликала та, що з'явилася в газеті 

«Радянська Росія» в березні 1988 р. стаття викладача з Ленінграда Н. Андрєєвой під назвою «Не 

можу поступитися принципами, що говорить». З інших позицій — боротьби проти проникнення 

«руйнівних для нації західних впливів» і за збереження самобутності — виступили відомі 

письменники і художники — В. І. Белов, В. Р. Распутін, І. С. Глазунов і ін. Зіткнення 

прихильників демократичних реформ західного зразка і тих, хто виступав за «реформу» самого 

соціалізму, за повернення до «справжніх» соціалістичних ідеалів, прихильників відверто 

антикомуністичних поглядів і тих, хто підтримував ідею оновленої реставрації радянської 

системи, загрожувало вийти за рамки палкої полеміки у пресі і на трибуні З'їзду народних 

депутатів. Воно відображало політичне розмежування, що почалося, в суспільстві. 

      Зміни, що відбувалися в суспільній свідомості, привели до зміни ролі літератури в 

суспільному житті. Вона почала втрачати монополію центру суспільної дискусії і головного 

засобу виразу цивільній позиції. Проте альтернативні джерела і можливості для пошуку 

відповідей на питання, що хвилювали, з'явилися не відразу, і в перші роки перебудови вперше 

опубліковані твори «відкладеної літератури» залишалися в епіцентрі суспільної уваги. У 1986 р. 

журнал «Прапор» надрукував роман «відлиги» А. А. Бека «Нове призначення», що так і не вийшов 

в 1960-і рр., — пристрасне викриття пороків адміністративно-командної системи сталінської 

епохи. Найзацікавленішого і чуйнішого читача мали романи А. Рибакова «Діти Арбата», В. 

Дудінцева «Білий одяг», Ю. Домбровського «Факультет непотрібних речей», повість Д. Граніна 

«Зубр». Їх об'єднує, як і найяскравіші фільми перебудови, прагнення переосмислити минуле і дати 

йому морально-етичну оцінку. Ч. Айтматов в романі «Плаха» (1987) вперше звернувся до проблем 

наркоманії, про які в радянському суспільстві не прийнято було говорити вголос. Нові по піднятих 

темах, всі ці твори були написані в «учительной» традиції російської літератури. 

      До читача почали повертатися заборонені раніше до публікації в СРСР твору. На 

«Новому світі» через 30 років після присудження Б. Л. Пастернаку Нобелівській премії по 

літературі вийшов роман «Доктор Жіваго». Були опубліковані книги письменників першої хвилі 

еміграції — І. А. Буніна,Б. К. Зайцева, І. С. Шмельова, В. В. Набокова і тих, хто був вимушений 

покинути СРСР вже в 1970-і рр., — А. А. Галича, І. А. Бродського, В. В. Войновіча, В. П. 

Аксенова. Вперше на батьківщині був виданий «Архіпелаг ГУЛАГ» А. І. Солженіцина і 

«Колимські розповіді» В. Т. Шаламова, поема А. А. Ахматової «Реквієм», роман B. C. Гроссмана 

«Життя і доля». Повернення цих і багатьох інших творів «відкладеної літератури» стало не просто 

одкровенням для читачів. Нарешті з'явився доступ до багатого і багатовимірного духовного світу 

вітчизняної поезії і прози, можливість вільно вибирати на цьому світі близьке і співзвучне власним 

духовним пошукам. Починається відтворення загального простору російської літератури і 

культури, що розрізає «по живому» роками вимушеного забуття. У червні 1990 р. був прийнятий 

закон «Про друк і інші засоби масової інформації», що нарешті відмінив цензуру. Тим самим 

радянська система управління культурою була в основному зруйнована. Це була велика перемога 

прихильників демократичних реформ. 

      Але можливість вільного доступу до того, що ще недавно знаходилося під забороною, 

позбавила літературу тією персоною привабливої сили, яку вона мала у минулому для всієї 

думаючої частини суспільства. З'явилися альтернативні джерела формування цивільної позиції. І 

головне, почало швидко розширюватися поле публічної політичної дискусії, і потреба підміняти її 

дискусією літературною швидко відпала. В результаті література, а услід за нею, на вильоті 

перебудови, і публіцистика почали втрачати свою виняткову роль у формуванні духовного клімату 

суспільства. 

      Зміни в політичному житті привели до поступової нормалізації відносин держави і 

церкви. Вже в 1970-і рр. розвитку взаємодії між державою і релігійними організаціями сприяла 

активна миротворча діяльність представників провідних конфесій (особливо РПЦ). У 1988 р. 

тисячоліття Хрещення Русі наголошувалося як подія державного значення. Центром святкування 

став переданий церкви і відновлений московський монастир Свято-данілов. 

      У 1990 р. був прийнятий Закон СРСР «Про свободу совісті і релігійні організації», він 

гарантував право громадян сповідати будь-яку релігію (або не сповідати ніякий) і рівність релігій і 
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віросповідань перед законом, закріплював право релігійних організацій на участь в суспільному 

житті. Визнанням значущості православної традиції в духовному житті країни стала поява в 

календарі нового державного свята — Різдво Христова (вперше 7 січня 1991 р.). Але процес 

відродження релігійного життя на той час вже йшов повним ходом. Стрімко росло число охочих 

прийняти хрещення, на рубежі 1990-х рр. помітно підвищився рівень релігійності людей. Не 

вистачало священнослужителів, відкривалися перші центри релігійної освіти. Почала з'являтися 

перша доступна масовому читачеві релігійна література, реєструвалися приходи і відкривалися 

храми. Багато хто з них був в жалюгідному стані, були потрібні серйозні відновні роботи, і служби 

поновлювалися в напівзруйнованих приміщеннях. У організацію роботи нових приходів були 

залучені тисячі людей. 

      Роки перебудови громадяни Росії оцінюють, згідно даним опитів, як «важкий період» в 

історії країни. Хвиля ентузіазму, що піднялася після приходу до влади нового керівництва, вже 

через 2—3 роки різко пішла на спад. Позначилося розчарування в результатах оголошеного курсу 

Горбачовим на «прискорення соціально-економічного розвитку». З'явилися зримі підтвердження 

того, що країна швидко йде по шляху поглиблення соціальної нерівності. Виникли перші 

альтернативні форми зайнятості і швидкого збагачення. Розповсюдження торгово-посередницьких 

кооперативів, які займалися скупкою товарів по державних цінах і їх перепродажем або 

використовували для забезпечення своєї роботи державне устаткування, привело до появи перших 

в країні багатих людей в умовах, коли багато виробництв почали простоювати із-за перебоїв з 

постачаннями сировини, а зарплати швидко знецінювалися. Приголомшуюче враження справила 

поява в країні перших «легальних» мільйонерів: підприємець, член КПРС А. Тараса, наприклад, 

заплатив з мільйонних доходів партійні внески. В той же час оголошена кампанія «боротьби з 

нетрудовими доходами» (1986) боляче ударила по тим, хто підробляв репетиторством, продажем 

квітів на вулиці, приватним візництвом і тому подібне 

      Дезорганізація виробництва, що почалася, привела до руйнування механізмів 

перерозподілу, а економіка продовжувала накачуватися незабезпеченою грошовою масою. В 

результаті в мирний час і без явних на те причин з прилавків почало зникати буквально все — від 

м'яса і масла до сірників. Для того, щоб якось регулювати ситуацію, були введені талони на деякі 

товари першої необхідності (наприклад, на мило), в магазинах шикувалися довгі черги. Це 

змусило людей старшого покоління пригадати про перші післявоєнні роки. Товари можна було 

придбати у перекупників і на ринку, але тут ціни були в кілька разів вище і більшій частині 

населення не були доступні. У результаті вперше за довгі роки поповзли вгору державні ціни на 

товари повсякденного попиту. Почав падати життєвий рівень людей. 

      Дуже двозначне враження залишила і остання масштабна кампанія радянської епохи — 

антиалкогольна. Незабаром після приходу М. С. Горбачова до керівництва країною були 

оголошені надзвичайні заходи по обмеженню споживання алкоголю. Різко скоротилося число 

торгових крапок, де продавали спиртні напої, у пресі широко пропагувалися «безалкогольні 

весілля», були знищені плантації елітних сортів винограду на півдні країни. В результаті різкого 

підскочили тіньовий оборот алкоголю і самогоноваріння. 

      Ці і інші заходи надзвичайного характеру дискредитували соціально-економічний курс 

горбачовського керівництва. Намагаючись «підлатати дірки», держава почала скорочувати 

фінансування оборонних і наукових програм. Мільйони людей продовжували формально 

числитися на виробництві і в наукових установах, але фактично перестали отримувати зарплати 

або отримували їх на рівні нижче за прожитковий мінімум. В результаті багато хто опинився без 

коштів для існування і був вимушений шукати будь-які можливості зайнятості, що не мали 

відношення до їх кваліфікації, в першу чергу в торгівлі. Рівень державного соціального захисту 

продовжував падати, почалися збої у сфері охорони здоров'я, в забезпеченні ліками. До кінця 

1980-х рр. в країні різко впала народжуваність. Техногенні катастрофи (Чорнобиль, загибель АПЛ 

«Комсомолець») підсилювали розчарування в здатності керівництва справитися з кризовими 

явищами. Невпевненість в правильності вибраного курсу вселяло і «відпадання» від радянської 

системи країн соціалістичного табору (1989). 
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      Характерною тенденцією кінця 1980-х рр. став бурхливий інтерес до «мильних опер» — 

що першим з'явився на екрані мексиканським і Бразільським серіалам. Почали 

розповсюджуватися нетрадиційні культи і вірування, зокрема агресивного сектантського толку, в 

країні з'явилися іноземні проповідники. Характеру масового захоплення набуло цілительство, яке 

пропагувалося в телевізійному ефірі. Це свідчило про розгубленість людей перед лицем 

наростаючої соціально-економічної кризи. В умовах різкого падіння доходів для багатьох 

головним засобом підтримки рівня життя стала праця на садово-городній ділянці. Радянська 

людина, звикла розраховувати на допомогу держави, виявлялася з цими проблемами один на один. 

Бурхливе обговорення злободенних тим у пресі не вело до зримих змін на кращий. Розчарування в 

результатах гласності відомий публіцист В.І. Селюнін виразив в ємкій формулі: «Гласність є, 

чутності немає». 

      «Хочемо змін!» — вимагали герої популярного фільму «Асса». Характерними були 

слова пісні Віктора Цоя (1988): 

 

      Змін вимагають наші серця 

      Змін вимагають наші очі. 

      У нашому сміху і в наших сльозах 

      І в пульсації вен... 

      Змін, ми чекаємо змін. 

 

      Таким чином, закінчувалася радянська епоха в історії країни.  

 

Інформація до роздуму: 

Сперечення про перебудову і причини краху СРСР. Історична роль М. С. Горбачова. 

      З ім'ям М. С. Горбачова нерозривно зв'язано чотири події, що мали всесвітньо-історичне 

значення: закінчення «холодної війни», демократизація СРСР і Східної Європи, початок переходу 

до ринку і розпад Радянського Союзу. Не дивлячись на величезність кожній з цих змін, оцінки їх 

значення як мінімум протилежні: ніхто не засмучується про припинення глобального 

протистояння і постійного балансування на межі ядерної смерті, але мало хто в Росії радий краху 

СРСР, що перетворив Київ і Талін в столиці іноземних держав, а Піцунду і Сухумі — в театр 

військових дій. Проте чи існує між цими подіями неминучий зв'язок? Чи можна було зберегти 

Радянський Союз, проводячи курс на демократію? Сам М. С. Горбачов до цих пір упевнений, що 

це було цілком можливо. Втім, в цьому чималу роль грає його особистий характер і та ідеологія, 

якій він був прихильний. 

      Характер. У адміністрації президента США Р. Рейгана найбільш значним фахівцем з 

Радянського Союзу був Дж. Метлок, якого і направили послом до Москви. Метлок відзначав, що 

Горбачов «не міг винести навіть думки про передачу своїй владі кому б то не було». 

      Роздумуючи над долею людини з неймовірною працездатністю, чудовою пам'яттю і 

оптимістичним темпераментом, американський посол приходить до висновку: «Особові чинники 

брали в нім гору над політичною калькуляцією: Горбачов не бажав ділитися вогнями рампи з 

талановитим колегою. Він відчував себе затишно тільки поряд з мовчазними або сірими 

помічниками — і це одна з обставин, що пояснюють горбачовський підбір персоналу взагалі, як і 

його поразка в боротьбі з Єльциним». 

      Сходинкою вище Метлока на Горбачова дивився державний секретар Дж. Шульц. 

Відомий його вислів про Горбачова, що той нагадує йому боксера, який ніколи не був в нокауті. 

Боксера, сповненого амбіцій і упевненого в собі до крайності. Обидва дипломати відзначили 

вразливе місце нового вождя — безмірне владолюбство. 

      Хто стояв навколо Горбачова? Ті, що оточують бачили, що спочатку у генерального 

секретаря взагалі не було друзів, а потім вони з'явилися в особі його іноземних колег. 

      Декілька радянських офіційних осіб говорили Метлоку, що Горбачов відчуває себе 

комфортніше з іноземцями, чим з власними громадянами. «Він ближче до президента Бушу, 
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державного секретаря Бейкеру, чим до кого б те з нас. Ви можете говорити з ним відвертіше, ніж 

можемо ми. Тут у нього немає близьких друзів». 

      Понад усе вражала західних дипломатів горбачовська відчайдушність в оцінці 

національного питання. Метлок пише, що Горбачов «здавався майже сліпим відносно реальних 

сил, що стояли за етнічною і національною агітацією... Або він не знав, або не хотів знати про 

прояви національних почуттів — російських і неросійських». 

      Головна обов'язкова властивість керівника — знання маршруту, наявність мети, світло 

дороговказної зірки. Щодо шляху, який позначив Горбачов, скепсис Заходу був однозначний. 

      На думку посла Метлока, «Горбачов не розумів того, що комуністичні режими всюди в 

Східній Європі втратили всяку надію отримати підтримку більшості — не тільки тому, що були 

комуністичними, але тому, що були знаряддями радянського імперіалізму... Горбачов був 

психологічно не готовий визнати існуючу ворожість в адресу комуністичних партій, він був 

вражаюче невежествен відносно справжнього полягання справ в Східній Європі». 

      Ідеологія. Головне питання, Горбачова, що неминуче виникає при оцінці ролі, в історії: 

чи була неминучою перебудова? Очевидно, що ні. Про це з властивим йому гумором висловився 

сам Горбачов, в день свого 75-ліття що відповів на питання, ким би він був зараз, коли б не 

перебудова: «Генеральним секретарем ЦК КПРС. Здоров'я ще є, а міцності системи на моє 

століття ще вистачило б». Дійсно, радянський режим був стовідсотково захищений від небезпек 

ззовні. Атомна зброя виключала можливість нападу на СРСР, і ніяке відставання в гонці озброєнь 

нічого тут принципово не міняло. Але також він був застрахований і від революції знизу. 

Проникаючий всюди апарат КДБ виключав можливість виникнення революційного підпілля. 

Звичайно, могли бути стихійні бунти, проте без революційної організації вони не небезпечні. А 

без загрози вторгнення ззовні і революції знизу ні технологічне відставання від Заходу, ні 

економічні труднощі, пов'язані з неефективністю економіки, самі по собі не могли привести до 

зміни режиму. Єдиною можливістю змін були дії зверху, з боку самої влади. А раз ніякої прямої 

загрози для влади не було, це повинні були бути дії, мотивовані високою ідеєю. 

      Ця ідейна мотивація до демократичного перетворення радянського ладу могла виникати 

тільки з самої радянської ідеології. Природною і єдиною формою такої мотивації було прагнення 

до очищення ідеології від пізніших нашарувань, її пожвавлення зверненням до Маркса і Леніна і їх 

«новому прочитанню» в демократичному і ліберальному дусі. Відомий історик і публіцист Д. 

Фурман називає такі ідейні течії «комуністичною реформацією» і «марксистським 

протестантизмом». 

      Такі ідеї в радянському товаристві другої половини 1950—1960-х рр., в період, що 

починається з XX з'їзду КПРС і закінчується придушенням «празької весни», були дуже 

популярні. Цілком можливо, що якби Хрущова змінив не Брежнєв, а хтось інший, могла б 

відбутися поступова трансформація радянського режиму спочатку в демократичніший, а кінець 

кінцем і просто в демократичний. Саме це намагалися здійснити чехословацькі реформатори в 

1968 р. Але дана можливість не реалізувалася ні в СРСР, де в той момент не опинилося в 

керівництві людини, здатної на це, ні в Чехословаччини, де їй не дали здійснитися. 

      Тільки те, що Горбачов, коли говорив «більше соціалізму» і «як учив Ленін», щиро в це 

вірив, могло дати йому сили почати перебудову. Таку силу взагалі може дати тільки віра — в 

«творчі сили народу», в «потенціал соціалізму», в «нове мислення» і так далі Поява реформатора 

типу Горбачова саме в його час була не кращим варіантом розвитку. Набагато кращим був би 

прихід такої людини раніше, в 1960-і рр., коли віра в оновлення радянського ладу і успішне 

реформування успадкованої від Сталіна системи була справді масовою. 

      У епоху Горбачова питання чи «Реформуємо соціалізм радянського зразка?» вже 

належав до проклятих питань суспільної думки. Радикальні опоненти радянського ладу рішуче 

відповідали: «Немає! Система нереформируема, її можна тільки зламати!» У міру наростання 

економічних труднощів ця точка зору ставала все більш поширеною. Розпад СРСР виглядав як 

доказ саме неможливості демократичного оновлення «реального соціалізму». Проте 15 років 

опісля ця точка зору багато в чому втратила свою переконливість. 
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      Стверджувати, що система була нездібна до оновлення і повинна була бути зруйнована, 

коли перед очима всього світу приклади Китаю і В'єтнаму, щонайменше, наївно. Ці країни під 

керівництвом своїх комуністичних партій зробили успішний перехід від планової економіки до 

ринкової і динамічно розвиваються. Сьогодні в міжнародному рейтингу економічної свободи 

комуністичний Китай займає вище місце, ніж демократична Росія. 

      У Горбачова не було такого прикладу, він вимушений був йти по цілині. Розбираючи 

події шести років його правління і зіставляючи їх з китайським досвідом, багато дослідників 

(перш за все американські) зробили вивід: політичні реформи слід було проводити лише після 

того, як економічні перетворення піднімуть рівень життя. 

      Зб. Бжезінський виразився категорично: помилка Горбачова полягала в тому, що він 

надав громадянам СРСР політичну свободу перш, ніж здійснився перехід до ринку. Правда 

сказати, такий вивід у вустах людини, впродовж десятиліть СРСР, що звинувачував, саме в 

знехтуванні свободи, виглядає як знущання. Проте головна вада цього міркування полягає у 

відверненні від радянських реалій 1980-х рр. — М. С. Горбачов прискорив політичні перетворення 

саме тому, що перебудова економіки буксувала, і причину цього реформатори бачили в опорі 

номенклатури. 

      Чи був неминучий крах СРСР в умовах демократизації? Представники демократичного 

табору епохи перебудови до цього дня доводять, що по самій своїй конструкції Радянський Союз 

міг існувати тільки при авторитарному режимі. СРСР, за словами «яблучного» депутата Держдуми 

перших трьох скликань С. Мітрохина, був крижаною хатинкою з казки — він міг стояти тільки на 

морозі і приречений був розтанути при променях весняного сонечка. 

      Заперечуючи таким категоричним висновкам, історик С. Коен склав свого роду каталог 

розвилок, на кожній з яких історія Радянського Союзу могла піти іншим шляхом. 

      Він сформулював його у вигляді ряду питань: «Але що, якщо Горбачову вдалося б 

провести ринкові реформи або взагалі без всякої демократизації — така версія китайської моделі, 

яка, як до цих пір вважають багато російських реформаторів, була б якнайкращим варіантом, — і 

якби чорнобильська катастрофа 1986 р. і вірменський землетрус 1988 р. не спустошили союзний 

бюджет? Що, якби вже пізніше, як союзний президент, неважливо, вибраний всенародно чи ні, 

Горбачов застосував силу — а він легко міг це зробити, — щоб присікти національно-

сепаратистську діяльність в одной-двух республіках? І що, якби він після відставки Єльцина в 

1987 р. відправив його до посилання послом в далекій африканській країні? Або в 1990—1991 рр. 

перекрив йому доступ до державного телебачення, як свого часу поступив Єльцин по відношенню 

до свого комуністичного опонента на виборах 1996 г.? З іншого боку, покусився б Єльцин на 

союзний уряд, якби сам був вибраний Президентом СРСР, а не Російської республіки, що було 

цілком реальне в 1990 р. і на що він розраховував після поразки серпневого путчу 1991 г.? А коли 

він разом з двома іншими радянськими лідерами в грудні 1991 р. тайком відмінив Союз, що, якби 

армія і інші радянські силові структури, як і побоювався Єльцин, виступили проти них? Що до 

приреченої спроби путчу в серпні 1991 р., трапився б він, якби Горбачов змістив зі своїх постів 

тих високопоставлених партійних і державних лідерів, які вже наголосилися в спробі змови проти 

нього декількома місяцями раніше? І якби США і країни «сімки» надали істотну фінансову 

допомогу реформам в СРСР, як про те просив Горбачов в середині 1991 р., наважився б хто-

небудь в Радянському Союзі виступити проти нього?» 

      Список таких питань може бути продовжений. Фатальної неминучості розпаду СРСР не 

було. Проте трагічний збіг обставин (таких, як різке падіння нафтогазових цін у момент початку 

реформ), політика розбуджених перебудовою діячів (перш за все російських) і власні помилки 

реформаторів привели до того, що Радянський Союз припинив існування, а М. С. Горбачов 

втратив владу. 

      Розпад СРСР в зарубіжній історіографії часто трактується у дусі відомої заяви Дж. 

Буша-старшего як перемога США в «холодній війні». Проте таке трактування випускає з уваги, 

що зовсім не американці почали перебудову. Вибір на користь демократії і ринкової економіки 

був зроблений радянськими людьми, і зроблений самостійно. Ми не програли «холодну війну». 
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      Головною справою М. С. Горбачова була глибока демократизація країни. Саме він 

відмінив цензуру, ввів конкурентні вибори, зробив реальними що існували раніше лише на папері 

має рацію і свободи громадян. Не буде перебільшенням сказати, що М. С. Горбачов дав 

радянському народу свободу. Ціна опинилася велика. 

      Громадська думка сучасної Росії о М. С. Горбачові. Приведемо дані опиту Фонду 

«Громадська думка» (26 лютого 2004 г.; опитано 1500 чоловік, статистична погрішність не вище 

3,6%): 

      На Заході багато хто вважає М. С. Горбачова видатним політичним діячем XX в. А ви 

особисто розділяєте або не розділяєте таку думку о М. С. Горбачові? 

      Як ви вважаєте, в цілому М. С. Горбачов приніс нашому народу більше користі або 

шкода? 

 

 

РОЗДІЛ 5 

РОСІЯ ПІСЛЯ ПЕРЕБУДОВИ 

 

28. Початок реформ. 

Політичний курс Б. М. Єльцина 

 

      У момент розпаду СРСР у Російської Федерації не було меж, затверджених договорами 

з сусідніми державами. Не було митної і прикордонної служб. Тільки 7 травня 1992 р. Президент 

Росії Б. М. Єльцин  підписав указ про створення російських Озброєних сил. До цього моменту у 

Росії не було армії і флоту. Серйозна суперечка виникла із-за Чорноморського флоту між Росією і 

Україною. Небагато що відокремлювало в той момент Крим від спалаху військових дій. Політикам 

насилу вдалося уникнути подібного розвитку подій. Проте головною проблемою і найстрашнішою 

загрозою був розпад споживчого ринку. Хоча в 1991 р. був зібраний кращий за декілька років 

урожай, засіки держави були порожні — господарства притримували зерно. Порожні були і 

прилавки магазинів. У Москві осінню 1991 р. в багатьох продовольчих магазинах не продавалося 

ніщо, окрім гострих приправ — аджики в банках і хмели-сунели в пакетах. Наступала зима, і 

доводилося побоюватися голоду. 

      Економічна криза сконцентрувала основну увагу Президента Єльцина і уряди на 

економічних проблемах. 1 листопада 1991 р. V З'їзд народних депутатів РРФСР надав 

Президентові щонайширші повноваження для проведення економічних реформ. Він отримав 

право особисто очолити уряд. Його укази по економічних питаннях придбали велику юридичну 

силу, чим закони, що приймаються законодавчою владою. Президент отримав право призначати за 

узгодженням з відповідними Радами народних депутатів розділів виконавчої влади регіонів (за 

винятком республік). Таким чином, Б. М. Єльцин  отримував владу, що робила його майже 

самодержавним правителем, але на чітко визначений і досить короткий термін — до 1 січня 1993 

р. 

      Головні напрями ринкових реформ Б. М. Єльцин  проголосив в своїй програмній 

доповіді на V З'їзді 28 жовтня 1991 р. — фінансова стабілізація, лібералізація цін і приватизація. 

Проводити в життя ринкову реформу винне було сформоване Єльциним 10 листопада 1991 р. 

уряд. Економічний блок в новому уряді очолив молодий доктор економічних наук, відомий 

публіцист Е. Т. Гайдар. Він вважав, що саме нерішучість в ціновій реформі погубила уряд 

Радянського Союзу і сам Союз. За іронією долі, саме рішучість в ціновій реформі погубила через 

рік «уряд Гайдаря». Гайдар визначив пріоритети нового російського уряду: лібералізація цін, 

свобода торгівлі, приватизація держвласності. В кінці грудня 1991 р. економічна програма уряду 

була оформлена указом Президента Росії і отримала офіційну підтримку Президії Верховної Ради 

РФ. 

      Змістом реформ, що проводилися на початку 1990-х рр., став переклад економіки на 

ринкові рейки. Була зроблена ставка на швидку реформу. Ця політика отримала найменування 

«шокової терапії». Єльцин на V З'їзді народних депутатів виступив з таким прогнозом: «Найгірше 
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буде зразкове полгода, потім — зниження цін, наповнення споживчого ринку товарами. А до осені 

1992 р., як я обіцяв перед виборами, — стабілізація економіки, поступове поліпшення життя 

людей». 

      Основними кроками програми реформ були: 

      1. Лібералізація цін і торгівлі. Разове введення вільних цін з січня 1992 р. Очікувані 

наслідки — встановлення ринкової вартості товарів, ліквідація товарного дефіциту, запуск 

механізму конкуренції, стимулювання ділової активності, прискорення товарообігу, формування 

інфраструктури по збуту вітчизняній і імпортній продукції. 

      2. Фінансова стабілізація. Очікувані результати — зниження інфляції, встановлення 

стійкого курсу рубля. 

      3. Широка приватизація державної власності. Очікувані підсумки — перетворення 

населення на власників, формування у людей економічних стимулів для ділової активності. 

      Основу сільського господарства як і раніше складали радгоспи і колгоспи, в більшості 

лише формально перетворені в акціонерні суспільства. 28 жовтня 1993 р. Президент РФ видав указ 

«Про регулювання земельних відносин і розвиток аграрної реформи в Росії», по якому 

встановлювалася приватна власність на землю. Проте видання відповідного закону було 

заблоковане Державною Думою.Як це було: 

      Є. Т. Гайдар згадував: «Ми починали реформи в дуже цікавій ситуації, коли можна 

довго перераховувати, чого у нас не було і чому реформи проводити не можна. Я сам міг чудово 

пояснити, чому в 1992 році їх проводити не можна. Не було стабільної підтримки в парламенті, не 

було нормальних дієздатних інститутів влади (армії, митниці, міліції) — вони були уражені 

кризою влади початку 90-х років. 

      Шістнадцять центральних банків замість єдиного, не було традицій приватного 

підприємництва, не було сильного приватного сектора, як в Польщі. Не було ні копійки валюти, 

золотого запасу, не було можливості привернути вільні ресурси на міжнародному фінансовому 

ринку. Але плюс до цього у нас не було можливості чекати, нічого не робити і пояснювати, чому 

нічого не можна зробити». 

      Лібералізація цін почалася 2 січня 1992 р. Близько 90% оптових і роздрібних цін сталі 

вільні. Був виданий указ Президента «Про свободу торгівлі», який ввів революційний перехід до 

нової системи економічних відносин. Указ надав всім підприємствам незалежно від форм 

власності і всім громадянам право без спеціальних дозволів здійснювати торгову, закупівельну і 

посередницьку діяльність, зокрема самостійно встановлювати ціни. Фондовий (плановане і 

контрольоване державою) розподіл виробничої продукції відмінявся. Громадянам і підприємствам 

дозволялося вести торгівлю (зокрема з рук, з лотків і з автомашин) в будь-яких зручних для них 

місцях, окрім проїжджої частини вулиць і доріг, станцій метро і так далі 

      Паралельно здійснювалися заходи по фінансовій стабілізації і скороченню дефіциту 

бюджету. Держава фактично перестала інвестувати в промисловість і сільське господарство. Всі 

державні витрати, особливо пов'язані з виробництвом озброєнь і підтримкою дружніх країн, були 

різко скорочені або зовсім припинені. Була змінена податкова система — введений податок на 

додану вартість у розмірі 28%. Це дозволяло підтримати прибуткову частину бюджету, проте 

прискорило зростання цін. 

      Ціни швидко виросли в 10—12 разів. При цьому збільшення зарплати і пенсій на 70% 

виявилося мізерним і привело до того, що більшість населення опинилися за межею бідності. 

      Паралельно розгорталася приватизація. Суть приватизації полягала в передачі права 

власності від держави приватним особам. Номенклатурна приватизація стихійно йшла ще в 1980—

1991 рр. Уряд Гайдаря і особливо очолюваний А. Б. Чубайсом Державний комітет з управління 

майном (ГКИ) починали приватизацію з боротьби проти номенклатурної приватизації.Як це було: 

      А. Б. Чубайс, кажучи про директорську приватизацію, підкреслював: «По суті, це було 

розкрадання загальнонародної власності. Але це розкрадання не було нелегальним, тому що 

легальних, законних схем роздержавлення не існувало. Найчастіше працювали дві схеми 

захоплення держвласності. Перша: майно держпідприємства просто переписувалося як складова 
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частина майна якогось новостворюваного акціонерного суспільства. Друга: держмайно ставало 

приватною власністю в результаті проведення нехитрої операції «оренди з викупом». 

      У першому випадку всякий здоровий глузд ігнорувався відкрито і безсоромно. Скажімо, 

береться майно такого держпідприємства, як НВО «Енергія», і вноситься до новостворюваного 

акціонерного суспільства. А іншу частку в цьому акціонерному суспільстві може складати 

інтелектуальна власність якогось товариша Петрова. Оскільки технологія оцінки доль ніяк не 

прописана юридично, ніщо не заважає тому, щоб майно НВО «Енергія» було оцінено так само, як 

інтелектуальний внесок товариша Петрова. 

      Друга ж типова схема приватизації підприємств — оренда з викупом... Є об'єкт майна, є 

орендодавець (як правило, директор) і є орендар. Директор підписує договір про оренду з фірмою 

«X» строком на п'ять років. У договорі орендна плата встановлюється — сміхотворна. А вже що 

там йде по кишенях! 

      Спонтанна приватизація була кримінальна абсолютно вся, від початку до кінця, тому що 

під нею взагалі не було ніякої легальної бази. Але довести неможливо було абсолютно нічого: — 

Ви підписали договір оренди на мільярд, а треба було на трильйон! — Чому? Я захотів за мільярд. 

Хіба я що-небудь порушив? 

      Нічого не порушив. Тому що порушувати нічого». 

      Найбільш масовою стала приватизація житла. Держава ввела безкоштовну для 

квартиронаймачів приватизацію квартир і встановила механізм їх вільного продажу. 

      Малі підприємства підлягали продажу на аукціонах і конкурсах. До червня 1994 р. 85 

тис. магазинів, ресторанів, кафе, підприємств служби побуту перешли в приватні руки. Це склало 

більше 70% всіх малих підприємств. 

      Середні, крупні і найбільші підприємства приватизовувалися по іншій схемі. Спочатку 

вони перетворювалися в акціонерні суспільства (АТ), а потім акції знов створених АТ 

продавалися. Впродовж 1992—1994 рр. продаж акцій здійснювався не за гроші, а за особливі цінні 

папери — приватизаційні чеки (ваучери). Від назви цих паперів виникло найменування ваучерної 

приватизації. 

      Ваучерній приватизації були властиві риси соціальної справедливості. Народ як 

колективний утримувач власності отримував цінні папери, що свідчать про право громадянина на 

деяку частку державного майна. Балансову вартість підприємств за даними 1984 р. розділили на 

кількість громадян і видали їм чеки на суму, що приблизно відповідала «особистій частці», 

отриманій після цієї арифметичної операції. Номінал ваучера встановили в 10 тис. рублів. Правда, 

із-за інфляції через 2 роки (коли чекова приватизація закінчувалася) за такі гроші можна було 

купити лише пару кілограмів вареної ковбаси. 

      Всього було поширено 144 млн приватизаційних чеків. Ваучери отримали 96% 

населення країни. Приватизаційні чеки давали можливість кожному громадянинові Російської 

Федерації стати акціонером якого-небудь підприємства. Для цього існували три шляхи: або через 

участь в чековому аукціоні, що проводиться державою, або шляхом вкладення ваучера до 

чекового інвестиційного фонду (ЧИФ), або шляхом придбання акцій підприємства, членом 

трудового колективу якого громадянин був, по закритій підписці. Всі ці шляхи були новими і 

незнайомими для громадян. 

      Ефект цих мерів був суперечливий. Вже до весни 1992 р. відбулося насичення 

споживчого ринку товарами. У магазинах з'явилися сир, масло, ковбаса, зменшилися черги. 

Активно розвивалася вулична торгівля. Загроза краху народного господарства, повного розпаду 

економічних зв'язків була ліквідована. Дефіцит товарів змінився дефіцитом грошей. В результаті 

запрацював рубель — саме це реформатори в той момент вважали головною умовою виходу з 

економічної кризи.Як це було: 

      А. Б. Чубайс згадував: «Пам'ятаю страшний «тютюновий бунт» у Пітері у 1990 році. Я 

тоді працював у виконкомі. Щодня складалися зведення: стільки-то тютюну залишилося, стільки 

можна завезти... Як з театру бойових дій... І ось одного разу в цій системі наступив збій. Тиждень 

взагалі нічого не було. На Невськом, у центрального тютюнового магазина, зібралася величезна 

черга. Натовп. Стоять, чекають. А магазин порожній, і коли товар завезуть — невідомо. І тоді 
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народ почав розбирати ліси (поряд ремонтували будинок), перекривати проспект, палити вогнища. 

Підійшла міліція — міліцію почали змітати, оточення за оточенням... Ось що таке — 

непрацюючий рубель. І в цій ситуації робочому тютюнової фабрики неможливо наказати: вийди в 

суботу за додаткову оплату, випусти зайву партію сигарет. Він відповість: «Я і за потрійну не піду. 

Навіщо мені ваші дерев'яні гроші?» Заводу немає чого працювати, людині немає чого на завод 

йти. Зарплата за непотрібністю: магазини порожні. Так руйнується сама основа основ економіки». 

      Руйнування старих економічних схем і звільнення простору для ринкових відносин 

проводилися швидко і масштабно. Проте за це була заплачена висока ціна. У 1992 р. валовий 

внутрішній продукт (ВВП) впав на 14,5%, промислове виробництво — на 18%, інвестиції в 

основний капітал — на 40%. Фінансова стабілізація не відбулася — інфляція склала фантастичні 

2500—2600% (точнішого підрахунку немає). Падіння виробництва і висока інфляція викликали 

розлад господарських зв'язків, що привело до кризи виробництва. Інфляція знецінила оборотні 

кошти підприємств. Почалася криза неплатежів — підприємства майже половину продукції 

поставляли, не отримуючи оплати. У цій ситуації підприємства перейшли до натурального обміну 

продукцією (бартеру). Бартер на всі 1990-і роки став хронічною проблемою російської економіки. 

      Різко погіршало матеріальне положення громадян. Накопичення, що зберігалися в 

ощадкасах, опинилися швидко знецінені, заробітна плата працівникам державних організацій і 

підприємств — бюджетникам — підвищувалася украй поволі. Темпи інфляції значно випереджали 

зростання заробітної плати. Працівники бюджетної сфери, перш за все працівники дитячих садів, 

вчителі і лікарі, опинилися на межі виживання. 

      Найбільш спірними і конфліктними до теперішнього часу є підсумки чекової 

приватизації. Ваучер був цінним анонімним папером. Його можна було продати, і скупка чеків у 

населення розвернулася практично миттєво. Ваучери в більшості випадків були продані за безцінь. 

Ті, хто вирішив вкласти їх в ЧИФ, нерідко ставали жертвами діяльності шахрайських організацій. 

Часто фахівці Чифов були нездібні отримати з ваучерів комерційну вигоду. Таким чином, чек 

пропадав, позбавляючи власника прибули. Частково позначалися недосвідченість людей в роботі з 

цінними паперами і погане розуміння правив і принципів ринкової економіки, частково — 

невміння держави забезпечити інтереси більшості громадян. 

      Безліч зловживань, що супроводжували процес приватизації, привела до того, що 

частина приватизованих підприємств потрапила під контроль кримінальних елементів. 

Кримінальні структури могли використовувати засоби так званих злодійських общаків для 

придбання підприємств і захищати свої «покупки» силою зброї. Економічні рішення в Росії 

нерідко ухвалювалися кримінальними авторитетами і запроваджувалися в життя шляхом 

«розбирань» — озброєних зіткнень. 

      Слабкість держави створила сприятливі умови для різного роду афер. Крім економічних 

втрат, крупні афери підривали віру громадян і зовнішньополітичних партнерів Росії в здатність 

держави ефективно управляти ситуацією усередині країни. Багато хто з таких «комбінацій» 

активно підтримувався бізнесменами і політиками за межами Росії. 

      Відомий підприємець кінця 1980—1990-х рр. А. Тарасов в своїй книзі «Мільйонер» 

розповів про зникнення 8 млрд доларів США із Зовнішекономбанку. Тарасов розповів про цю 

аферу тому, що її головний фігурант Ілля Медков (власник і президент акціонерного ДИАМ-

банка) був убитий у 1993 р.      

 

 

Документи епохи: 

   З указу Президента РРФСР «Про заходи щодо лібералізації цін». 3 грудня 1991 р. 

      1. Здійснити з 2 січня 1992 року перехід в основному на застосування вільних 

(ринкових) цін і тарифів, що складаються під впливом попиту і пропозиції, на продукцію 

виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи і послуги... 

      3. Уряду РРФСР: 
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 визначити граничний рівень цін і тарифів на конкретні види продукції виробничо-

технічного призначення, основні споживчі товари і послуги, порядок їх регулювання; 

 ввести в дію в 1992 році порядок регулювання цін на продукцію підприємств-монополістів; 

 здійснити в 1992 році у взаємодії з суверенними державами — колишніми союзними 

республіками — перехід на розрахунки по узгодженій міждержавній номенклатурі постачань 

товарів і продукції, як правило, по світових цінах. 

 

   З книги А. Тарасова «Мільйонер»: 

      Якось Ілюша приїжджає до мене до Лондона і питає: 

      — Артем Михайлович, ви можете класти наявну валюту в банк? Тільки мені потрібно 

дуже багато, наприклад, сто мільйонів доларів в день готівкою! Буду їх на літаку привозити, я тут 

недавно літак спеціальний прикупив... 

      — Ілюша, — відповідаю йому, — такий об'єм готівки можна здавати, ну, можливо, в 

Монако, і те не щодня! У нормальній західній країні тебе негайно заарештують. Але звідки у тебе 

стільки грошей? 

      — Розумієте, Артем Михайлович, зараз відбувається дуже велика афера... Але ви не 

подумайте поганого, я в ній особисто не замішаний! Просто держава фактично пограбувала 

половину населення разом зі всіма іноземцями в Росії. А мені на цьому запропонували робити свій 

маленький бізнес. За те, що я перевезу сто мільйонів і покладу їх в іноземний банк, мені платять 

відсоток. Ну і чому мені за це не узятися, коли грузнув офіційний, такий, що відправляється 

Держбанком Росії? Я вже багато перевіз до Прибалтики, Польщі, Угорщини. Але люди хочуть 

понадійніше, в західні країни... Ви напевно чули, що кілька місяців тому Зовнішекономбанк 

оголосив себе банкротом, — продовжував Ілюша. — А насправді там на рахунку залишалося вісім 

мільярдів доларів. Так от, клієнтам банку пропонується — неофіційно, зрозуміло! — заплатити, 

щоб витягнути звідти частину своїх грошей, інакше вони зникнуть зовсім. Ви б заплатили 

невеликий відсоток, щоб врятувати свій внесок? 

      — Заплатив би, — погодився я. 

      — Ну ось бачите! Спочатку це коштувало десять відсотків, потім двадцять, а зараз вже 

доходить і до тридцяти. Діячі із Зовнішекономбанку найняли безліч кур'єрів, таких, як я, з 

літаками. Ось ми і возимо готівку за межу, кладемо її в банк і отримуємо свої відсотки. 

      Ілюша задумався... 

      — Я розумію, що роблю щось неправильне, — сказав він після паузи. — Але ж закон, 

якщо він є, повинен перш за все дотримуватися самою державою! Якщо воно само просить мене 

робити те, чим я займаюся, значить, це державне доручення! Адже я розумію, що ця діяльність 

узгоджена з Верховною Радою і напевно з головою Центробанку, а може бути, взагалі з 

клінтоном? 

      За декілька місяців цієї грандіозної афери готівка із Зовнішекономбанку була вивезена 

повністю. 

 

29. Криза двовладдя 1992—1993 рр. 

 

      У 1992 р. в Росії склалася обстановка наростаючої кризи. Це стимулювало активність 

політиків, що виступали проти курсу Президента Б. М. Єльцина. Спочатку виникло декілька 

організацій, що базувалися на комуністичній ідеології: Російська комуністична робоча партія, 

Союз комуністів РФ, Російська партія комуністів. У січні — лютому 1992 р. відбулися крупні 

форуми опозиції: Конгрес цивільних і патріотичних сил, Російський національний собор. У роботі 

Конгресу цивільних і патріотичних сил взяв участь віце-президент А. В. Руцкой. 23 лютого в 

Москві і багатьох містах Росії пройшли антиурядові мітинги, на яких висувалися гасла 

відновлення СРСР і згортання реформ. Це свідчило про новий розподіл політичних сил, адже до 

цих пір «вулицею» неподільно володіли демократичні організації. 
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      Система влади, що склалася до кінця перебудови, суперечливо поєднувала риси 

радянської і парламентської демократії: всевладдя З'їзду народних депутатів при декларуванні 

розділення властей. У країні продовжували працювати органи влади, сформовані ще при СРСР. Це 

перш за все Ради народних депутатів на чолі з Верховною Радою Російської Федерації. Вони мали 

в своєму розпорядженні законні можливості гальмувати рух Росії курсом, вибраним командою 

Єльцина. 

 

Точка зору: 

      Слід розрізняти причину і приводи для боротьби між Президентом і парламентом. 

Причина полягала в розподілі влади, точніше, в контролі за урядом. Конституція встановлювала, 

що голову уряду з відома Верховної Ради призначає і відправляє у відставку Президент; проте 

Верховна Рада і З'їзд народних депутатів, що не мають права призначення прем'єр-міністра, у 

будь-який момент могли відправити уряд до відставки простою більшістю голосів і без яких-

небудь обмежувальних умов. Президент мав право единолично призначати і звільняти з посади 

міністрів, але не міг розпустити парламент або припинити його діяльність; більш того, 

Конституція спеціальною статтею забороняла розпуск яких-небудь законно вибраних органів 

влади. Таким чином, і у парламенту, і у Президента були підстави претендувати на контроль за 

урядом, проте механізму вирішення неминучих в такій ситуації конфліктів Конституція не 

передбачала. Саме тому боротьба між Президентом і Верховною Радою зайняла багато місяців, 

велася з незвичайною завзятістю і енергією з обох боків і вирішилася тільки застосуванням 

озброєної сили в жовтні 1993 р. Приводом же для боротьби послужила соціально-економічна 

політика Президента Єльцина і його команди. Стрімке зростання цін і зниження рівня життя 

підривали популярність Президента і спонукали депутатів виступати з критикою курсу уряду — 

частково щиро, частково в гонитві за політичними окулярами. 

      Перший «бій» між командою Єльцина і опозицією, що росте, відбувся на VI З'їзді 

народних депутатів Росії, що відкрився 6 квітня 1992 р. Доповідь Президента супроводжувалася 

протестуючими і глузливими репліками, в залі стояв гул. 

      Ще більш обурив депутатів виступ в.о. прем'єр-міністра Е. Т. Гайдаря, в якому 

головною підставою для оптимізму була названа обіцяна Заходом економічна допомога: нібито 

тільки в 1992 р. буде виділено 24 млрд доларів. 11 квітня в ході голосування поправок до ухвали 

про економічну реформу міністри покинули зал засідань і подали Президентові прохання про 

відставку. 15 квітня цей демарш змусив З'їзд прийняти політичну декларацію, складену так, що 

кожна із сторін конфлікту могла знайти в ній віддзеркалення своїх прагнень. 

      Решта засідань З'їзду присвячувалася приведенню Конституції Росії у відповідність з 

новими реаліями, що виникли із-за розпаду СРСР. При цьому жодна пропозиція, що стосується 

розподілу влади (як з боку Президента, так і з боку опозиції), не набрала необхідного для 

ухвалення рішення числа голосів. 21 квітня З'їзд завершив роботу. 

      VII З'їзд народних депутатів (1—14 грудня 1992 р.) став самим напруженим і 

драматичним зі всіх. Напередодні його відкриття, 30 листопада, Конституційний суд РФ завершив 

розгляд «справи КПРС». Суд визнав конституційними укази Президента Єльцина від 23 серпня 

1991 р. «Про припинення діяльності Комуністичної партії РРФСР», від 25 серпня 1991 р. «О майні 

КПРС і Комуністичної партії РРФСР» і від 6 листопада 1991 р. «Про діяльність КПРС і КП 

РРФСР». 

      Відкриваючий З'їзд доповідь Президента Єльцина депутати навіть не почали 

обговорювати. Навпаки, доповідь голови Верховної Ради Р. І. Хасбулатова завершилася 

бурхливою овацією і задала тон 5-денним дебатам, в яких знов жорстко критикувався уряд. Два 

дні депутати обговорювали поправки до Конституції. З числа принципових для розподілу влади 

пройшла наступна: депутати отримали право затверджувати або відхиляти кандидатури силових 

міністрів і міністра закордонних справ. Внесену Президентом на посаду голови уряду кандидатуру 

Гайдаря З'їзд 9 грудня відхилив («за» — 467 голосів, «проти» — 486). 

      У мові 10 грудня Президент заявив, що «з таким з'їздом працювати неможливо». Він 

жорстко оцінив діяльність Хасбулатова як «головного провідника збанкрутілого курсу». Єльцин 
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призвав вирішити суперечку за допомогою референдуму з питання: «Кому ви доручаєте виведення 

країни з економічної і політичної кризи, відродження Російської Федерації: нинішньому складу 

З'їзду і Верховної Ради або Президентові Росії?» 

      Завершуючи свій короткий виступ, Єльцин призвав своїх прихильників вийти із залу 

засідань і зібратися в Грановітой палаті Кремля. За ним пішли близько 100 депутатів. Хасбулатов 

негайно заявив, що подає у відставку, і, передавши ведення засідання Ю. Ф. Ярову, вийшов із 

залу. Реєстрація показала, що кворум на З'їзді зберігається (715 депутатів — на 24 більше 

необхідного мінімуму). Тому З'їзд продовжив роботу згідно повістці дня, і зокрема не прийняв 

відставку Хасбулатова (спікер повернувся в президію і повів засідання далі). Виступив віце-

президент Руцкой, що заявив про вірність «Конституції, закону, З'їзду, російському народу» 

(Президент Росії з переліку випав, звичайно ж, не випадково), заслуховували силові міністри, що 

заявили про свою вірність Конституції. 

      Криза відносин між Президентом і парламентом затягувалася. Вихід з ситуації знайшов 

голова Конституційного суду В. Д. Зорькин, що виступив із закликом до компромісу і негайних 

консультацій. 12 грудня З'їзд прийняв ухвалу «Про стабілізацію конституційного ладу» з 9 

пунктів, згідно якому на 11 квітня призначався референдум по основних положеннях нової 

Конституції, а прийняті поправки до Конституції «заморожувалися».Как це було 

      Для призначення голови уряду застосовувалася процедура рейтингового голосування. 

      Б. М. Єльцин  згадував:«Депутатские фракції висунули два десятки прізвищ. Серед них 

— Гайдар, Скоків, Черномирдін, Каданников, Шумейко, Петров, Хижа, Травкин та інші... З цього 

списку я відібрав п'ять чоловік: Ськокова, Черномирдіна, Гайдаря, Каданникова і Шумейко. 

      Далі, як говорять шахісти, почалася позиційна гра. Голосування. Двоє — Скоків і 

Черномирдін — вишли вперед з відривом, набравши відповідно 637 і 621 голос, Гайдар, 

отримавши 400 голосів «за», на один голос випередив Каданникова і став третім». 

      Президент вніс кандидатуру B. C. Черномирдіна, який і став з 14 грудня 1992 р. прем'єр-

міністром, отримавши 721 голос. 

      У березні 1993 р. досягнутий компроміс був скасований позачерговим VIII З'їздом (10—

13 березня 1993 р.). Референдум призначений не був. 20 березня Президент Єльцин виступив з 

телезверненням, в якому повідомив, що їм підписаний указ «О особливому порядку управління до 

подолання кризи». 23 березня Конституційний суд угледів в діях Президента підстави для початку 

процедури імпічменту (усунення з посади). 26 березня відкрився IX З'їзд народних депутатів 

Російської Федерації, на якому предстояло голосування по імпічменту. Президент наказав 

керівникові своєї охорони А. Коржакову бути готовим до розгону З'їзду.Як це було: 

      От як згадував про цей час А. Коржаков: «Президент отримав план через добу. Суть 

його зводилася до видворення депутатів спочатку із залу засідань, а потім вже з Кремля. За планом 

Указ про розпуск З'їзду у разі імпічменту повинен був знаходитися в запечатаному конверті. Після 

закінчення роботи рахункової комісії (якби імпічмент все-таки відбувся) з гучного зв'язку, з кабіни 

перекладачів офіцерові з поставленим і рішучим голосом належало зачитати текст Указу. Якби 

депутати після оголошення тексту відмовилися виконати волю Президента... було передбачено 

«викурювання» народних обранців з приміщення. На балконах вирішили розставити каністри з 

хлорпікрином — хімічною речовиною дратівливої дії. Цей засіб зазвичай застосовують для 

перевірки протигазів в камері обкурювання. Опинися в протигазі хоч манісінька дірочка, 

випробувач вискакує з приміщення швидше, ніж пробка з пляшки з шампанськем. Офіцери, що 

зайняли місця на балконах, готові були по команді розлити дратівливу речовину, і, природно, 

жоден обранець ні про який страйк вже б не подумував. 

      Президентові «процедура обкурювання» після можливої процедури імпічменту здалася 

удвічі привабливою: спосіб гарантував стовідсоткову надійність, адже протигазів у парламентаріїв 

не було. 

      Кожен офіцер, що брав участь в операції, знав заздалегідь, з якого місця і якого 

депутата він візьме під руки і винесе із залу. На вулиці їх очікували б комфортабельні автобуси. 

Борис Миколайович утвердил план без коливань. 
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      28 березня почалося голосування по імпічменту, кожні п'ять хвилин Борсуків докладав 

про результати підрахунку голосів... Але Указ зачитувати не довелося, приблизно за годину до 

оголошення результатів голосування ми вже знали їх. Тоді Михайло Іванович подзвонив 

Президентові і повідомив: 

      — Імпічменту не буде. 

      Єльцин сказав: 

      — Треба службу закінчувати, хай вони там ще побесятся, поголосуют, повыступают...» 

      Черговий раунд боротьби між Президентом і Верховною Радою супроводжувався 

безуспішними спробами звільнення від влади Б. М. Єльцин а і відгуку зі свого поста Р. І. 

Хасбулатова. 

      Після провалу голосування про зсув Президента З'їзд все ж таки призначив на 25 квітня 

референдум по чотирьох ключових питаннях: 

      1. Чи довіряєте Ви Президентові Російської Федерації Б. М. Єльцину? 

      2. Чи схвалюєте Ви соціально-економічну політику, здійснювану Президентом 

Російської Федерації і Урядом Російської Федерації з 1992 року? 

      3. Чи вважаєте Ви необхідним проведення дострокових виборів Президента Російської 

Федерації? 

      4. Чи вважаєте Ви необхідним проведення дострокових виборів народних депутатів 

Російської Федерації? 

            Конституційний суд встановив, що по перших двох питаннях референдуму, що 

мають етично-оцінний і політичний характер, для ухвалення позитивного рішення потрібна 

більшість голосів від числа тих, що проголосували. Позитивне рішення по третьому і четвертому 

питаннях носить конституційний характер і повинно бути прийнято більшістю від загального 

числа виборців. Звідси витікає різна методика підрахунку відсотків по питаннях 1—2 і 3—4. 

      Референдум відбувся, і участь в нім взяли близько 64% виборців. За довіру 

Президентові висловилися 58,7% від числа тих, що брали участь в голосуванні. За схвалення 

соціально-економічної політики — 53%. Пропозиції про дострокове припинення повноважень 

Президента і депутатів не пройшли. Жителі Росії вимагали від влади продовження роботи і 

пошуку компромісу. 

      1 травня, коли підсумки референдуму ще не були підведені, в Москві відбулося 

зіткнення колони демонстрантів, на чолі якої йшли лідери опозиції, з міліцією. У зіткненні загинув 

офіцер міліції, серед демонстрантів були поранені. «Кривавий травень» став зловісною ознакою 

нового загострення кризи. 

      Президент Єльцин розцінив підсумки референдуму як свій політичний виграш і 

підтвердження більшої легітимності Президента, чим З'їзду народних депутатів. Але в тій ситуації 

він намагався вирішити конфлікт, що продовжується, не силовими методами, а шляхом 

конституційної реформи. Відразу ж після референдуму процес підготовки нової Конституції почав 

активно форсуватися Президентом і урядом. 

      Що діє на початок 1993 р. законодавство на прямих юридичних підставах обмежувало 

владу Президента повноваженнями З'їзду народних депутатів, Верховної Ради і Конституційного 

суду. Президент Єльцин і його прихильники прагнули до розширення президентських владних 

повноважень, а Верховна Рада — до їх обмеження. Ухвалення нової Конституції, що закріплює 

ринковий і демократичний шляхи розвитку Росії, було прерогативою З'їзду народних депутатів. 

Голова Верховної Ради Р. І. Хасбулатов і його прихильники не бачили сенсу в зміні пристрою 

влади. 

      У серпні Єльцин заявив про «рішучі заходи», які доведеться застосувати для 

затвердження нової Конституції. Він пообіцяв також, що рішучі події відбудуться у вересні. 

      21 вересня 1993 р. Б. М. Єльцин  указом № 1400 оголосив про розпуск Верховної Ради і 

вибори до нового парламенту. У тому ж указі містилася рекомендація Конституційному суду 

припинити свою діяльність до виборів до нового парламенту. 

      Конституційний суд визнав указ № 1400 незаконним, оскільки законодавство подібних 

прав Президентові не давало. Верховна Рада також оголосила дії Єльцина незаконними. У будівлі 
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Верховної Ради, розташованій на Краснопресненськой набережної (зараз Будинок Уряду 

Російської Федерації, Білий дім), зібралася значна група депутатів, багато хто приїхав туди вже 

після початку кризи. Вони заявили про відчуження Президента від влади. За рішенням 

парламентаріїв віце-президент А. В. Руцкой приніс президентську присягу увечері 21 вересня 1993 

р. 

      23 вересня почав роботу X (надзвичайний) З'їзд народних депутатів. Він почав 

формувати новий уряд. В першу чергу депутати призначили міністрів силових відомств. 

      Патріарх Московський і всього Русі Алексій II кілька разів робив спроби примирити 

протиборчі сторони, не допустити кровопролиття. Але напруга в суспільстві була дуже велика. 

Політики з обох боків вели справу до відкритого зіткнення.      Білий дім був оточений міліцією. 

Там відключили воду і електрику. Потім підходи до нього перекрили загородами з колючого 

дроту. Пищу повсталим проносили добровольці з нелегальних «штабів» різного роду опозиційних 

організацій. 

      На території Москви раз у раз спалахували хвилювання, доходило до озброєних 

конфліктів. Вирішальні події відбулися 3 жовтня 1993 р. Багатотисячні натовпи демонстрантів, 

прихильників Верховної Ради, отримали перемогу в зіткненні з міліцією. Безлади почали 

перекидатися від Білого дому в інші райони столиці. Озброєні загони опозиції в ніч з 3 на 4 

жовтня зробили спробу захопити телецентр «Останкино» і роззброїти відділення міліції, 

розташовані в районі станцій метро «Краснопресненськая» і «Вулиця 1905 року». І те і інше не 

вдалося. 

      Вранці 4 жовтня прихильникам Єльцина вдалося зібрати звідний штурмовий загін. Під 

прикриттям міліційних заслонів він обстріляв з танків Білий дім. Потім розгромлена, закопчена 

будівля була зайнята співробітниками спецпідрозділу «Альфа». Ця криза не обійшлася без жертв. 

      У зіткненнях загинули 28 військовослужбовців і співробітників МВС і більше 100 

цивільних осіб: 12 на вулицях, 45 чоловік — в районі телецентру «Останкино», 75 чоловік — при 

обстрілі і штурмі «Будинку Рад». 3 і 4 жовтня 1993 р. — траурні, чорні дні російської історії... 

      Політики, громадські діячі, представники культури і мистецтва Росії розділилися в 

оцінці подій, що відбувалися. 

      Багато хто схвалив дії Президента, але немало було і тих, хто оцінив їх як 

антиконституційний переворот. Громадяни Росії сприймали те, що відбувається з тривогою, що 

відбилося на результаті найближчих виборів. 

      Незабаром відбулася ліквідація не тільки Верховної Ради, але і всієї системи місцевих 

Рад. Пішов в минуле старий герб РРФСР, і йому на зміну з'явився двоглавий орел.  

 

 

Точка зору: 

      Події вересня — жовтня 1993 р. були викликані конфліктом між законністю і 

легітимністю. Дії Бориса Єльцина були незаконні (по букві закону Президент скоїв кримінальний 

злочин — державний переворот), але легітимні — на його стороні була виражена на референдумі 

підтримка більшості населення Росії. Дії Верховної Ради були законні, але нелегітимні. 

      Держсекретар США У. Крістофер, коментуючи події жовтня 1993 р., відзначив: «У 

президента Єльцина не залишалося іншого виходу, окрім застосування сили. Його дії були 

повністю виправдані». 

 

 

30. Вибори 1993 р. і період 

перманентної кризи влади 

      Силове вирішення конфлікту між Президентом і парламентом вичерпало кризу 

двовладдя. Епоха 1991—1993 рр. була перехідною: основний її сенс полягав в усуненні всіх 

значних сил і органів влади, які могли б сприяти реставрації СРСР або збереженню радянського 

ладу в рамках Росії. До кінця 1993 р. це завдання було новою владою вирішена. 
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      Але припинення двовладдя і усунення джерел реставрації не зняли політичної 

напруженості в країні. Історії відома безліч випадків, коли розділи виконавчої влади (найчастіше 

президенти) розгонили парламенти. Звичайним результатом в таких випадках ставала диктатура. 

Проте саме цей шлях для Росії був закритий. Не говорячи вже про деякі обмеження, які накладали 

демократичні гасла, з якими нове керівництво прийшло до влади, для такої диктатури просто не 

було достатніх ресурсів. Військової диктатури бути не могло хоч би тому, що Єльцин не 

військовий. Додатково під час кризи армія хоча і зберегла лояльність Президентові, але трималася 

пасивно і в цілому залишалася осторонь. Була виключена і партійна диктатура, подібна до влади 

більшовиків, — у Презідента Б. М. Єльцин а не було партії, а що підтримувало його 

демократичний рух опиралося партійним формам. Був і ще один, і дуже важливий, чинник, що 

перешкоджав становленню відкритої диктатури: російська влада опинилася в сильній залежності 

від Заходу, який не дав би згоди на такий розвиток подій. 

      Це накладало обмеження на вибір Єльциним і його соратниками методів «закріплення у 

влади». Воно повинне було бути досягнуте при збереженні демократичної форми. Демократія 

могла бути імітаційною: як би не проголосували виборці на виборах парламенту, уряд залишиться 

таким, яким його призначить Президент. 

      Юридично основи державного ладу пострадянської Росії і ринкової економіки заклала 

Конституція, прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 р. (референдум офіційно 

іменувався не референдумом, а всенародним голосуванням, щоб обійти вимогу Закону РРФСР 

«Про референдум РРФСР», по якому для ухвалення рішень про зміну Конституції було потрібне 

схвалення цього більшістю від загального числа виборців). 

      12 грудня 1993 р. відбулося всенародне голосування і вибори до нового парламенту. 

Таке поєднання несло в собі певний ризик: якщо за Конституцію проголосували б менше 50% 

виборців, то вибори до парламенту виявилися б незаконними. Тоді новий орган законодавчої 

влади країни не міг би почати роботу. Ця обставина додавала нервозності в суспільстві. Але все 

обійшлося благополучно. У голосуванні взяли участь 54,8% виборців. За ухвалення Конституції 

проголосували 58,4% виборців, що взяли участь в голосуванні. Результати голосування і текст 

прийнятої Конституції були опубліковані 25 грудня 1993 р. Саме цей день вважається офіційним 

днем набуття чинності Конституції Російської Федерації. 

      У Російській Федерації була установлена нова політична система. Основний закон 

дозволив запобігти громадянській війні і розпаду Росії за сценарієм СРСР. 

      На тих, що проходили одночасно виборах депутатів Державної Думи несподіваного 

успіху добилася Ліберально-демократична партія, очолювана В. В. Жіріновським. Це був 

результат одночасного зниження популярності Президента і ослаблення віри в КПРФ як дієву 

опозиційну силу після подій 3—4 жовтня 1993 р. Успіх же партії Жіріновського показав, наскільки 

великий в суспільстві запит на патріотизм. 

      Після набуття чинності Конституції 1993 р. Росія стала президентсько-парламентською 

республікою. Згідно новій структурі, законодавчу владу в Російській Федерації здійснював 

парламент Російської Федерації — Федеральні збори, які складалися з двох палат. У нижню 

палату — Державну Думу — входили депутати, що обираються безпосередньо громадянами 

Російської Федерації. У верхню палату — Рада Федерації — входили представники органів 

законодавчої і старанної влади суб'єктів Російської Федерації. У регіонах законодавчу владу 

здійснювали обирані народом законодавчі (представницькі) органи влади суб'єктів РФ 

(законодавчі збори, думи і т. д.). 

      Федеральну виконавчу владу здійснював Уряд РФ, очолюваний головою уряду. 

Виконавськими органами влади РФ були федеральні міністерства, служби і агентства. На рівні 

суб'єктів РФ виконавчу владу здійснювали органи виконавчої влади суб'єктів РФ (уряди, 

адміністрації), очолювані розділами виконавчої влади суб'єктів РФ (губернаторами, главами 

адміністрацій, президентами республік і т. д.). 

      Судову владу здійснювали вищі федеральні суди (Конституційний суд, Верховний суд і 

Вищий арбітражний суд), федеральні суди (загального судочинства і арбітражні), а також суди 

суб'єктів Федерації (світові, конституційні і статутні). 
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      Ключову роль в системі державної влади відтепер грав Президент Російської Федерації, 

який не входив ні в одну з гілок влади. Президент був розділом держави. Він виступав гарантом 

Конституції РФ, має рацію і свобод людини і громадянина, визначав основні напрями внутрішньої 

і зовнішньої політики держави, видавав укази і розпорядження, обов'язкові для виконання на всій 

території Російської Федерації. За допомогою спеціальних погоджувальних процедур Президент 

ставав арбітром в дозволі розбіжностей між властями федерального і регіонального рівнів, а також 

між властями суб'єкта Федерації. Будучи Верховним головнокомандуючим російськими 

Озброєними силами, Президент ставав керівником всіх силових відомств. 

      Треба було добитися лише одного: виборці на щодо вільних (і головне, сприйманих як 

вільні) виборах, за наявності формальної альтернативи, повинні були проголосувати за Єльцина. 

      А для цього потрібно було завойовувати підтримку еліт. Або навіть просто створювати 

еліти, цілком зобов'язані правлячій групі своїм положенням. Засобом нового об'єднання еліти 

навколо влади стала приватизація. Природно, що приватизація, що проводиться владою, що 

знаходиться поза суспільним контролем, породжувала переплетення державного апарату з новим 

класом крупних власників і свого роду кругову поруку влади і власників, так само як і загальна 

зацікавленість еліти в збереженні у влади Єльцина. Адже прихід до влади опозиції привів би до 

перегляду результатів такої приватизації. 

      Така нестійка ситуація врешті-решт не могла не привести до протиборства. Атмосфера 

почала поступово розжарюватися з лютого 1994 р. Відкритий виклик прозвучав в ухвалі Думи від 

23 лютого 1994 р., що оголошує амністію особам, що знаходилися під слідством у зв'язку з 

подіями 21 вересня, — 4 жовтня 1993 р. У спис ініціативі Президента про укладення цивільного 

миру опозиція оголосила про створення руху «Згоду в ім'я Росії». Серед його засновників 

фігурували А. Руцкой, А. Лукьянов, В. Зорькин, А. Тулєєв, Р. Зюганов, С. Бабурін, С. Говорухин. 

Літом 1995 р. Державна Дума виразила недовір'я уряду і невдало спробувала ініціювати імпічмент 

Президента. 

      У той же період в російському суспільстві посилювалася ностальгія по скромному, але 

безпечному життю радянської епохи. Росла образа на те, що Росія втратила своє місце в світі. Ці 

настрої забезпечили зміцнення позицій комуністів, ще недавно вигнаних з політичної сцени 

країни, і втрату електорату лібералами. Це означало, що Президент Єльцин і його уряд не могли 

спертися на підтримку парламенту в проведенні ринкових перетворень. 

      Продовжилося подальше падіння престижу Президента. Воно було викликане 

результатами дій урядових сил на Північному Кавказі і відсутністю плодів широко 

розрекламованих реформ, зростанням корупції, падінням економічних показників і загального 

рівня життя. Єльцин практично втратив довіру виборців. Його рейтинг на початку 1996 р. не 

перевищував 4—5%. До того ж не було секретом, що Президент серйозно хворий. Президентські 

вибори були призначені на літо 1996 р. Всі шанси виграти їх були у лідера комуністів Р. А. 

Зюганова, який пропонував повернення до цінностей радянського періоду. 

      Проте більшість виборців, в масі своїй незадоволених результатами правління Б. М. 

Єльцина, якраз не хотіли реставрації радянського минулого. А головне, не рахували її можливої. 

Ще в 1994 р. опит Всеросійського центру громадської думки показав, що 70% респондентів 

вважають за неможливе повернення до того, що було до 1985 р. Тому Б. М. Єльцин  міг апелювати 

і до небажання більш ніж половини виборців повернутися в минуле, і в невіру більш ніж 2/3 

громадяни в саму можливість такого повернення. Активна виборча кампанія, проведена з 

напругою всіх сил державного апарату і із залученням колосальних ресурсів створеного завдяки 

приватизації крупного капіталу, дозволила реалізувати ці можливості. Довершила справу 

комбінація з переходом на сторону Б. М. Єльцин а «призера» першого туру виборів — що отримав 

майже 15% голосів харизматичного генерала А. І. Лебедя, що зайняв пост секретаря Ради безпеки. 

      Додатково Г. А. Зюганов і керівництво КПРФ відмінно розуміли, що опозицію, що йде 

на вибори під гаслом «Банду Єльцина, — під суд!», до влади ніколи не допустять. Перемога такої 

опозиції означатиме громадянську війну. У березні думська фракція КПРФ отримала виразне 

підтвердження готовності Б. М. Єльцин а піти на силові заходи: після ухвалення Державною 

Думою ухвали, що відміняє ратифікацію Верховною Радою РРФСР Біловезьких угод, в апараті 
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Президента були підготовлені укази про розпуск Думи, замкнете КПРФ і перенесенні 

президентських виборів на 1998 р. Єльцин не підписав ці укази лише тому, що міністр внутрішніх 

справ А. І. Куліков заявив, що сил МВС може не вистачити на проведення в життя цих мерів, а 

керівник передвиборного штабу А. Б. Чубайс завірив, що вибори будуть виграні. Цей епізод став 

відомий суспільству лише 3 року опісля, коли А. Куліков опублікував в пресі уривок зі своїх 

мемуарів. Але лідери компартії про це знали вже в березні 1996 р. і зробили свої виводи. Так, в 

критичний період кампанії, в 16 днів між першим і другим турами, коли Б. М. Єльцин  захворів з 

інфарктом, а два помічники А. Б. Чубайса були затримані на прохідній Білого дому з 

напівмільйоном наявних доларів, упакованих в коробку з-під ксерокса, Г. А. Зюганов був 

пасивний і не використав жодного з козирів, що йдуть в руки, в передвиборній грі. По суті, 

опозиція підіграла владі, дозволивши Б. М. Єльцин у перемогти на виборах. 

      Політична система, що включає «революційну», але безсилу прийти до влади 
опозицію, була приречена на безперервну низку криз. Неминучі колізії при цьому посилювалися 

особистими особливостями Б. М. Єльцина, який із-за своїх хвороб був не в змозі повною мірою 

виконувати обов'язки Президента. Слідством стала низка перестановок в уряді. У його складі в 

1994 р. було зроблено 20 призначень і відставок, в 1995 р. — 11, в 1996 р. уряд був сформований 

наново (хоча і з колишнім прем'єр-міністром), в 1997 р. — реорганізовано, в 1998 р. змінилися три 

склади уряду.    

 

Вибори Президента РФ, I тур (16 червня 1996 р.): 

 

Загальне число виборців —108 495 023. 

Взяли участь у виборах —75 744 553 (69,81%) 

Б. М. Єльцин  26 665 495 (35,28%) 

Г. А. Зюганов 24 211 686 (32,03%) 

А. І. Лебедь 10 974 736 (14,52%) 

Г. А. Явлінський  5 550 752 (7,34%) 

В. В. Жиріновський  4 311 479 (5,70%) 

С. Н. Федоров 699 158 (0,92%) 

М. С. Горбачов 386069 (0,51%) 

М. Л. Шаккум 277068 (0,37%) 

Ю. П. Власов  151 282 (0,20%) 

В. А. Бринцалов 123 065 (0,16%) 

Проти всіх 1 163 921 (1,54%) 

Недійсні бюлетені 1 072 120 (1,42%) 

 

Вибори Президента РФ, II тур (3 липня 1996 р.): 

 

Загальне число виборців —108 589 050. 

Взяли участь у виборах —74 800 449 (68,88%) 

Б. М. Єльцин  40 202 349 (53,82%) 

Г. А. Зюганов 30 104 589 (40,31%) 

Проти всіх 3 603 760 (4,82%) 

Недійсні бюлетені 780 592 (1,05%) 

 

31. Сепаратизм і загроза 

розпаду Росії 

 

      Після розпаду СРСР геостратегічне положення Росії значно ускладнилося. Головний 

позитивний чинник — припинення протистояння із Заходом — почав слабшати тому, що 

східноєвропейські країни з союзників перетворилися на суб'єктів європейської політики, зовсім не 

прагнучих бути мостом між Росією і Заходом. 
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      Після розпаду СРСР потрібно було чітко оформити національно-державний пристрій 

Росії. Згідно діючої Конституції, країна була федерацією. Керівництво зробило спроби згладити 

гостроту національно-державних проблем. У березні 1992 р. в Москві був підписаний 

Федеральний договір. Згідно цьому документу, до складу Російської Федерації увійшли 89 

суб'єктів (21 республіка, 6 країв, 49 областей, 10 автономних округів, 1 автономна область і 2 міста 

федерального значення). По суті, пропонувалася модель «договірної федерації», тобто створення 

держави за типом США. Росія як держава повинні були виникнути лише в результаті згоди 

суб'єктів Федерального договору на її створення. Така модель суперечила як історичній традиції 

Росії, століттями тієї, що існувала як централізована держава, так і реальності, в якій 66 з 89 

регіонів управлялися губернаторами, призначеними указами Президента Б. М. Єльцина. Модель 

таїла в собі і іншу небезпеку — тим самим її тодішній стан визнавався станом відсутності єдиної 

держави, станом «переходу»: РРФСР як частини СРСР вже не було, а Росії як самостійної держави 

ще не було. Проте Чечня і Татарстан відмовилися підписувати договір, Башкортостан 

супроводжував підпис цілим протоколом обмовок. Федеральний Центр йшов на істотні поступки 

регіонам. 

      Проте поступки були сприйняті як слабкість Центру, і прагнення до самостійності 

тільки посилилося. 

      Краї і області почали вибивати собі всі бульшие повноваження. Наприклад, було 

заявлено про створення Уральської республіки на території Свердловською і сусідніх областей. З 

цими ж цілями намагався поставити питання про Південноуральську республіку в 1993 р. 

Челябінська обласна Рада. 

      Сепаратистські настрої в колишніх автономних республіках знайшли віддзеркалення на 

Конституційній нараді, де висувалися такі пропозиції, як створення федерації з національних 

республік і однієї «Російської республіки», яка об'єднала б всі краї, області, автономні округи і 

автономну область. Цей проект запропонував президент Калмикії (Республіки Хальмг Танч) К. 

Ілюмжінов. Такий варіант при збереженні двовладдя вів до розпаду Росії по моделі розпаду СРСР. 

      Конституція Росії, прийнята 12 грудня 1993 р. всенародним голосуванням, зняла 

частину проблем, зафіксувавши рівноправ'я суб'єктів Федерації у відносинах з Центром. 

Рівноправ'я, що проте декларує, не стало фактичним. Федеральна влада ввела практику підписання 

договорів про розмежування предметів ведення і повноважень між Центром і суб'єктами 

Федерації. Останні прагнули отримати якомога більше самостійності. У результаті деякі 

республіки (Башкортостан, Татарстан, Якутія) отримували значно бульшие має рацію, чим інші 

суб'єкти Федерації. Протистояти цьому Центр не міг через відсутність дієздатної держави. 

      У 1990-і рр. продовжилося погіршення національних відносин. Активне руйнування 

загальнодержавної свідомості привело до зростання етнічної самосвідомості. Дуже важливо в 

цьому плані відмітити хвилю перейменувань суб'єктів Російської Федерації: Марій Ел, Саха, 

Ічкерія і так далі Нові назви відображали зростання етнічної або національної самосвідомості. 

      Існувала і проблема російськомовного населення, яку уряд не зміг гідно вирішити. 25 

млн росіян і 5 млн представників інших російських народів опинилися за межами Росії. Ним і ще 2 

млн біженців не була надана належна допомога. 

      Вершиною кризи Федерації сталі події в Чечні. У вересні 1991 р. «Об'єднаний комітет 

чеченського народу» на чолі з Дж. Дудаєвим захопив владу в Чечні, оголосивши про створення 

республіки Ічкерія. Дудаєв демонстрував граничну підозру до федеральної влади і власну силу 

публічними акціями: розгоном помірної опозиції в Грізному, стратами з виставлянням напоказ 

відрубаних голів на площах і так далі В 1992—1994 рр. з місяця в місяць в південних регіонах 

Росії захоплювалися автобуси із заручниками, розкрадалися поїзди, з Чечні виганяло нечеченське 

населення. 

      Російське керівництво вирішило піти на силові заходи. У листопаді 1994 р. Президент 

Єльцин віддав наказ про придушення озброєного заколоту в Чечні. Почалася так звана Перша 

чеченська війна (1994—1996). Російське командування недооцінило супротивника. Взимку 

1994/1995 рр. пройшли криваві битви за місто Грізний. Літом 1995 р. група бойовиків під 

командою Ш. Басаєва захопила лікарню в місті Буденновське Ставропольського краю. Спішно 
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стягнуті в місто федеральні сили готувалися до штурму, але можливі втрати оцінювалися як що 

доходять до половини всіх заручників. Прем'єр-міністр B. C. Черномирдін узяв на себе 

відповідальність і вступив в переговори з Басаєвим. У результаті бандити залишили місто і пішли 

до Чечні. Що почалися після цього мирні переговори сепаратисти використовували для 

відновлення і перегрупування своїх сил. 

      У кінці 1995 р. бойові дії активізувалися на всій території республіки. У грудні 

розвернулися запеклі бої в Гудермесе — другому за величиною місті республіки. Потім були атака 

бойовиків на дагестанське місто Кизляр, бої в селі Першотравневому, атака бунтівників на 

Грізний 6—8 березня 1996 р. Потім чеченське командування взялося до оборонних дій в 

утримуваних населених пунктах і ударів з російських комунікацій. До кінця квітня федеральним 

силам вдалося переламати хід військових дій в свою користь. У ніч на 22 квітня був знищений 

президент республіки Ічкерія Дудаєв. Урядові війська нанесли ряд поразок бойовикам. 

      Напередодні президентських виборів 27—28 травня 1996 р. в Кремлі відбулася зустріч 

російською і ичкерийской делегацій (за участю Б. Єльцин а и З. Яндарбієва), в ході якої була 

досягнута угода про перемир'я з 1 червня 1996 р. і обмін військовополоненими в двотижневий 

термін за принципом «всіх на всіх». 

      Після перемоги Єльцина на президентських виборах 1996 р. федеральний Центр за 

ініціативою секретаря Ради безпеки А. І. Лебедя зробив ще одну спробу розгромити бунтівників. 

Але вона виявилася безуспішною. У серпні 1996 р. в Хасавюрті (Республіка Дагестан) 

представниками Федерації і чеченських регіональних властей були підписані угоди про 

врегулювання ситуації. 

      Хасавюртівські угоди — мирний договір від 31 серпня 1996 р., що припинив Першу 

чеченську війну. Підсумком домовленості стало закінчення військових дій і виведення 

федеральних військ з Чечні. 27 січня 1997 р. президентом Ічкерії був вибраний А. Масхадов. Де-

факто Чечня стала незалежною. 

      Підписаний договір не вирішив проблему. Чеченське керівництво встановило зв'язки з 

міжнародними терористичними мережами. На території Чечні була сформована терористична 

інфраструктура, що включає табори підготовки бойовиків, налагоджені канали проникнення в 

межі Росії емісарів терористичних організацій, постачань зброї і надходження грошових коштів. 

Чечня, не таївшись, готувалася до реалізації плану, що виношується в XIX сторіччі імамом 

Шамілем, — захопленню Дагестану, а потім всього Північного Кавказу. 

      При цьому до Чечні продовжували поступати федеральні засоби. Проте отримувані з 

Москви трансферти витрачалися не на відновлення республіки, а на підготовку і оснащення нової 

армії. 

      Після нападу бойовиків на Дагестан в 1999 р. Російська Федерація в односторонньому 

порядку розірвала хасавюртівські угоди. 

      Спроба Єльцина зупинити розвал країни дала неоднозначний результат. В умовах 

безперервної боротьби з опозицією, розвалу армії, деградації економіки військова компанія тільки 

підсилила кризу. Виявилось, що керівництво країни не змогло вирішити чеченську проблему ні 

силовими, ні політичними засобами. Фактично Чечня випала з складу Росії. Проте в ході 

військових дій було доведено не тільки те, що сецесія (вихід окремого регіону з складу країни) 

можлива, але і те, що платою за це є війна. Це різко стримало напруження сепаратизму в інших 

республіках і охолодило гарячі голови. Сепаратистські рухи в регіонах Росії багато в чому 

маргинализировались і перестали бути впливовою політичною силою. 

 

32. Формування олігархічного 

капіталізму в Росії 

 

      Суперечність реформ привела до того, що протягом 1990-х рр. валовий внутрішній 

продукт Росії скоротився на 55%. Інвестиції в російську економіку скоротилися на 73%. На 84% 

скоротилися витрати на військову промисловість. У 1990 р. ВВП Росії складав 5% світового 
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(СРСР — 8,5%). До 1999 р. на долю РФ доводилося лише трохи більше 1% світового валового 

продукту. 

      Між 1990 і 1998 рр. країни СНД понизили рівень здобичі нафти майже в 2 рази в 

порівнянні з тією, що здобувалася в СРСР (менше 300 млн т в рік замість 590 млн т). У Росії 

здобич нафти впала до 40% від рівня 1990 р. Позбувшись після приватизації державної підтримки, 

підприємства скорочували виробництво. У результаті за 1993 р. промислове виробництво 

скоротилося на 25%, сільськогосподарське — на 5,5%. Через відсутність грошей почалися масові 

невиплати зарплат. 

      Невирішеність макроекономічних проблем, посилених політичною боротьбою, ставала 

причиною періодичних криз. У 1994 р. це був «чорний вівторок». За один день 11 жовтня 1994 р. 

курс американського долара підскочив на 27%. Природно, це збільшило недовіру населення до 

рубаю. Валютну кризу викликало нове зростання інфляції. 

      Для вирішення ситуативних проблем уряд привертав зовнішні запозичення. Зовнішній 

борг Росії постійно збільшувався. Так, в 1992 р. він складав 108 млрд доларів, в 1998 р. — 123,2. 

Аналогічно йшли справи з державним боргом в державних короткострокових зобов'язаннях 

(ГКО). У 1995 р. він складав 1 трлн рублів, а в 1998 р. — 10,3. 

      Паралельний уряд робило спроби стимулювати ділову активність. Почався новий етап 

приватизації. Вирішено було перейти до відкритого продажу всіх акцій підприємств за ринковою 

вартістю. Були зроблені спроби реформування держпідприємств. З 1 липня 1994 р. відмінялися 

квотування і ліцензування товарів і послуг, що поставляються на експорт. Тепер до зовнішньої 

торгівлі допускалися підприємства, які могли конкурувати на міжнародному ринку. На ділі ними 

виявилися лише підприємства паливно-енергетичного комплексу. 

      Було скорочено загальну кількість податків, на 10—12% знизився рівень податків на 

прибуток і додаткову вартість. Щоб привернути інвестиції в економіку, уряд стимулювало 

створення фінансово-промислових груп, припускаючи, що гроші населення зручніше збирати і 

використовувати через банківську систему. 

      Проте замість інвестицій в економіку фінансово-промислові угрупування зайнялися 

спекулятивними операціями. Уряд почав випускати офіційні позикові папери під високі відсотки 

(до 300% в рублях), намагаючись компенсувати дефіцитний бюджет. Одночасно для залучення 

засобів з-за кордону уряд почав гарантувати валютні позики, зроблені російськими банками для 

закупівлі ГКО. Саме скупкою і продажем цих цінних паперів займалися фінансово-промислові 

групи і банки. 

      В період президентства Б. М. Єльцин а системообразующим чинником нового 

соціального ладу стали олігархи. У нинішньому його значенні термін почав уживатися з грудня 

1997 р. Під олігархами розумілося надзвичайно вузький коло осіб; будь-який список олігархів і 

олігархій включав наступні 8 груп і прізвищ: ОНЭКСИМ-банк (У. Потанін), ЛОГОВАЗ (Би. 

Березовський), Міст (У. Гусинський), МЕНАТЕП (М. Ходорковський), Сбс-агро (А. 

Смоленський), Альфа-групп (М. Фрідман), Газпром (Р. Вяхирев) і Лукойл (У. Алекперов). 

      Російські олігархи були не економічне, а швидше політичне явище. Це особи, що 

зробили своїм бізнесом близькість до влади і що впливали на ухвалення державних рішень. Вони 

здійснювали свого роду узурпацію влади. 

      Виникнення олігархів тісно пов'язане з двома подіями — заставними аукціонами 1995 р. 

і приватизаційними операціями 1996—1997 рр. 

      Суть заставних аукціонів проста. Формально фінансисти давали кредит уряду, 

отримуючи в заставу пакети акцій найбільших компаній, приватизація яких законодавством не 

вирішувалася. У реальності повертати кредит уряд свідомо не збирався — в бюджеті не 

планувалися витрати на погашення заборгованості. Після закінчення року заставний пакет акцій 

переходив у власність кредитора. Так в обхід чинного законодавства відбувалася фактична 

приватизація стратегічно значущих, працюючих і прибуткових підприємств. 

      Ідея заставних аукціонів була висунута керівником ОНЭКСИМ-банка В. О. 

Потаніним.Как це було 
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      А. Б. Чубайс згадував: «Яка взагалі приватизація була можлива в таких умовах? Тільки 

така, при якій якимсь фантастичним чином нам вдалося б когось зі своїх численних супротивників 

перетворити на своїх прихильників. Було зрозуміло, що директорів приватизованих підприємств 

на цьому етапі прихильниками не зробиш... Значить, залишався один потенційний союзник — 

покупець. Але як можна було змусити його розщедритися? І тут Потанін виступає на уряді зі 

своєю пропозицією по заставних аукціонах. Я відразу зрозумів, що підтримуватиму цю 

пропозицію будь-якими силами. Схема застави автоматично робила покупця нашим 

прихильником, давала приватизацію новий поштовх і хороший шанс вижити в складній 

політичній ситуації». 

      Фактично шляхом заставних аукціонів влада набувала політичних союзників перед 

майбутніми в 1996 р. президентськими виборами. 

      Перший заставний аукціон пройшов 3 листопада 1995 р. в Сургуте. Право 

прокредитовать уряд під заставу 40,12% пакету акцій нафтової компанії «Сургутнефтегаз» 

отримав НПФ «Сургутнефтегаз», заплативши 8,9 млн доларів. Останній — 28 грудня 1995 р. в 

Москві, коли ЗАТ «Фінансова нафтова компанія» (Б. Березовський, А. Смоленський і Р. 

Абрамович) заплатило за контрольний пакет акцій НК «Сибнефть» 100,3 млн доларів. 

      «Сургутнефтегаз», по суті, був викуплений своїм менеджментом, оскільки НПФ був 

установлений структурами, близькими до компанії. Аналогічна історія відбулася на заставних 

аукціонах, на які були виставлені пакети Лукойлу (5% за 141 млн доларів, капіталізація зараз — 50 

млрд доларів), Новоросійського морського пароплавства (за 22,65 млн доларів) і АТ «Нафта-

Москва» (за 20,11 млн доларів). 

      Пакет акцій АО «Мечел» (Челябінський металургійний завод) був переданий як 

запорука місцевій фінансово-промисловій групі «Рабіком» за 13,3 млн доларів. Останні 7 

підприємств відійшли до найбільших банок, власники яких незабаром почали називатися 

олігархами. Група ОНЕКСИМ-МФК отримала в заставу контрольні пакети «нікелю (за 170,1 млн 

доларів) і нафтової компанії СИДАНКО (разом з Альфа-групп за 130 млн доларів; у 1998 р. 10% 

пакету акцій були продані за 500 млн доларів) Норільського», а також блокуючий пакет Північно-

західного річкового пароплавства (за 6 млн доларів) і пакет Новоліпецкого металургійного 

комбінату (за 31 млн доларів). Банк МЕНАТЕП придбав ЮКОС (за 159 млн доларів; на максимумі 

капіталізації ЮКОС оцінювався в 26,62 млрд доларів) і морське пароплавство Мурманська (за 

4,125 млн доларів). 

      Всі учасники заставних аукціонів активно фінансували передвиборну кампанію Б. М. 

Єльцин а в 1996 г.В березні 1996 р., коли опити показали, що за Єльцина готові проголосувати не 

більше 4% виборців, а перемоги керівника КПРФ Зюганова здавалася справою практично 

вирішеним, Президент провів зустріч з сім'ю керівниками найбільших банківських структур Росії. 

На зустрічі були присутні В. Віноградов (Інкомбанк), В. Гусинський (Міст-банк), Б. Березовський 

(група компаній), М. Фрідман (Альфа-банк), В. Потанін (ОНЭКСИМ-банк), А. Смоленський (СБС-

банк), М. Ходорковський (ЮКОС). Були досягнуті домовленості про взаємну підтримку. Цей 

період отримав назву «семибанкирщина». На передвиборну кампанію Єльцина кинули величезні 

ресурси. Негайно було привернуто велику кількість політтехнологів, співаків, музикантів, 

артистів, журналістів. Були задіяні ефіри радіо і телеканалів. В результаті рейтинг Президента 

стрімко злетів до переможних цифр. 

      У 1996—1997 рр. здійснилася нова серія відверто скандальних приватизаційних 

операцій. Цього разу Кремль розплачувався державним майном з тими, хто сприяв переобранню 

Єльцина. 22 листопада 1996 р. відбулася «операція року» (за визначенням журналу «Комерсант — 

Гроші»): Столичний банк заощаджень (СБС, статутний капітал 24 млрд рублів) виграв конкурс на 

санацію «Агропромбанку» (до 1995 р. «Россельхозбанка») — третього в Росії банку за розміром 

статутного капіталу (130 млрд рублів) і внесків населення, другого, — по числу відділень (1200). 

      У 1997 р. приватизовувалася «Східна нафтова компанія» (ВНК) — четверта за часом 

створення нафтова компанія Росії, 11 млн т річної здобичі (ЮКОС без ВНК здобував 34 млн т). 

Уряд розраховував отримати не менше 2 млрд доларів і виставило 84% ВНК відразу на два 

аукціони — спеціальний грошовий (його учасники вносили гроші, а потім акції ділилися між ними 
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пропорційно внеску) і звичайний аукціон. На участь в спецаукціоні подали заявки (на загальну 

суму більше 2 млрд доларів) МЕНАТЕП, Інкомбанк і ЛУКОЙЛ. Чиновники РФФІ, що проте 

проводили аукціон, визнали заявки Інкомбанка і ЛУКОЙЛУ неправильно оформленими, і 

контрольний пакет дістався Менатепу за 750 млн доларів. Після цього двічі підряд був зірваний 

звичайний аукціон по ВНК — конкуренти М. Ходорковського не хотіли витрачатися на придбання 

34% акцій в умовах, коли 51% вже був в руках Юкоса, а сам Ходорковський не збирався платити 

за ці акції 520 млн доларів (стартова ціна плюс погашення заборгованості ВНК перед бюджетом). 

У 1998 р. Держкоммайно, РФФІ і Мінфін здійснили обмін тих, що належать державі акцій 

акціонерних суспільств «Усть-ілімський лісопромисловий комплекс», СИДАНКО, «Тюменська 

нафтова компанія», «Комі ПЕК», ОНАКО і «Східна нафтова компанія» на акції комерційного 

банку МЕНАТЕП. Акції банку практично нічого не коштували, але на них були придбані реальні 

активи — акції одного з найбільших в Росії ЛПК і п'ять нафтових компаній. 

      Найскандальніша приватизаційна операція — конкурс з холдингу «Связьінвест» 

(володіє контрольними пакетами акцій 88 телекомунікаційних компаній, обслуговуючих 30 млн 

абонентів дротяного зв'язку, зокрема головного російського оператора міжнародного і 

міжміського зв'язку «Ростелеком»). На аукціон були виставлені 25% + 1 акція за стартовою ціною 

1,118 млрд доларів. Заявки подали кіпрська офшорна компанія Mustcom Ltd, установлена 

російською инвесткомпанией «Ренесанс-капітал (директорБ. Йордан, входила до групи 

ОНЕКСИМ-МФК) », ще однією кіпрською компанією і фірмою з острова Джерсе (як з'ясувалося 

згодом, Дж, що належала. Соросу), і «ТЕЛЕФАМ Би В» (однойменна голландська 

телекомунікаційна фірма і ряд фірм, Альфа-групп, що належали, Б. Березовському и В. 

Гусинському). Виграла заявка Mustcom — 1,875 мрлд доларів. Проїгравшие Б. А. Березовський и 

В. А. Гусинський через пресу звинуватили улаштовувачів конкурсу в сприянні переможцеві — 

заявка Mustcom була подана пізніше. Олігархи використовували провідні телеканали країни — 

ОРТ і НТВ. НТВ, що отримав після президентських виборів 1996 р. ліцензію на весь ефірний час 

четвертого метрового діапазону, належав компанії Гусинського «медіа-міст». Хоча 51% акцій ОРТ 

належав державі, міноритарний акціонер Б. А. Березовський (йому належали 8% акцій) фактично 

управляв фінансовими потоками телеканалу і контролював його менеджмент. Обидва телеканали 

розв'язали інформаційну війну проти уряду. У результаті ряду міністрів, звинувачених в корупції, 

довелося піти у відставку. 

      Запущений в 1996 р. державою механізм запозичень через систему державних 

казначейських зобов'язань (ГКО) до 1998 р. привів до закономірної кризи. Набуваючи ГКО, банки 

кредитували державу. Проте об'єми запозичень росли, упевненість в їх поверненні танула, і тому 

державі доводилося погоджуватися на все бульшие і бульшие відсотки. Із-за зовнішнього боргу 

виникла залежність Росії від кредиторів, перш за все від Міжнародного валютного фонду (МВФ), 

який фактично контролювався США. Щороку державний бюджет доводилося затверджувати в 

МВФ. При будь-якій спробі проводити самостійну політику, що не цілком узгоджується з 

рекомендаціями Заходу, перед країною виникала загроза банкрутства. 

      У 1997 р. за ініціативою А. Б. Чубайса, який був тоді першим віце-прем'єром, був 

здійснений секвестр — різке скорочення витратних статей бюджету. Але ці заходи не виправили 

динаміку економічного розвитку. У 1997 р. в економіці з'явилися ознаки оздоровлення. Але вони 

виявилися короткостроковими і торкнулися лише деяких переробних і сировинних галузей. До 

1998 р. реальний ВВП Росії склав 57% від рівня 1990 р. Показники падіння були більші, ніж за 

часів Великої депресії в США. 

      До 1998 р. держава виявилася обтяженим величезним боргом. Положення посилювалося 

несприятливою міжнародною кон'юнктурою, яка характеризувалася двома хворобливими для 

Росії тенденціями. Перша — міжнародна фінансова криза, яка вибухнула з осені 1997 р. Ринки 

країн Південно-східної Азії дестабілізувалися. Акції багатьох компаній почали падати в ціні, і 

інвестори почали виводити гроші на надійніші ринки Європи і США. Росія потрапила в цю хвилю. 

Інвестиції почали йти з економіки. Для країни це означало, що відбудеться скорочення податкових 

зборів, спад виробництва і невиконання бюджетних зобов'язань. Друга біда — різке падіння цін на 
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нафту з початку 1998 р. У результаті вони опустилися нижче 10 доларів за баррель, що робило 

здобич нафти в Росії нерентабельної. 

      Важливим чинником розвитку кризи стало те, що значна частина уваги і зусиль 

російської еліти були направлені на дозвіл політичних, а не економічних проблем. Новим 

прем'єром був призначений С. В. Кирієнко. Він був затверджений Державною Думою з третьої 

спроби тільки в кінці квітня, а уряд був сформований лише до середини травня 1998 р. Час для 

адекватних рішень виявився упущеним. Із-за зміни уряду угода з МВФ про фінансування 

програми в 1998 р. була поміщена тільки в кінці червня, що породило невизначеність і 

невпевненість на ринках. 

      Тягар боргів стрімко наростав, особливо у зв'язку із зростанням процентних ставок по 

ГКО. Літом 1998 р. уряд повинен був виплатити 60 млрд доларів за зовнішнім і внутрішнім 

боргом. Довгі по пенсіях на кінець березня 1998 р. склали близько 1 млрд рублів, борг оборонному 

замовленню — 17 млрд рублів. Доходи в цей же період склали трохи більше 20 млрд доларів. 

      Крім того, на Росії лежали борги СРСР. Економічний стан, що різко погіршав, змусив 

просити про відстрочення виплати боргів, на що західні кредитори були вимушені погодитися. Що 

почалося ще в роки перебудови погіршення відносин з Іраком, Кубою, Лівією і іншими 

традиційними союзниками СРСР зробило проблематичним повернення ними старих радянських 

боргів. Проте в 1997 р. Росія визнала заборгованість царського і Тимчасового урядів французьким 

утримувачам російських цінних паперів, але виплатила, по суті, символічну компенсацію. Сума 

боргів (з урахуванням відсотків) склала близько 130 млрд доларів, які діляться на борги 

державним структурам і приватним власникам цінних паперів (Паризький і Лондонський клуби). 

      Зрештою 17 серпня 1998 р. уряд РФ і Центральний банк РФ виступили з сумісною 

заявою. Була проведена девальвація і оголошений дефолт (відмова платити борги). Крім того, був 

введений мораторій на виплату боргів комерційних банків іноземним інвесторам. Це рішення не 

мало відношення до державних інтересів: держава цим актом захищала інтереси нікчемно малої 

групи приватних осіб — власників цих банків. Вибухнув небачений раніше скандал. 23 серпня 

Єльцин відправив уряд С. В. Кирієнко до відставки. Фінансова криза переросла в політичну. У 

вересні 1998 р. розділом уряду став Е. М. Прімаков.     

 

Документи епохи: 

   Сумісна заява уряду і Центрального банку РФ від 17 серпня 1998 р. 

      В результаті погіршення зовнішньоекономічної кон'юнктури і незадовільного 

положення справ з доходами бюджету різко загострилася проблема управління державним боргом. 

Витрати по погашенню раніше випущених державних паперів і сплаті процентних платежів по 

ним при низькому рівні податкових надходжень стали непомірним тягарем для державного 

бюджету. Уряд Росії вимушений скорочувати внутрішній державний борг, урізуючи витрати 

федерального бюджету, здійснюючи зовнішні запозичення. У липні економічна програма Уряду 

була підтримана міжнародними фінансовими організаціями і провідними країнами світу. 

      Криза, що проте заглиблюється, в Азії, нове падіння світових цін на нафту не дозволили 

відновити довіру до російських цінних паперів, а значить, полегшити положення бюджету. 

Продовжується скорочення валютних резервів країни, банківська система почала зазнавати певні 

труднощі. 

      У цій ситуації Уряд і Банк Росії вважають за необхідне зробити комплекс мерів, 

направлений на нормалізацію фінансової і бюджетної політики. 

      1. З 17 серпня 1998 р. Банк Росії переходить до проведення політики плаваючого курсу 

рубля в рамках нових меж «валютного коридору», які визначені на рівні від 6 до 9,5 рубля за долар 

США. Інтервенції Банку Росії використовуватимуться в цілях згладжування різких коливань курсу 

рубля. У тих же цілях Банк Росії використовуватиме процентну політику. 

      2. Державні цінні папери (ГКО і ОФЗ) з термінами погашення до 31 грудня 1999 року 

включно будуть переоформлені в нові цінні папери. Технічні параметри обміну будуть оголошені 

в середу 19 серпня 1998 р. До завершення переоформлення державних цінних паперів 

припиняються торги на ринку ГКО — ОФЗ. 
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      3. Відповідно до положень Статуту МВФ Уряд і Банк Росії вводять тимчасові 

обмеження для резидентів Російської Федерації на здійснення валютних операцій капітального 

характеру. З 17 серпня 1998 р. оголошується мораторій строком на 90 днів на здійснення виплат 

по поверненню фінансових кредитів, отриманих від нерезидентів Російської Федерації, на виплату 

страхових платежів по кредитах, забезпеченою заставою цінних паперів, на виплати по термінових 

валютних контрактах. Одночасно вводиться заборона для нерезидентів Російської Федерації на 

вкладення засобів в рублеві активи з терміном погашення до 1 року включно. 

 

 

33. Криза 1998—1999 рр. 

 

      У результаті дефолта 17 серпня 1998 р. вся російська банківська система опинилася на 

межі краху. Декілька крупних банків розорилися. Внески населення в комерційних банках впали 

на 15% в рублевому численні, а в реальному виразі — на 52%. Вкладники не могли отримати свої 

гроші з комерційних банків. Різко збільшилися ціни на товари широкого споживання. Розорилася 

безліч фірм. Сотні тисяч людей, що належали до так званого середнього класу, втратили роботу і 

джерела доходу. 

      Проте триразова девальвація рубля дозволила економіці увійти до смуги відновлення. 

Падіння рубля дало можливість продукції вітчизняних виробників конкурувати з імпортними 

товарами. Ситуація в економіці почала стабілізуватися з початку 1999 р., коли з'явилися деякі 

сприятливі тенденції, зокрема зростання виробництва, особливо у сфері товарів народного 

споживання, продуктів харчування. Наслідком цього стало збільшення податкових надходжень до 

бюджету. 

      З 1996 р. почався другий і останній (за Конституцією) термін Єльцин ского 

президентства. Почалися пошуки наступника, що не могло не загострити боротьбу угрупувань.  

 

Точка зору: 

      У будь-якій системі, де немає чіткого і однозначного механізму передачі владі, як в 

монархічних системах з певним порядком престолонаслідування або в демократичних системах, 

де владу визначають вибори, передача владі завжди супроводжується кризою і запеклою 

боротьбою. У радянській системі механізм передачі владі був значно визначеніший і 

формализованнее (обрання розділу партії на Політбюро, потім його затвердження пленумом ЦК і 

з'їздом партії), чим в пострадянській. Проте кожного разу передача владі супроводжувалася 

боротьбою і розколами в правлячій верхівці. У пострадянській же російській системі взагалі був 

відсутній який-небудь орган, що хоч би формально визначав наступника. У Конституції 1993 р. 

Єльцин, що прагнув до повної залежності від нього всієї системи влади, ліквідовував навіть пост 

обираного разом з Президентом і тому щодо незалежного віце-президента. Другою особою 

держави, до якої тимчасово переходить влада у разі відставки або смерті Президента, став той, що 

призначається і відправляється у відставку самим Президентом прем'єр-міністр. Це створювало 

колосальну невизначеність і давало Президентові практично необмежені можливості у визначенні 

наступника. 

      Ситуацію ускладнювало те, що Презідент Б. М. Єльцин  довго не міг знайти людини, 

якій міг би довіритися, відносно кого він був би переконаний, що той захистить його самого і його 

близьких від судових переслідувань або якої-небудь позасудової розправи. Проявом цих метань 

Єльцина була часта зміна прем'єр-міністрів, Черномирдіна, що наступила після відставки. 

      Криза продовжувала розростатися. КПРФ почала боротьбу за достроковий відхід 

Єльцина у відставку, для чого були організовані голосування в Державній Думі і Раді Федерації, а 

після того, як Єльцин заявив: «Нікуди я не піду!», ініціювала процес імпічменту (усунення з 

посади по кримінальному звинуваченню). Паралельно йшов процес самоорганізації еліти з метою 

визначити наступника незалежно від Єльцина. Його політичним виразом стало створення рухів 

«Вітчизна» (лідер Ю. М. Лужків) і «Вся Росія» (лідер президент Татарстану М. Ш. Шаймієв). 
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Лужків все більш явно готувався стати кандидатом в Президенти. Іншим вірогідним кандидатом 

ставав голова уряду Е. М. Прімаков. 

      У цій ситуації Єльцин пішов на рішучий крок. Напередодні голосування в Державній 

Думі по імпічменту він відправив уряд Прімакова до відставки. Після провалу спроби зсуву 

Президента як кандидат в прем'єр-міністри Єльцин запропонував міністра внутрішніх справ С. В. 

Степашина. Деморалізовані депутати відразу дали згоду на його призначення. 

      Проте на цьому криза не завершилася. Прімаков після відставки приєднався до руху 

Лужкова. Був створений блок «Вітчизна — Вся Росія» (ОВР). Розкол в елітах і у владі став 

очевидний. Росія опинилася на порозі чергової кризи. 

      Цей момент показався надзвичайно сприятливим для авантюристів, які не залишили 

задумів змінити ситуацію на Північному Кавказі. 2 серпня 1999 р. почалося вторгнення бойовиків 

з території Чечні до Дагестану. Командири і ідеологи терористів Басаєв, Хаттаб і Умаров 

оголосили про створення незалежної держави Дагестан (у складі Ботліхського і Цумандінського 

районів республіки). Метою агресії було оголошено створення «шариатского держави від моря до 

моря». 

      9 серпня прем'єр-міністр С. В. Степашин, що раніше намагався досягти компромісу з 

ваххабитами в Дагестані, був відправлений до відставки. На його місце призначили 

безкомпромісного директора ФСБ В. В. Путина. Єльцин публічно оголосив його своїм 

наступником. 

      З 10 по 26 серпня на території Дагестану велися бойові дії з терористами, яких вдалося 

розбити і витіснити назад в Чечню. Народ Дагестану виступив проти вторгнення — терміново 

сформувалося 20-тисячне народне ополчення, яке разом з частинами федеральних сил брало 

участь у віддзеркаленні нападу на свою республіку.Як це було: 

      Ось що говорив народний поет Дагестану Расул Гамзатов в інтерв'ю «Дагпресс-інфо» 

(27 серпня — 2 вересня 1999 р.): «Лідери загарбників, що вторглися до нас, заявили, що вони 

хочуть звільнити нас росіян, але, здається, вони прийшли звільнити Дагестан від дагестанців. І як 

можна говорити про цінності ісламу, прийшовши в чужий будинок із зброєю в руках, та ще з 

бандою інтернаціональних терористів? <...> В цьому сенсі мені сподобалося звернення Гаджі 

Махачева до ополченців в Хасавюрті. Він говорив про те, що ті, хто прийшов на нашу землю 

нібито встановити іслам, не мають з вірою нічого спільного. Інакше як пояснити те, що 

відбувається сьогодні в Чечні, невже все сьогодні там живуть по законах шаріату? Повсюдне 

захоплення людей в заручники, звірячі вбивства представників міжнародних добродійних місій, 

терористичні школи, де учать тільки вбивати, — це хіба досягнення ісламу?» 

      Не змирившись з поразкою, терористи перейшли до війни проти мирного населення. 4 

вересня 1999 р. був підірваний житловий будинок в Буйнакське. 9 вересня в Москві відбувся 

вибух житлового будинку на вулиці Гурьянова, а 13 вересня підірваний будинок на Каширськом 

шосе. 16 вересня 1999 р. терористи висадили житловий будинок у Волгодонське. 17 вересня 

прем'єр-міністр В. В. Путін назвав увязнені в Хасавюрті мирні угоди помилкою. 23 вересня 

Єльцин підписав указ про початок бойових дій в Чечні. До 18 жовтня 1999 р. федеральні війська 

оточили Грізний. Мирним жителям був наданий коридор для того, щоб покинути місто. 

      Паралельно подіям на Кавказі розгорталася передвиборна кампанія. Поки проходила 

антитерористична операція, громадяни Росії виступали з підтримкою дій федеральних властей, не 

дивлячись на пропаганду ряду телеканалів, що закликали надати Чечні незалежність і припинити 

військові дії. Підтримка населення наочно виявилася в зростанні рейтингу довіри Володимиру 

Путіну. У серпні, після того, як він став прем'єр-міністром, його рейтинг складав 10%. У жовтні, 

після витіснення бойовиків з Дагестану і початку антитерористичної кампанії в Чечні, його 

рейтинг виріс до 20%. Успішне знищення терористів і бойовиків федеральними силами, оточення 

Грізного і тверда рішучість керівництва країни довести операцію по знищенню бандитської 

держави до кінця привели до зростання рейтингу довіри В. В. Путіну до 45% в кінці листопада 

1999 р. 

      Причини такої високої підтримки Володимира Путіна пояснюються його рішучими 

діями із знищення тероризму і бандитизму на Північному Кавказі, а також активними зусиллями, 
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які робив уряд на чолі з майбутнім президентом по дозволу економічних проблем. Зокрема, вже 

осінню 1999 р. була повністю ліквідована заборгованість по виплатах пенсії. Не дивлячись на 

антитерористичну операцію в Чечні, уряду вдалося декілька понизити інфляцію, стабілізувати 

ситуацію на валютному ринку, понизити безробіття, а також скоротити заборгованість по 

виплатах зарплати. Але все таки саме боротьба з тероризмом дала Володимиру Путіну таку 

могутню суспільну підтримку, і, саме спираючись на цю підтримку, майбутній президент зміг 

вирішувати проблеми, що стоять перед країною.  

      7 лютого 2000 р. Грізний був узятий, але бойові дії на території Чечні ще 

продовжувалися. 20 березня 2000 р. Володимир Путін прилетів в Грізний на винищувачі. 

Фактично бандитський опір в Чечні був пригнічений. Почався тривалий процес відновлення 

нормального життя в республіці. 12 червня 2000 р. розділом тимчасової адміністрації Чечні був 

призначений Ахмат Кадиров. Це був перший крок по передачі владі в республіці місцевим 

жителям і поверненню населення до мирного життя.     

 

34. Зовнішня політика 

Президента Б. М. Єльцина 

 

      В період реформ Росія зробила дуже непрості кроки ради того, щоб зламати бар'єри, що 

відокремлюють її від Заходу. До 1993 р. Захід не почув від Росії «ні» ні поодинці значущому 

питанню міжнародного життя. Міністр закордонних справ РФ А. Козирев виразився відвертішим 

за багатьох: «Навіщо нам своя зовнішня політика, якщо у Вашингтоні її роблять кращою?» 

      Перелом наступив після заяви президента США Б. Клінтона про те, що США мають 

намір розповсюдити НАТО на схід. Це було настільки несподівано, що що перебував в Польщі з 

державним візитом Б. М. Єльцин  сказав, що «нічого не має проти». Але після повернення до 

Москви він заявив про наступаючий «холодний світ». В період 1994—1996 рр. Росія намагалася 

дізнатися, чим вона могла налякати західний військовий союз, що посилюється. Адже в листопаді 

1990 р. в Парижі Горбачов підписав Хартію про безблоковой Європу. Варшавський договір зник. 

Але чому продовжував рости Північноатлантичний союз? 

      Розширення НАТО, що відбувається, і збільшення числа членів Європейського союзу у 

всій гостроті ставили питання про справжнє місце Росії в Європі. Далеко не все на Заході з 

легкістю сприймають ігнорування найбільшої європейської держави. 

      При цьому Росія не вийшла з процесу скорочення стратегічних озброєнь, підтримувати 

баланс яких з США їй ставало все важчим. Президент США Дж. Буш-старший здивував багато, 

коли швидко переорієнтовувався з Горбачова на Єльцина. Він тиснув на російське керівництво з 

метою підписання Договору про стратегічні наступальні озброєння-2 (СНВ-2). Єльцин же 

показував всім, що тепер засновує безпеку своєї країни не на зброї залякування, а на постійному 

пом'якшенні напруженості і дружбі з США. Перше конкретне обговорення проблем висновку 

Договора СНВ-2 відбулося під час першої зустрічі на вищому рівні Буш — Єльцин в лютому 1992 

р., але завершилося створенням єдиного документа тільки через 11 місяців. 

      Згідно Договору СНВ-2 обидві країни погодилися на скорочення на 2/3 стратегічні 

ядерні потенціали (СНВ-1 — на 1/3). Були обумовлені інспекції на місцях. Передбачалося до 2003 

р. знищити всі «важкі ракети» (типу СС-18 і СС-19), всі багатозарядні (мирвированные) 

стратегічні ракети. До 2000 р. загальна чисельність тріади боєзарядів не повинна була 

перевищувати 4250 одиниць, а до 2003 р. — 3000 одиниць. До 2003 р. загальна чисельність 

балістичних ракет підводних човнів не повинна була перевищувати 1750 одиниць. 

      Договір СНВ-2 насилу пройшов ратифікацію в Державній Думі. Багато депутатів не 

бажали розлучатися з останньою ознакою великодержавної країни, її самозахисти. У 1995 р. Росія 

і США продовжили на все осяжне майбутнє заборону на випробування всіх видів ядерної зброї. 

      У 1997 р. НАТО прийняло рішення про вступ 10 нових держав в його склад. Росія 

пред'явила свої заперечення, апелюючи до досягнутих ще М. С. Горбачовим домовленостям про 

те, що НАТО не розширюватиметься. Але оскільки ці домовленості носили усний характер, вони 

не були враховані. 
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      Правда, через взаємні інтереси Захід не планував відкрито йти на загострення відносин з 

Росією. Але і Росія не могла істотно протидіяти розширенню НАТО. У травні 1997 р. між Росією і 

НАТО був підписаний Основоположний акт про взаємні відносини, співпрацю і безпеку. У 

документі мовилося про те, що сторони не розглядають один одного як супротивників. Але треба 

розуміти, що цей документ всього лише декларація, яка не містила ніяких положень, що 

зобов'язують. 

      Цей дружній крок був незабаром повністю проігнорований західними союзниками в 

процесі ухвалення рішення про перший за історію Північноатлантичного союзу силовій дії за 

межами зони традиційної відповідальності НАТО — бомбардуванню Югославії весною 1999 р. 

Передісторія цієї події така. 

      У 1998 р. вибухнула так звана косовский криза. Югославський уряд почав боротьбу з 

албанськими сепаратистами в краю Косово. Військові зіткнення привели до страждань цивільного 

населення. Міжнародне співтовариство зажадало припинити порушення прав людини. Але в 

цьому конфлікті країни НАТО стали на сторону косовских албанців. Захід звинуватив Югославію 

в геноциді і 24 березня 1999 р. напав на неї, не маючи санкцій з боку Ради Безпеки ООН. 

Державний секретар США М. Олбрайт оголосила, що бєлградський уряд під тиском масових 

нальотів авіації Північноатлантичного союзу здасться на 4-й день і піде на умови, що ведуть до 

відділення югославської провінції Косово. Американці недооцінили рішучість громадян 

Югославії. На 78-й день бомбардувань, коли Бєлград був готовий боротися і далі, адміністрація 

Єльцина направила до Бєлграда Черномирдіна, який в буквальному розумінні змусив президента 

Югославії С. Мілошевіча підписати капітуляцію перед Заходом. 

      Але навіть ця допомога не викликала у американського керівництва бажання бачити в 

Росії партнера. Прагнення Росії отримати під тимчасовий контроль невелику територію Косова 

(щоб уберегти від репресій сербську меншину краю Косовського) було знехтуване Вашингтоном 

найенергійнішим чином. Дізнавшись про рух російських підрозділів до косовской столиці 

Пріштіне, американська сторона почала тижневі дебати в Москві і Хельсінкі — рівно стільки, 

скільки потрібно було для окупації всього Косова військами НАТО і повної ізоляції тут невеликих 

російських військ. Захід повністю блокував єдине прохання Росії утворити анклав навколо 

історичних православних монастирів і Косова поля, що дозволило б тисячам місцевих косовских 

сербів знайти притулок і уникнути насильства албанської Армії звільнення Косова. 

      Незабаром Косово було окуповано американцями і їх союзниками, до влади в Югославії 

прийшов проамериканський уряд. 

      Дії країн Заходу на Балканах — це ще один приклад гуманітарної інтервенції, коли 

НАТО втрутилося у внутрішні справи іноземної держави під гаслом захисту гуманітарних прав. 

Російська еліта побачила в цих діях явний виклик національним інтересам Росії, а військові дії в 

Косове розглядала як репетицію майбутніх акцій НАТО проти Російської Федерації або її 

союзників, перш за все Білорусії. 

      Всі ці події стимулювали процес розширення НАТО. У 1999 р. Польща, Чехія, 

Угорщина вступили в НАТО. А такі країни, як Албанія, Болгарія, Латвія, Литва, Македонія, 

Румунія, Словаччина, Словенія, Естонія, стали новими кандидатами на вступ до альянсу. 

      У цьому ж році альянс прийняв нову стратегічну концепцію, згідно якої НАТО, окрім 

колективної оборони, готово було виконувати і інші військово-політичні місії, до того ж і за 

межами територій країн — учасниць блоку. 

      У результаті в кінці 1990-х рр. косовский криза і відновлення бойових дій в Чечні разом 

з іншими чинниками привели до погіршення відносин Російської Федерації із Заходом до такого 

ступеня, що вперше за десятиліття виникла можливість прямого втручання західних країн в 

справи Росії у формі економічних, політичних і навіть військових санкцій. Все це доводило, що 

Захід займав достатньо ворожу позицію по відношенню до Росії. Про це свідчить політика 

подвійних стандартів. Саме у 1990-і рр. європейські держави і органи Євросоюзу почали активно 

виступати з критикою ситуації з правами людини в Росії, маючи на увазі раніше всієї події в 

Чечні і в цілому на Кавказі. Але в той же час вони наполегливо не бажали помічати утиску прав 

російськомовного населення в країнах балтії. 
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Точка зору: 

      Під тиском суворих економічних і соціальних обставин в Росії розсмоктується шар 

прозахідної інтелігенції, чия симпатія і любов по відношенню до США були ідеологічною 

основою проамериканського курсу зовнішньої політики країни при пізньому Горбачові і ранньому 

Єльцину. Саме ця інтелігенція створювала в Росії позитивний імідж Заходу, саме вона готова була 

ризикувати, йти на конфлікт з урядовими структурами ради захисту і збереження зв'язків із 

західними країнами. 

      Якщо в 1993 р. майже 74% росіян, згідно опитам громадської думки, сприятливо 

відносилися до Сполучених Штатів, то через 10 років чисельність тих, що дотримуються такої 

думки стала нижче 50% опитаних. 

      Ініційоване Росією закінчення «холодної війни» зберегло Заходу, що звільнився від 

гонки озброєнь, більше 3 трлн доларів. Росія вивела свої війська з території країн колишнього 

Варшавського договору і фактично передала в західну зону впливу Східну Європу. Тепер, замість 

того щоб битися за допомогою союзників один проти одного у В'єтнамі і Анголі, американські і 

російські озброєні сили співробітничають один з одним в миротворчих місіях. 

      Але якщо загибель комунізму не зробила США і Росію друзями, то мимоволі 

доводиться звертатися до другого пояснення, що висувається західними інтерпретаторами 

російської політики Вашингтона: «Якщо Росія відновить свою економічну і політичну потужність, 

вона стане конкурентом і суперником Сполучених Штатів; це буде не ідеологічне суперництво, а 

суперництво великих держав». 

 

Точка зору: 

      Що Росія отримала у відповідь на численні поступки Заходу? Конкретно слід було б 

виділити наступне: 

      1. Всупереч непрямим обіцянкам США не надали цілеспрямованої масованої допомоги 

країні, що демократизується. За крахом «тоталітарних структур» в Росії зовсім не послідувало 

якогось нового варіанту «плану Маршалла» — допомоги Заходу «наймолодшій демократії», такої 

допомоги, яку США надали Західній Європі в 1948—1952 рр. Рятуючи демократію в Західній 

Європі, американці уміли бути щедрими. «План Маршалла» — 13 млрд доларів 1951 р., що рівне 

100 млрд доларів в поточних цінах, — «коштував» американцям 2% валового продукту країни. 

Допомога ж Росії склала всього 0,005% американського ВНП. Фактично Захід не захотів здійснити 

ефективну реструктуризацію національної російської економіки. 

      Американська допомога Росії концентрувалася в області ядерного роззброєння, 

економічних реформ і гуманітарних проектів. Росія отримала за останнє десятиліття XX в. 5,45 

млрд доларів у вигляді допомоги. Основна її частка — скорочення колишнього ядерного 

потенціалу СРСР. І майже нічого не зроблено у сфері зближення двох народів. У США вчаться 

лише 5,3 тис. російських студентів (порівняєте з 100 тис. китайців), і лише невелика частка цих 

студентів підтримується американським урядом. Міжнародні обміни між двома країнами 

пов'янули. Вся справа зводиться до скорочення російського стратегічного потенціалу, зменшення 

його приблизно на 5 тис. одиниць. 

      2. Так привабливо виглядаюча ідея недавнього минулого — з'єднання західних 

технологій і капіталів з російськими природними ресурсами і дешевою робочою силою — 

виявилася мертвонародженою. На тлі сотень мільярдів доларів інвестицій до комуністичного 

Китаю скромність капіталовкладень до Росії виглядають кращим свідоцтвом краху економічних 

мріянь російських західників. Гірше за те, багаторічний відтік капіталів з Росії на захід живить 

західну економіку за рахунок знекровлення російської економіки. Нова соціальна група — нові 

росіяни — не стала сполучною ланкою. Навпаки, її грубий реалізм став роз'єднуючим початком у 

відносинах Росії і Заходу. 

      Що ж до надання Росії хоч би малої частки гігантського американського національного 

ринку (таке надання вивело в економічні гіганти Тайвань і Південну Корею раніше і КНР нині), то 
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тут не скасовані навіть такі символи «холодної війни», як дискримінаційна поправка Джексона — 

Веника. Москві не наданий і стандартний статус найбільшого сприяння в торгівлі. 

      3. Не дивлячись на закінчення військового протистояння, США розширює зону дії 

НАТО в східному напрямі, виходячи на російські межі. У Москві ворушать архіви. У липні 1990 р. 

в особистому листі Горбачову президент США Буш-старший обіцяв: «НАТО готово 

співробітничати з вами в будівництві нової Європи». Американський президент пообіцяв 

«поступову трансформацію НАТО». Захід щонайменше двічі (особливо недвозначно на сесії 1991 

р. в Копенгагені) пообіцяв не скористатися ситуацією, що склалася, ради отримання 

геополітичних переваг над Сходом. 

      Як підтвердилося досить скоро, обіцянки в політиці — річ ефемерна. У січні 1994 р. 

президент США клінтон вказав на можливість розширення НАТО за рахунок колишніх членів 

Організації Варшавського договору. Американські політичні реалісти піднесли дипломатам нової 

Росії досить жорстокий урок пріоритету конкретного силового аналізу над «новим мисленням для 

наший країни і для всього світу». Реакція Москви, що не відразу послідувала, вперше за багато 

років ніяк не склалася в гарантоване «так». 

      На розпуск Організації Варшавського договору і виведення військ з Німеччини і 

Прибалтики Північноатлантичний альянс відповів експансією на схід. Чи варто було крушити 

ОВД, СЕВ, демонтувати СРСР ради того, щоб отримати польські танки розгорненими проти Росії, 

а аеродроми прибалтійських держав що скорочують критичний підлітний час бойових літаків і 

крилатих ракет? 

      Строго кажучи, при розширенні НАТО мова йде не про «добавку» до 

багатомільйонного контингенту альянсу армій знов вступаючих в нього держав, не про сучасні 

аеродроми в годині їзди від російських меж і навіть не про контроль над територією, яка може 

послужити трампліном для настань на Москву. Мова йде про невдачі курсу, початого Петром 

Великим і патетично продовженого демократами-західниками з 1988 р., — мова йде про новій 

ізоляції Росії. 

      4. У цьому сенсі не менш важливий візовий бар'єр, яким відгородили Росію США і 

Європейський союз. Не ради нових меж розбивалася «залізна завіса», не ради того крушили 

Берлінську стіну, щоб перешкодити російським громадянам їздити до Калінінграда хоч би так, як 

громадяни ФРН в пік «холодної війни» їздили до Західного Берліна. Мрії про єдиний культурний 

простір, про можливість купити сьогодні квиток і бути завтра в Берліні, Парижі, Лондоні 

спіткнулися об візові бар'єри. Посилювання західного і введення східноєвропейського візового 

бар'єру зробили ізоляцію Росії такою, яка нагадує «залізну завісу». Ігнорування Росії в новій 

системі європейської безпеки міняє всю парадигму прихильності до Заходу, що восторжествувала 

в 1991 р. над комуністичним ізоляціонізмом. 

 

РОЗДІЛ 6  

СУВЕРЕННА ДЕМОКРАТІЯ 

 

35. Курс Президента В. В. Путіна 

на консолідацію суспільства 

   31 грудня 1999 р. перший Президент Росії Б. М. Єльцин  в передноворічному обігу до 

громадян країни повідомив про своє рішення достроково піти у відставку. У емоційному виступі 

він підвів підсумки свого правління.Як це було: 

 

      Дорогі росіяни! 

      Залишилося зовсім трохи часу до магічної дати в наший історії. Наступає 2000 рік. Ми 

всі приміряли цю дату на себе. Прикидали, спочатку в дитинстві, потім подорослішавши, скільки 

нам буде в 2000 році, а скільки наший мамі, а скільки нашим дітям. Здавалося колись — так 

далеко цей незвичайний Новий рік. 

      Ось цей день і настав. 
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      Дорогі друзі! Дорогі мої! Сьогодні я востаннє поводжуся до вас з новорічним вітанням. 

Але це не все. Сьогодні я останній раз звертаюся до вас як Президент Росії. Я ухвалив рішення. 

Довго і болісно над ним роздумував. Сьогодні, в останній день століття, що йде, я йду у відставку. 

Я багато раз чув — Єльцин будь-якими шляхами триматиметься за владу, він нікому її не віддасть. 

Це брехня. Справа в іншому. Я завжди говорив, що не відступлю від Конституції ні на крок. Що в 

конституційні терміни повинні пройти думські вибори. Так це і відбулося. І також мені хотілося, 

щоб вчасно відбулися президентські вибори — в червні 2000 року, це було дуже важливо для 

Росії. Ми створюємо найважливіший прецедент цивілізованої добровільної передачі владі, власті 

від одного Президента Росії іншому, новообраному. Та все ж я ухвалив інше рішення, я йду. Йду 

раніше покладеного терміну. Я зрозумів, що мені необхідно це зробити. Росія повинна увійти до 

нового тисячоліття з новими політиками, з новими особами, з новими, розумними, сильними, 

енергійними людьми. А ми, ті, хто стоїть у влади вже багато років, ми повинні піти. 

      Подивившись, з якою надією і вірою люди проголосували на виборах в Думу за нове 

покоління політиків, я зрозумів, головну справу свого життя я зробив. Росія вже ніколи не 

повернеться в минуле. Росія завжди тепер рухатиметься тільки вперед. 

      І я не повинен заважати цьому природному ходу історії. Полгода ще триматися за владу, 

коли у країни є сильна людина, гідна бути Президентом, і з яким сьогодні практично кожен 

росіянин зв'язує свої надії на майбутнє?! Чому я повинен йому заважати? Навіщо чекати ще 

полгода? Ні, це не по мені! Не по моєму характеру! 

      Сьогодні, в цей незвичайно важливий для мене день, хочу сказати трохи більше 

особистих своїх слів, чим говорю зазвичай. Я хочу вибачитися у вас. За те, що багато наших з 

вами мрії не збулися. І те, що нам здавалося просто, опинилося болісно важко. Я прошу вибачення 

за те, що не виправдав деяких надій тих людей, які вірили, що ми одним ривком, одним махом 

зможемо перестрибнути з сірого, застійного, тоталітарного минулого в світле, багате, цивілізоване 

майбутнє. Я сам в це вірив. Здавалося, одним ривком, і все здолаємо. 

      Одним ривком не вийшло. У чомусь я виявився дуже наївним. Десь проблеми 

виявилися дуже складними, ми продиралися вперед через помилки, через невдачі. Багато людей в 

цей складний час випробували потрясіння. Але я хочу, щоб ви знали. Я ніколи цього не говорив, 

сьогодні мені важливо вам це сказати. Біль кожного з вас відгукувалася болем в мені, в моєму 

серці. Безсонні ночі, болісні переживання — що треба зробити, щоб людям хоч би трішки, хоч би 

трохи жилося легше і краще. Не було у мене важливішого завдання. 

      Я йду, я зробив все що міг. І не по здоров'ю, а по сукупності всіх проблем. Мені на 

зміну приходить нове покоління, покоління тих, хто може зробити більше і краще. 

      Дострокові вибори Президента Росії були призначені на 26 березня 2000 р. Виконуючим 

обов'язки Президента став Володимир Путін. Єльцин не дарма назвав його людиною, з якою 

практично кожен росіянин зв'язує свої надії на майбутнє. У грудні рейтинг довіри Путіну складав 

49%, в січні зріс до 55%. 

      За день до добровільної відставки Бориса Єльцина Володимир Путін виступив в 

найбільших газетах із статтею «Росія на рубежі тисячоліть», в якій змалював своє бачення ситуації 

в країні і напрями, в яких повинна розвиватися Росія. По визнанню розділу уряду, за 1990-і рр. 

об'єм ВВП Росії скоротився майже в 2 рази, знижуються грошові доходи росіян, погіршав стан 

здоров'я громадян, скоротилася середня тривалість життя. 

      На той момент Росія перестала входити до числа держав, що втілюють вищі рубежі 

економічного і соціального розвитку сучасного світу. Перед нею стояв цілий комплекс непростих 

економічних і соціальних проблем. За сукупним розміром ВВП Росія поступалася США в 10 разів, 

Китаю в 5 разів. Після кризи 1998 р. душовий розмір ВВП скоротився приблизно до 3500 доларів. 

Це в 5 разів нижче середнього показника країн «Великої сімки» (США, Японія, Німеччина, 

Франція, Італія, Великобританія, Канада). 

      Голова уряду визнав необхідним сформулювати уроки, які слід витягувати з 

історичного досвіду, особливо з пережитого Росією в 1990-і рр. По його оцінках, Росія вичерпала 

свій ліміт на політичні і соціально-економічні потрясіння, катаклізми, радикальні перетворення. 

Тільки фанатики або глибоко байдужі, байдужі до Росії, до народу політичні сили були в змозі 
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закликати до чергової революції. Під якими б гаслами — комуністичними, національно-

патріотичними або радикально-ліберальними — не розвернулася чергова ломка всього і вся, 

держава і народ її не витримають. Було зрозуміле — ще одного круга корінних змін суспільство 

просто не витримає і звалиться — економічно, політично, психологічно і морально. 

      Вперше було заявлено, що відповідальні суспільно-політичні сили повинні 

запропонувати народу стратегію відродження і розквіту Росії, яка б спиралася на все позитивне, 

що було створене в ході ринкових і демократичних реформ, і здійснювалася виключно 

еволюційними, поступовими, зваженими методами. Крім того, затверджувалися принципи 

політичної стабільності і стабілізація умов життя російського народу, всіх його шарів і груп. 

      Тим самим була позначена принципова грань між Єльцин скими і путинскими 

реформами. В ході реформ 1990-х рр. закладалися основи ринкової економіки, але рівень життя 

народу приносився в жертву ради досягнення цієї мети. «Реформи за всяку ціну!» — ця формула 

могла б служити девізом Єльцин ского правління. Путін в основу своєї державної діяльності 

заклав інший принцип — поліпшення умов життя народу є пріоритетним завданням. 

      25 лютого 2000 р. Володимир Путін розвинув висловлені в статті ідеї в «Відкритому 

листі» до виборців, вирішивши «без посередників — коротко і ясно — розповісти, що думаю про 

наше сьогоднішнє життя і що треба зробити, щоб вона стала краща». Як кандидат в президенти 

Путини виклав свою програму: 

      «Будь-яка програма починається з позначення головних цілей. Державна — з того, що 

здатне об'єднати всіх нас, громадян своєї країни. Для громадянина Росії важливі моральні засади, 

які він вперше знаходить в сім'ї і які складають самий стрижень патріотизму. Це головне. Без 

цього неможливо домовлятися ні про що, без цього Росії довелося б забути і про національну 

гідність, і навіть про національний суверенітет. Це наша відправна крапка». 

      Національний суверенітет далеко не очевидна річ. Визначення суверенітету 

загальновідоме — це верховенство і незалежність державної влади, суверенітет означає, що 

держава само визначає, яким буде його внутрішній лад і якими будуть його відносини з іншими 

державами, а останні не мають права втручатися в його внутрішні справи. Проте на практиці 

далеко не всі існуючі держави реально володіють суверенітетом. На ділі (а не на словах) 

проводити самостійну політику можуть порівняно небагато країн, і це не тільки сучасний 

феномен. Так було практично впродовж всієї світової історії. 

      Реальний суверенітет вимагає здібності самостійно проводити озброєння, вимагає 

власної, стійкої до зовнішніх дій банківської системи, контрольованої державою і національним 

капіталом. Величезне значення в сучасних умовах має наявність у держави сильної фінансової 

системи з невисоким ступенем залежності від зовнішніх запозичень. На рубежі 1999—2000 рр. 

перед Росією стояла проблема зовнішнього боргу, і тому суверенітет країни знаходився під 

загрозою. 

      Володимир Путін визначив основну проблему Росії як ослаблення держави і боязнь 

ухвалювати рішення. Прикладом вольового державного вирішення в.о. Президента назвав 

знищення бандитського режиму в Чечні. Володимир Путін вказав на відсутність чітких правил, 

встановлених державою і що приймаються і виконуваних суспільством. Він призвав провести 

інвентаризацію Росії, щоб визначити, хто чим володіє і хто за що відповідає. Нарешті, було чітко 

сформульовано чотири пріоритетні завдання держави. 

      «Перше пріоритетне завдання — подолати власну бідність... Треба самим собі одного 

разу сказати: ми багата країна бідних людей... Ще мільйони людей в країні ледве зводять кінці з 

кінцями, економлять на всьому — навіть на їжі. Батьки і діти роками не можуть нашкрябати на 

проїзд один до одного. Люди похилого віку, що перемогли у Велику Вітчизняну і створили Росії 

славу світової держави, живуть абияк або того гірше — старцюють на вулицях. 

      Друге пріоритетне завдання — захист ринку від незаконного вторгнення, як чиновного, 

так і кримінального. Ми сьогодні просто зобов'язані забезпечити надійність права власності і 

захистити підприємця від довільного, неправового втручання в його діяльність. Якщо цих гарантій 

не дає держава, вакуум швидко заповнюють злочинні угрупування. Беруть під свій «дах» тих, хто 

ніяк не може добитися захисту від держави. 
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      Третє пріоритетне завдання — це відродження особистої гідності громадян в ім'я 

високої національної гідності країни. 

      Четверте пріоритетне завдання — будувати зовнішню політику виходячи з 

національних інтересів власної країни. По суті, треба визнати верховенство внутрішніх цілей над 

зовнішніми. Ми винні нарешті цьому навчитися». 

      Президентські вибори 26 березня 2000 р. показали високий рівень довіри 

запропонованому курсу. В. В. Путін переміг вже в першому турі. 

      У цей же період нове керівництво оголосило про те, що державу не потерпить більше 

втручання олігархів в управління країною. 28 лютого 2000 р. на зустрічі з представниками 

крупного капіталу Володимир Путін виступив з ідеєю про равноудалении всіх суб'єктів ринку від 

влади. Не дивлячись на те що на цій же зустрічі майбутній Президент завірив олігархів, що 

перегляду підсумків приватизації не буде, саме слова Володимира Путіна про рівновіддаленість 

крупних бізнесменів від влади стали основою для конфлікту, що послідував незабаром, між 

державою і олігархами. 

      Суспільство сприйняло дії молодого Президента позитивно. Більш того, намір Путіна 

відсунути олігархів від важелів, що впливають на ухвалення рішень, зустрів масову підтримку 

населення. Громадяни Росії також були згодні з тим, щоб в країні почав встановлюватися 

довгожданий порядок. В зв'язку з цим розглядалася і контртерористична операція в Чечні, і 

боротьба з організованою злочинністю. Також позитивно оцінювалося і поліпшення в економіці. У 

Росії з'явився лідер, який зміг консолідувати суспільство на основі згоди щодо необхідності 

збереження суверенітету і цілісності країни, що виступив за рішучу боротьбу з криміналітетом і 

що запропонував встановити зрозумілі правила гри для всіх громадян. В результаті про своє 

позитивне відношення до діяльності Президента на рубежі 2000—2001 рр. заявляла відповідно до 

опитів фонду «Громадська думка» більше 60% громадян Росії. 

      17 травня 2000 р. Президент Путін виступив з телевізійним зверненням до громадян, 

повідомивши, що вперше з моменту вступу до посади Президента вносить пакет законопроектів 

до Державної Думи. Президент підкреслив, що законопроекти, що вносяться ним, істотно 

реорганізують державну владу, і сформулював їх загальну мету: щоб і в Москві, і в найдальшій 

російській глибинці однаково строго дотримувалися права громадян, однаково точно розумілося і 

виконувалося загальноросійське законодавство. Хід обговорення внесених Путіном документів 

виявив абсолютно нову для Росії ситуацію — в Держдумі утворилася ціла група фракцій, що 

підтримували політику Президента. Безумовно підтримувала курс Володимира Путіна фракція 

«Єдність», але навколо ініціатив Президента консолідувалися більше 2/3 депутатів. Президент 

отримав опору в Державній Думі, незабаром перерісшу в організовану парламентську більшість. 

      Досягнута єдність в розумінні основних цілей і завдань держави між Президентом і 

законодавцями стала заставою напруженої і ефективної реформаторської діяльності. Протягом 

декількох років були завершені і систематизовані ринкові і демократичні перетворення, початі на 

рубежі 1980—1990-х рр. 

 

Точка зору: 

      Як пояснює учений і політик, член-кореспондент Академії наук і депутат Державної 

Думи А. Кокошин, реальний суверенітет вимагає перш за все високого рівня розвитку країни і 

національного (а не зовнішнього) контролю стратегічних галузей. 

      «Реальний суверенітет припускає національний контроль над аеродромною мережею і 

управлінням повітряним рухом, над нафто- і газопроводами і відповідними терміналами, 

залізничною мережею, федеральними автотрасами, над поряд галузей цивільної наукоємкої 

промисловості, тісно пов'язаних з оборонно-промисловим сектором, незалежність від іноземного 

капіталу, одним з найважливіших чинників забезпечення реального суверенітету є розвиток в 

країні фундаментальної науки, фінансування якої повинне узяти на себе перш за все держава. 

Серйозне значення має здатність «політичного класу», бізнес-еліти і інтелектуальної еліти до 

самостійного стратегічного мислення в області безпеки, зокрема в області оборонної політики, 



191 
 

економіки і соціального розвитку, до мислення, що спирається на обширну суспільно-наукову 

базу як теоретичного, так і прикладного характеру, на відчуття освіченого патріотизму...» 

    Документи епохи: 

  Результати дострокових президентських виборів. 

Загальне число виборців —109 372 043. 

Взяли участь у виборах (визначається по числу бюлетенів, виданих виборцям) —75 181 073 

(68,74%). 

В. В. Путін 39 740 467 (52,94%) 

Г. А. Зюганов 21 928 468 (29,21%) 

Г. О. Явлінський 4 351 450 (5,80%) 

A. M. Тулєєв 2 217364 (2,95%) 

В. В. Жиріновський 2 026 509 (2,70%) 

К. А. Тітов 1 107 269 (1,47%) 

Е. А. Памфілова 758 967 (1,01%) 

С. С. Говорухін 328 723 (0,44%) 

Ю. І. Скуратов 319 189 (0,43%) 

А. І. Подберезкін 98 177 (0,13%) 

У. А. Джабраїлов 78 498 (0,10%) 

Проти всіх 1 414 673 (1,88%) 

 

36. Внутрішня політика на початку XXI ст. — відновлення держави 

 

Політична реформа 

 

      Перші крупні ініціативи Президента В. В. Путіна після інавгурації (7 травня 2000 р.) 

були пов'язані з перетворенням федеральних відносин. Зокрема, був приведений у відповідність з 

Конституцією Росії порядок формування Ради Федерації. Раніше у верхній палаті Федеральних 

зборів були представлені губернатори, що входило в суперечність з принципом розділення 

властей. Після ухвалення в серпні 2000 р. закону про новий порядок формування Ради Федерації 

ця палата складається з представників, вибраних регіональними парламентами або призначеними 

губернаторами. 

      Крім приведення у відповідність з Конституцією процедури наповнення Ради Федерації, 

ці зміни істотно поліпшили взаємодію між Президентом і вищою палатою Федеральних зборів. 

Паралельно федеральний Центр турбувався налагодженням конструктивних зв'язків з керівниками 

регіонів. Указом Президента Росії була створена Державна рада, в якій губернатори дістали 

можливість висувати загальнонаціональні проекти, а також представляти інтереси своїх регіонів. 

      У травні 2000 р. указом Президента Володимира Путіна було утворено 7 федеральних 

округів: Центральний, Північно-західний, Південний, Приволжський, Уральський, Сибірський і 

Далекосхідний. У кожному з них вводився пост повноважного представника Президента. На цих 

представників покладався обов'язок забезпечувати реалізацію конституційних повноважень 

розділу держави в межах відповідного федерального округу, підвищення ефективності діяльності 

федеральних органів державної влади і вдосконалення системи контролю за виконання їх рішень. 

У той час багато законів в регіонах суперечили російській Конституції. У країні у зв'язку з цим 

панував правовий хаос, який зокрема загрожував суверенітету Росії. Досить пригадати ухвалення 

поряд регіонів під час кризи 1998 р. антиконституційних актів, що перешкоджають вивозу 

продовольства за межі регіонів і що фактично вводять внутрішні митниці. Формування єдиного 

правового простору, що почалося в 2000 р., завершилося в своїй основі вже в 2001 р. 

      Після освіти в 2000 р. федеральних округів і введення інституту повноважних 

представників основна увага керівництва країни концентрувалася на чіткому розмежуванні 

компетенції між Російською Федерацією і її суб'єктами, перегляді на цій основі федерального 

законодавства. В результаті масштабної роботи, виконаною Комісією при Президентові Російської 
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Федерації під керівництвом Д. Н. Козака, поетапно (у 2003—2004 рр.) були прийняті закони, що 

закріпили концепцію федеральної реформи. 

      За регіонами були закріплені повноваження, які вони зобов'язані виконувати за рахунок 

свого бюджету і за виконання яких несуть відповідальність. Решта повноважень по предметах 

сумісного ведення залишається за федеральним Центром і може передаватися суб'єктам РФ тільки 

з відповідними фінансовими коштами. Такий підхід був обумовлений практикою, що склалася, 

коли керівники регіонів, не реалізовуючи свої повноваження, перекладали відповідальність за 

власну бездіяльність на федеральний Центр. Яскравим проявом цього стали масові порушення в 

забезпеченні населення теплом і електрикою в багатьох регіонах країни, притому що засоби, 

передбачені бюджетом на вирішення цих проблем, залишалися у веденні властей регіонів. 

      Федеральним законом від 4 липня 2003 р. № 95-ФЗ був встановлений закритий перелік 

повноважень (в кількості 41) регіонів. Тим самим знизилися ризики нецільового використання 

засобів регіонального бюджету. За регіонами для фінансування цих витрат були закріплені власні 

доходи. Паралельно федеральний Центр прагнув до зниження числа пільг із заміною їх на гроші з 

метою привести у відповідність з ринковими реаліями існуючу соціальну систему. З січня 2005 р. 

набув чинності закон про заміну пільг грошовими компенсаціями. На жаль, із-за поганого 

опрацьовування законопроекту і неготовності регіонів до його введення він викликав істотну 

незадоволеність пільговиків. Уряду довелося значно збільшити компенсації, що виділялися, що 

зняло градус напруги в суспільстві. 

      Політичне значення цих реформ полягало в тому, що регіональним керівникам було 

запропоновано впритул займатися проблемами своїх регіонів, а не вирішувати ці проблеми 

шляхом тиску на федеральну владу. 

      Податкова реформа є одним з найважливіших досягнень, що стимулюють економічне 

зростання, що почалося з 2000 р. Основні завдання податкової реформи — зниження податкового 

навантаження на підприємства, посилення значення добувних галузей як джерела податкових 

надходжень, а також спрощення оподаткування малого бізнесу. Відносно населення була введена 

«плоска» шкала по податку на доходи фізичних осіб — ставка податку для громадян з будь-якими 

доходами була встановлена у розмірі 13%. Бюджет в результаті істотного поповнився податками з 

доходів, що «вийшли з тіні». 

      У 2001 р. відбулася повна відміна податку на зміст житлового фонду і об'єктів 

соціально-культурної сфери. Був скасований податок на придбання автомобілів. Єдиний 

соціальний податок (ЕСН) замінив страхові внески до позабюджетних фондів. Цей захід також 

сприяв частковому виведенню заробітної плати з тіні, хоча ставка ЕСН продовжує залишатися 

високою. У 2002 р. була понижена ставка податку на прибуток підприємств до 24% (у 2001 р. вона 

могла доходити до 35%). Податок на видобуток корисних копалин почав залежати від цін на 

сировині на світовому ринку, що істотно поповнило бюджет Росії. 

      Заміна в 2003 р. податку на користувачів автомобільних доріг і податку з власників 

транспортних засобів на транспортний податок, а також відміна податку на покупку валюти 

істотно скоротили доходи регіонів. Проте зміна схеми розподілу акцизів — на алкогольну 

продукцію на користь федерального бюджету, на нафтопродукти на користь регіонального — 

стабілізувало ситуацію. 

      У сфері малого бізнесу також відбулися зміни, зокрема були понижені ставки податків 

для підприємців, що застосовують спрощену систему оподаткування. На федеральному рівні 

затверджений список підприємців, що мають право платити єдиний податок на поставлений дохід. 

У 2004 р. був скасований податок з продажів, проте випадні доходи бюджетів регіонів були 

компенсовані черговим збільшенням нормативу відрахувань від податку на прибуток організацій. 

      Паралельно із змінами в податковому законодавстві були здійснені спроби поліпшення 

податкового адміністрування. Так, в 2003 р. був введений принцип «одного вікна», що дозволяло 

зареєструвати підприємство, подавши документи в податковий орган. Проте в податковій сфері 

продовжували залишатися серйозні проблеми, пов'язані в першу чергу з кримінальними поборами, 

які здійснюють неохайних податківців відносно підприємців, іноді навіть розоряючи компанії. 

Безліч проблем доставляли заплутані форми звітності, заповнити які під силу тільки професійним 
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бухгалтерам, що створювало серйозні перешкоди для ведення малого бізнесу. Не дивлячись на 

неоднозначні результати податкової реформи, позитивним є той факт, що в Росії на відміну від 

попереднього періоду з'явилася працездатна (хай і недосконала) податкова система. 

 

Судова реформа 

 

      У листопаді 2000 р. Президентом Росії Володимиром Путіном була створена робоча 

група по питаннях вдосконалення законодавства у сфері судочинства. Законопроекти, розроблені 

комісією, викликали серйозні дискусії в суддівському співтоваристві. В кінці 2000 р. вони були 

обговорені на V з'їзді суддів, а в кінці 2001 р. компромісний варіант законодавчих змін був 

прийнятий Держдумою. У Росії був введений інститут світових суддів, реально запрацював суд 

присяжних (хоча і не у всіх регіонах), був введений інститут судових приставів, змінився сам 

статус суддів, що істотно скоротив можливості для зловживань, а також що підсилив незалежність 

судового корпусу. 

      Була також проведена реформа процесуального законодавства. Держдумою протягом 

2001—2002 рр. були прийняті цивільно-процесуальний кодекс (ГПК), Карно-процесуальний 

кодекс (УПК) і арбітражно-процесуальний кодекс (АПК). Розгляд корпоративних суперечок тепер 

знаходився в компетенції тільки арбітражного суду. Заперечування вирішень міністерств і 

відомств, що займаються економічними питаннями, наприклад податкових органів, Федеральної 

комісії з ринку цінних паперів, також проходило в арбітражних судах. Було виключено втручання 

прокуратури в судову суперечку, в якій відстоюються приватні інтереси незалежно від того, хто 

судиться, — громадяни або компанії. З цивільного процесу були виведені народні засідателі, які 

не могли кваліфіковано оцінювати господарські спори. Ухвалення Карно-процесуального кодексу 

було викликане неефективною практикою кримінального виробництва. Кодекс забезпечив 

підсудним, обвинуваченим, пострадавшим і свідкам додаткові права в кримінальному процесі. 

      У 2001 р. були прийняті: новий Кодекс про адміністративні правопорушення, Трудовий 

кодекс, Земельний кодекс і третя частина Цивільного кодексу. У 2003 р. був прийнятий Митний 

кодекс. У 2004 р. з ухваленням Житлового кодексу кодифікування російського законодавства 

вважається фактично завершеним. 

 

Зіткнення з олігархами 

 

      Перші ж дії Володимира Путіна на посту прем'єр-міністра, а потім в.о. Президента 

викликали незадоволеність ряду олігархів. 28 лютого 2000 р. на зустрічі з представниками 

крупного капіталу Путини пояснив, що не потерпить втручання бізнесу в ухвалення державних 

рішень і тим більше не потерпить спроб приватизації бізнесом владних повноважень. Принцип 

рівновіддаленості бізнесу від влади стосувався всіх, і дії Президента доводили, що це не риторика, 

а продумана політика. 

      Значна частина олігархів змирилася з цим положенням справ. Двоє представників цього 

співтовариства — медіамагнати В. Гусинський і Б. Березовський — були не готові відмовитися від 

важелів тиску на владу. Конфліктами з цими двома олігархами ознаменувалися 2000—2001 рр. 

Для влади мова йшла про руйнування системи олігархічного контролю над засобами масової 

інформації (ЗМІ). Руйнування системи олігархічного контролю над ЗМІ було необхідною умовою 

повернення державі його законних прав і повноважень, тим більше що сам олігархічний контроль 

тримався на незаконних підставах. 

      У сучасному масовому суспільстві контроль над ЗМІ — один з ключових елементів дії 

на політику, оскільки політики залежні від громадської думки, а воно, у свою чергу, значною 

мірою формується засобами масової інформації. У основі олігархічної дії на державну політику в 

другій половині 1990-х рр. лежав контроль олігархів над електронними і друкарськими ЗМІ. 

      Коли Гусинський своєчасно не виплатив кредити, узяті у Газпрому і Ощадбанку, 

почалася процедура банкрутства телеканалу НТВ і його повернення у власність держави. Зрештою 

компанія НТВ була передана холдингу «Газпром-медіа», а Гусинський отримав 300 млн доларів за 
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свої акції в компанії і емігрував з Росії. Пізніше контроль держави був відновлений і над 

телеканалом ОРТ. Юридично телеканал завжди належав державі, що володіла 51% акцій. 

Узурпація прав власника Б. А. Березовським була усунена шляхом простій зміни менеджменту. 

      Так були присічені всі спроби шантажувати владу через підконтрольні інформаційні 

ресурси. Гусинський і Березовський продовжують залишатися за кордоном. Перший з них 

відійшов від публічної політики, Березовський регулярно виступає в російських і зарубіжних ЗМІ 

з критикою дій російських властей, а в 2006 р. прямо заявив, що його діяльність направлена на 

силове захоплення влади в Росії. 

      Наступне зіткнення держави з олігархами відбулося в 2003 р. 25 жовтня в аеропорту 

Новосибірська був арештований власник найбільшої російської нафтової компанії ЮКОС М. 

Ходорковський, який разом зі своїми найближчими партнерами звинувачувався в ухиленні від 

податків і шахрайстві. Захисники Ходорковського стверджували, що його переслідування 

чиниться по політичних мотивах — із-за фінансування ним опозиційних партій. Дійсно, 

напередодні виборів депутатів Державної Думи власники Юкоса спробували забезпечити собі 

більшість в майбутньому парламенті, фінансуючи відразу ряд політичних партій в обмін на 

включення в списки своїх людей. Проте справедливість вимагає визнати, що М. Ходорковський 

фінансував не тільки опозиційні, але і проправительственные партії. Це була не стільки опозиція, 

скільки спроба «олігархічного реваншу», при якій корумпувалися парламент і вся партійна 

система незалежно від політичних платформ партій і фракцій. 

      Окрім цього, держава вперше заявила про необхідність захисту стратегічних 

енергоресурсів як безпеку країни, що становила. Сенс «справи Юкоса» був в тому, що держава, що 

зміцнилася, послала крупному бізнесу однозначне послання: дотримуйте закон, платіть податки і 

не намагайтеся ставити себе вище за державу. Послання було почуте. У 2004 р. після «справи 

Юкоса» надходження федеральних податків і зборів від найбільших платників податків в 

порівнянні з 2003 р. збільшилося відразу на 133,8%. Причому якщо в 2002—2003 рр. динаміка 

надходжень податку на прибуток в нафтових компаніях падала, то в 2004 р. надходження від 

цього податку виросли відразу на 225,3%. Деякі компанії, виходячи з «справи Юкоса», 

добровільно доплатили податки. «Справа Юкоса» остаточно поховала надії олігархів на 

збереження свого контролю над російською державою. 

 

Точка зору: 

      Справа нафтової компанії ЮКОС багато в чому схоже із справою американської 

нафтової компанії Standard Oil, в кінці XIX — початку XX в. що монополізувала ринок перевезень 

нафти США, що здійснювала жорсткі поглинання конкурентів і що відрізнялася високими 

лобістськими можливостями. На початку XX в. у США засилля монополій підривало владу 

федерального уряду. Крупні бізнесмени ставили інтереси своїх корпорацій вище за національні 

інтереси, а часто підміняли національні інтереси інтересами своїх підприємств. У суспільстві 

наростало роздратування у зв'язку з діяльністю монополій, які ігнорували інтереси більшості 

громадян в гонитві за прибутком і ставили під загрозу дієздатність функціонування держави. 

Громадяни США не вірили в здатність держави забезпечити правила «чесної гри». Федеральні 

власті провели кампанію по боротьбі з монополіями. Головною мішенню стала очолювана Дж. 

Рокфеллером Standard Oil. Президент США Т. Рузвельт підтримав Генеральну прокуратуру в 

розслідуванні діяльності крупних корпорацій. У 1906 р. почалася справа Standard oil, і  в 1907 р. 

компанії було пред'явлено сім судових позовів. Могла бути збуджене кримінальна справа і проти 

Рокфеллера, проте той погодився співробітничати із слідством. Результатом судового процесу 

стало визнання компанії і її керівництва винною в порушенні антитрестового законодавства. 

Standard Oil була розчленована на 38 компаній. Це був чіткий сигнал крупному бізнесу, який 

означав, що вести справи необхідно з урахуванням інтересів держави і суспільства. 

 

Чечня. Боротьба з тероризмом 
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      Після завершення в 2000 р. активної фази бойових дій і призначення в червні 2000 р. 

муфтия Чечні А. Кадирова розділом тимчасової адміністрації опір бойовиків перейшов у фазу 

терористичної війни. У Чечні в 2000—2003 рр. федеральний Центр робив заходи для нормалізації 

політичної і економічної ситуації. Але якщо в економічній сфері в цей період успіхи були 

незначні, то політичні зміни відзначали все. 

      У серпні 2000 р. був вибраний депутат Держдуми від Чеченської республіки А. 

Аслаханов. У березні 2003 р. в ході референдуму її жителі проголосували за нову Конституцію, в 

якій обумовлено, що Чеченська республіка є частиною Російської Федерації. У цій же Конституції 

республіці надаються широкі повноваження в межах російського законодавства. У жовтні 2003 р. 

пройшли вибори президента Чеченської республіки, на яких переміг А. Кадиров. В цілому 

федеральний Центр зробив ставку на вирішення проблем цієї республіки силами чеченських 

лідерів, а не шляхом насадження в республіці генерал-губернаторів з Москви. 

      Щоб зменшити напруженість на Північному Кавказі, власті Росії не відмовлялися від 

ведення переговорів з лідерами бойовиків. Так, в листопаді 2001 р. пройшла зустріч повпреда в 

Південному федеральному окрузі Віктора Казанцева і представника бойовиків А. Закаєва. Скоро 

стало очевидним безглуздя ведення переговорів з представниками керівництва терористичної 

мережі. 23 жовтня 2002 р. в Москві відбулося захоплення глядачів мюзиклу «Норд-ост», в 

результаті якого загинули 130 чоловік. 

      З листопада 2002 р. бойовики розвернули активну терористичну війну. В кінці грудня 

2002 р. був підірваний будинок уряду Чечні в Грізному. У липні 2003 р. в Москві відбувся вибух 

на рок-фестивале в Тушино, в серпні був підірваний військовий госпіталь в Моздоке, в грудні 

вибух знищив електричку в Ставропольському краю. У лютому 2004 р. відбувається вибух поїзда 

метро в Москві. Кожен з цих терактів поніс життя більше десятка чоловік. На святкуванні Дня 

Перемоги в 2004 р. в результаті теракту загинув глава Чечні — президент А. Кадиров. В кінці 

серпня 2004 р. терористи висадили два літаки, зробили теракт біля метро «Ризька» в Москві. 1 

вересня 2004 р. бандити захопили школу в місті Беслане республіки Північна Осетія — Аланія. В 

результаті цієї трагедії загинули 330 чоловік, більшість з яких діти. 

      В кінці 2004 р. ситуація в Чеченській республіці істотно змінилася. 29 серпня 2004 р. 

73% виборців проголосували за обрання нового президента Чеченської республіки А. Алханова. 

Прем'єр-міністром став Р. Кадиров — син загиблого першого президента республіки. У березні 

2007 р. він став президентом Чеченської республіки. Нове керівництво проводило лінію по 

інтеграції бойовиків, що не заплямували себе тяжкими злочинами, в суспільство і паралельно вело 

війну на знищення з лідерами бойовиків. Що пройшли в листопаді 2005 р. вибори до парламенту 

Чеченської республіки стали черговим свідоцтвом нормалізації обстановки. У липні 2006 р. був 

знищений лідер всього терористичного підпілля на Північному Кавказі Ш. Басаєв, ще раніше був 

ліквідований А. Масхадов. Що втратили лідерів і бойовиків, що позбулися фінансової підтримки, 

перестали бути організованою силою. 

      На тлі непростих процесів стабілізації в Російській Федерації в грудні 2003 р. пройшли 

парламентські вибори. 

      Більше всього голосів отримала партія «Єдина Росія». Ліберальні партії «Яблуко» і СПС 

не подолали п'ятипроцентний бар'єр, і їх представники не потрапили в Державну Думу. Більшість 

депутатів-одномандатників увійшли до фракції «Єдина Росія», що отримала в результаті цього 

конституційну парламентську більшість. 

      24 грудня 2003 р. з'їзд партії «Єдина Росія» ухвалив рішення про підтримку 

кандидатури В. В. Путіна на виборах Президента Російської Федерації. 14 березня 2004 р. 

відбулися президентські вибори. Громадяни Росії підтвердили мандат довіри, виданий В. В. 

Путіну в 2000 р.      

 

   Підсумки виборів Президента Росії (14 березня 2004 р.) Загальне число виборців —108 

064 281. 

Взяли участь у виборах —69 572 177 (64,38%). 

В. В. Путін 49 558 328 (71,31%) 
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Н. М. Харитонов 9 514 554 (13,69%) 

С. Ю. Глазьєв 2 850 610 (4,10%) 

І. М. Хакамада 2 672 189 (3,84%) 

О. А. Малишкин 1 405 326 (2,02%) 

С. М. Міронов 524 332 (0,75%) 

Проти всіх 2 397 140 (3,45%) 

 

37. Курс на суверенну демократію 

 

Розвиток економіки 

      Економічна програма, яка стояла в Росії на порядку денному на початку XXI в., 

включала необхідність завершення структурної перебудови економіки, формування ринкових 

інститутів, створення сприятливого інвестиційного клімату, подальшої капіталізації економіки. Це 

повинно було працювати на досягнення стратегічної мети — завершення переходу до сучасної 

ринкової економіки. 

      Вже в 2000 р. економіка почала позбавлятися від затяжних наслідків кризи 1998 р. У 

2001 р. збільшення доходів населення вперше випереджало зростання вартості життя. Це 

забезпечило зростання реальних грошових доходів населення. В порівнянні з 2000 р. вони 

збільшилися на 6%. У 2002 р. вони виросли ще на 9%, в 2003 р. — на 14,5%, в 2004 р. — на 11%, в 

2005 р. реальні грошові доходи виросли на 8,3% в порівнянні з попереднім роком. Постійно 

підвищувався рівень мінімальної оплати праці, росли пенсії і середня заробітна плата. 

      Економічний спад, що продовжувався перше десятиліття реформ, змінився підйомом. У 

2000 р. ВВП виріс на 9%, в 2001 р. — на 5%, в 2002 р. — на 4,3%, в 2003 р. — на 7,3%, в 2004 р. — 

на 7,1%, в 2005 р. — на 6,4%. Багато в чому ці показники були забезпечені сприятливою 

зовнішньоекономічною кон'юнктурою (високими цінами на нафту і газ), але також свідчили і про 

розвиток вітчизняного виробництва. 

      Для вирішення поставлених завдань була запропонована економічна доктрина, яка 

поєднувала ідеї впорядкованого ринкового господарства і ефективного державного регулювання. 

Державі в ній відводилася роль сили, що не тільки забезпечує рівні для всіх правила гри в 

ринковій економіці, але і здійснює координацію всіх інших економічних і соціальних сил для 

досягнення загальних цілей швидкого і стійкого соціально-економічного розвитку країни. У 

економічній доктрині Президента Путіна, сформульованій їм в його посланнях Федеральним 

зборам, держава повинна була узяти на себе роль національного економічного стратега, диригента 

узгодженого національного економічного ансамблю. 

      Основою економічної доктрини став аналіз тих переваг, на які могла спиратися Росія в 

своєму перспективному розвитку. До їх числа можна віднести: 

      •  багатющі природні ресурси (30% світового  

         природно-ресурсного потенціалу); 

      •  вигідне транспортно-географічне положення в 

         Євразія, зокрема транзитность території  

         (може забезпечити величезні доходи від транзитної  

          транспортування вантажів і енергоносіїв по 

          лініям Схід — Захід і Північ — Південь); 

      •  наукові і технологічні заділи (у фізиці 

          хімії, електроніці, виробництві військової  

         техніка, в області освоєння космічного простору  

         у енергетиці і др.); 

      •  систему освіти (про що свідчить 

          затребуваність за кордоном російських фахівців  

         і учених, включаючи молодих випускників вузів); 

      •  людський капітал (наявність унікальних 

          наукових і конструкторських шкіл і колективів 
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          високий середній рівень утворення робочої сили 

          традиційний для Росії низький рівень 

          заданості і схематизму творчого мислення); 

      •  динамічне російське підприємництво. 

      Багато перетворень, які провела адміністрація В. В. Путина, були призначені для того, 

щоб відповідати критеріям членства в Усесвітній торговій організації (ВТО). Необхідність вступу 

у ВТО сприймалася експертами неоднозначно. Одні виступали за вступ, бо це дозволить Росії 

увійти до міжнародного ринку, перш за все природних ресурсів, значно розширить доходи 

російських сировинних галузей економіки. Інші побоювалися, що входження Росії у ВТО 

остаточно зруйнує вітчизняну промисловість, яка може не витримати конкуренції з боку дешевих 

імпортних товарів. 

      Всі ці процеси переслідували одну мету — Росія повинна увійти до світового ринку як 

адекватний учасник. Для цього на російському ринку відбувалися крупні структурні перетворення. 

Були створені крупні компанії з високим рівнем капіталізації, які могли б стати локомотивами 

російської економіки і конкурувати на міжнародному ринку в умовах глобальної економіки. Як 

приклад можна привести крупні державні концерни, такі, як «Газпром» і «Роснефть». 

      Держава виступила ініціатором злиття у ряді інших галузей: оборонній, автомобільній 

промисловості. Одночасно це дозволило підсилити державну присутність в так званих 

стратегічних галузях, перш за все в енергетиці. 

      Росії вдалося вирішити проблему зовнішнього боргу. Золотовалютні резерви 

Центробанку склали більше 250 млрд доларів і щонеділі збільшувалися на декілька мільярдів. У 

Стабілізаційному фонді, який був створений 1 січня 2004 р., за рахунок надприбутків від цін на 

нафту вдалося накопичити близько 76 млрд доларів. Їх передбачалося направити на зниження 

рисок, пов'язаних з можливою несприятливою зовнішньоекономічною кон'юнктурою. Швидкими 

темпами росли інвестиції, зокрема прямі іноземні, які за підсумками 2005 р. склали 1/4 частина від 

загального об'єму інвестицій (у 2004 р. — 1/5 частина). 

      Разом з тим в економіці залишається багато проблем. Так, високою (порядка 10%) є 

інфляція. Проте її рівень в порівнянні з 1999 р. знизився втричі. Ставка по кредитах в 12% 

скоротилася в порівнянні з 2000 р. також практично в 3 рази. Зміцнення рубля привело до 

збільшення імпорту і зниження конкурентоспроможності товарів російського виробництва. У 

деяких галузях виробництва була відмічена стагнація, що змінила зростання, характерне для 

2000—2005 рр. 

 

Реформа управління 

 

      Захоплення терористами школи в Беслане у вересні 2004 р. продемонстрував критичний 

стан управління регіонами і неготовність виконавчої влади ефективно діяти в кризових ситуаціях. 

Президент Росії виступив 13 вересня 2004 р. з пропозиціями по новому порядку обрання 

губернаторів, по новій системі обрання депутатів Державної Думи і по створенню Суспільної 

палати. В кінці 2004 р. ці пропозиції стали законами. По новому закону регіональні законодавчі 

збори за представленням Президента обирають нового главу регіону. Президент отримав право 

відкликати губернатора за неналежного виконання обов'язків. Своє недовір'я губернаторові має 

право виразити і законодавчі збори. Таким чином, Президент узяв на себе відповідальність за 

роботу губернаторів. 

      Були скасовані вибори депутатів Держдуми по одномандатних округах. Основний 

аргумент на користь переходу до суто партійних виборів полягав в тому, щоб стимулювати 

розвиток партійної системи в країні. Вибори по новій системі дозволяють також виключити 

«внутріпартійну корупцію», оскільки партії будуть вимушені включати в свої регіональні списки 

кандидатів, дійсно здатних привернути голоси виборців. 

      Створення Суспільної палати Російської Федерації активізувало становлення 

цивільного суспільства і прискорило формування його інститутів. Суспільна палата доповнила 

роботу парламентаріїв. 
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      Одним з основних напрямів федеральної реформи стало укрупнення регіонів в 

основному за рахунок приєднання за підсумками референдумів економічно неспроможних 

автономних округів до областей і країв. На початку 2005 р. законодавчо закріплений процес 

об'єднання Пермської області і Комі-пермяцкого автономного округу в Пермський край. Успішно 

для прихильників укрупнення завершилися референдуми по об'єднанню Таймирського (Долгано-

ненецкого) автономного округу, Евенкійського автономного округу і Красноярського краю, 

Коряцького автономного округу і Камчатської області, а також Усть-ордынского Бурятського 

округу і області Іркутська. 

      На 2004—2005 рр. припав перший етап адміністративної реформи, пов'язаний з 

конкретизацією і розділенням функцій органів виконавчої влади. У результаті виникла нова 

структура федеральної виконавчої влади, що складається з підрозділів трьох типів: міністерств, 

служб і агентств. 

      Міністерство — федеральний орган виконавчої влади, що несе повну відповідальність 

за стан підвідомчої сфери управління і її розвиток. Саме федеральні міністерства повинні стати в 

точній відповідності з Конституцією РФ опорними елементами системи виконавчої влади на чолі з 

Урядом Російської Федерації, політично відповідальними за ефективне проведення державної 

політики у визначених для них сферах управління. Федеральна служба — федеральний орган 

виконавчої влади, що створюється для безпосереднього здійснення спеціалізованих 

правоприменительных функцій і функцій нагляду. Федеральне агентство — федеральний орган 

виконавчої влади, що відповідає за надання певних видів суспільних благ і послуг населенню або 

іншим органам влади. 

      Боротьба з корупцією — один з ключових напрямів підвищення ефективності державної 

влади в сучасній Росії. Сьогодні в Росії робляться заходи, щоб зробити правове поле адекватним 

для боротьби з цим соціальним злом. Росія підписала і ратифікувала в 2006 р. Міжнародну 

конвенцію по боротьбі з корупцією, прийняту ООН в 2003 р., яка передбачає повний комплекс 

мерів по боротьбі з корупцією: заходи по її попередженню, зобов'язання про встановлення 

кримінальної відповідальності, зокрема за підкуп і хабарі, напрями міждержавної взаємодії. 

 

Політична реформа 

      До 2004 р. були внесені зміни у федеральне законодавство, що стосується виборів в 

Державну Думу, а декілька раніше, в 2002 р., — в законодавчі органи суб'єктів РФ. У обох 

випадках напрям змін одне — перехід від системи вибору в одномандатних округах (мажоритарна 

виборча система відносної більшості) до пропорційної виборчої системи, тобто обранню депутатів 

по списках партій. 

      Політична наука і політична практика однозначно затверджують одне: вибори за 

партійними списками дозволяють відобразити нюанси в політичних перевагах виборців точніше, 

ніж по мажоритарних округах. Крім того, вибори за партійними списками акцентують увагу 

виборців на програмах партій, а не на особах кандидатів. Це робить вибори боротьбою ідей, що 

важливе з погляду прояву виборцями своєї політичної волі. Нарешті, вибори по пропорційній 

системі укріплюють політичні партії. Поза політичною партією доступ до виборних посад вищого 

рівня стає неможливий. 

      На формування крупних загальнонаціональних партій були направлені і інші заходи, 

здійснені за ініціативою Президента або його політичних союзників в парламенті, зокрема відміна 

у виборчих бюлетенях графи «Проти всіх» і підвищення мінімального рівня для проходження 

партії в Державну Думу з 5 до 7%. 

      Яке це має значення? Повноцінні, крупні політичні партії виступають як головні 

сполучні ланки між цивільним суспільством і державою і створюють механізм забезпечення 

відповідальності влади. До того ж крупні загальнонаціональні партії виступають як механізм 

забезпечення національної єдності країни. Політика, що проводиться, направлена на розвиток 

партійної системи сучасної Росії. 

      Загальна мета цих мерів — формування в Росії сучасної політичної системи, здатної 

забезпечити необхідне країні керівництво в будь-якій ситуації. Помічник Презідента В. Ю. Сурков 
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запропонував термін «суверенна демократія» для позначення політичного режиму, до якого слід 

прагнути. На його думку, «допустимо визначити суверенну демократію як спосіб політичного 

життя суспільства, при якому власті, їх органи і дії вибираються, формуються і прямують 

виключно російською нацією у всьому її різноманітті і цілісності ради досягнення матеріального 

добробуту, свободи і справедливості всіма громадянами, соціальними групами і народами, її 

створюючими». Розвиваючи свою думку, Бабаків додає: «Короткими визначеннями суверенної 

демократії здатні служити майже буквальні переклади цього терміну старомодною 

(самодержавство народу) і сучасною (правління вільних людей) російською мовою». Суверенітет, 

будучи повнотою і незалежністю влади нації над своєю долею, не підлягає відчуженню. 

      Термін «суверенна демократія» зустрічав і зустрічає багато заперечень, що в основному 

зводяться до того, що демократія не потребує додаткових визначень, — або вона є, або її немає. 

Тим часом додаткові визначень демократії існує немало; наприклад, А. Лейпхарт ввів 

розмежування мажоритарної (заснованою на більшості) і консенсусної (заснованою на 

максимально широкій згоді) демократії. Подібні визначення підкреслюють, на якій саме аспект 

демократичного режиму ставиться акцент. Чи демократична політична система, якщо вибрані 

народом керівники держави нездібні приймати політичних рішень без твердження їх ззовні? 

Очевидно, що таку систему демократичною назвати не можна. Тому без державного суверенітету 

не може бути демократії — саме ця сторона проблеми і підкреслюється у визначенні «суверенна 

демократія». 

      Суверенна демократія — політичний режим, що відповідає наступним восьми умовам: 

      1. Контроль за вирішеннями держави Конституція покладає на виборних офіційних осіб. 

      2. Ці офіційні особи періодично обираються в ході чесних виборів, що проводяться, 

виключають всяке примушення. 

      3. Практично все доросле населення має право вибирати офіційних осіб. 

      4. Практично все доросле населення має право претендувати на виборні посади. 

      5. Громадяни мають право висловлювати свою думку, не побоюючись переслідування 

по політичних мотивах. 

      6. Громадяни мають право отримувати інформацію з альтернативних джерел. 

Альтернативні джерела інформації знаходяться під захистом закону. 

      7. Громадяни мають право створювати незалежні асоціації і організації, включаючи 

політичні партії і угрупування по інтересах 

      8. Держава має в своєму розпорядженні всю повноту суверенітету. Воно має монополію 

на легітимне насильство і оподаткування, контролює територію і забезпечує безпеку, тобто є в 

повному розумінні слова державою. Воно контролює національну економіку, стратегічно важливі 

галузі, об'єкти, комунікації. Значущість галузей з часом може мінятися — у минулому ключовою 

комунікацією були залізниці, а в майбутньому, можливо, стануть космодроми, але вимога 

національного контролю залишається незмінною. Якщо національна економіка знаходиться 

залежно від іноземного капіталу, імпорту або кон'юнктури світового ринку, країна-споживач не 

здатна захищати свої інтереси. Таким чином, суверенність демократії — це ще і наявність власної 

інноваційної економіки, виробництва стратегічно значущого для всього світу продукту, від якого 

залежать інші країни. Реальний суверенітет означає здатність держави на ділі (а не декларативно) 

самостійно проводити свою внутрішню, зовнішню і оборонну політику, укладати і розривати 

договори, вступати або не вступати у відносини стратегічного партнерства і тому подібне 

      Суверенітет і демократія в рамках просувної керівництвом Росії концепції повинні стати 

тими цінностями, навколо яких об'єднаються еліти і маси. При цьому особливу важливість має 

консолідація еліт. «Якщо ми не зуміємо консолідувати еліти, Росія може зникнути як єдина 

держава. З географічних карт були змиті цілі імперії, коли їх еліти позбулися об'єднуючої ідеї і 

вступили в смертельну сутичку. Консолідація російської еліти можлива тільки на одній платформі 

— для збереження ефективної державності в межах існуючих меж. Все решта идеологемы 

вторинна», — відзначає перший заступник голови уряду Росії Д. А. Медведев. 

 

Пріоритетні національні проекти 



200 
 

 

      Виступаючи з щорічним посланням до Федеральних зборів в 2004 р., Президент 

Володимир Путін відзначив: «Ми підійшли до можливості розвитку високими темпами, до 

можливості вирішення масштабних, загальнонаціональних завдань. І зараз ми маємо і достатній 

досвід, і необхідні інструменти, щоб ставити перед собою дійсно довгострокові цілі. Сьогодні, 

вперше за довгий час, ми можемо прогнозувати наше життя не на декілька місяців — навіть не на 

рік, — а на десятиліття вперед. І досягнення останніх років дають нам підставу приступити 

нарешті до вирішення проблем, з якими можна справитися, але можна справитися — тільки маючи 

певні економічні можливості, політичну стабільність і активне цивільне суспільство». 

      5 вересня 2005 р. Президент виступив на спільному засіданні уряду, парламенту і 

керівників регіонів, де сформулював концепцію національних проектів: «Сьогоднішні можливості 

Росії цілком дозволяють добитися відчутніших результатів підвищення добробуту народу Росії. 

Добитися, не порушуючи балансу основних економічних показників і не допускаючи сплеску 

інфляції. І тому можливості, що вже відкриваються в російській економіці, не повинні бути нами 

упущені. 

      Сьогодні хотів би особливо зупинитися на практичних кроках в реалізації пріоритетних 

національних проектів в таких областях, як охорона здоров'я, освіта, житло. 

      По-перше, саме ці сфери визначають якість життя людей і соціальне самопочуття 

суспільства. І по-друге, кінець кінцем вирішення саме цих питань прямо впливає на демографічну 

ситуацію в країні і, що украй важливе, створює необхідні стартові умови для розвитку так званого 

людського капіталу». 

      На основі цих положень були розроблені чотири пріоритетні національні проекти: 

«Здоров'я», «Якісна освіта», «Доступне і комфортне житло», «Розвиток аграрно-промислового 

комплексу». Основний сенс кожного з проектів — концентрація одночасно державних грошей і 

організаційних зусиль влади (бюджетних і адміністративних ресурсів) на підвищенні якості життя 

громадян Російської Федерації. 

      У кожній з проблем виділені ключові точки додатку зусиль. 

      У проекті «Здоров'я» це розвиток первинної медичної допомоги (мережі поліклінік і т. 

д.) і забезпечення високотехнологічної медичної допомоги (за рахунок будівництва нових центрів 

медичних високих технологій). 

      У проекті «Якісна освіта» — заохочення кращих вчителів, стимулювання вузів і шкіл, 

впроваджувальних інноваційні програми, інформатизація шкіл і розвиток матеріальної бази 

шкільної освіти, створення мережі національних університетів і бизнес-школ. 

      Особливої уваги заслуговує проект «Якісне і доступне житло». Більшість росіян 

потребують житла, але не можуть собі дозволити його покупку. Держава, забезпечуючи 

збалансоване стимулювання попиту і пропозиції на житловому ринку, підтримуючи будівництво 

нового житла ринковими механізмами, розраховує вже протягом найближчих 5 років переламати 

ситуацію. До 2010 р. об'єми житлового будівництва збільшаться, як мінімум, на 26,6%, черга на 

поліпшення житлових умов скоротиться до 7 років, а ставки по іпотечних кредитах зменшаться до 

8% річних. 

 

Демографічна проблема 

 

      Вже в своєму першому виступі перед Федеральними Зборами як Президента Росії В. В. 

Путін підкреслив: 

      «Нас, громадян Росії, з року в рік стає все менше і менше. Вже декілька років 

чисельність населення країни в середньому щорічно зменшується на 750 тисяч чоловік. І якщо 

вірити прогнозам, а прогнози засновані на реальній роботі, реальній роботі людей, які в цьому 

розбираються, цьому присвятили все своє життя, вже через 15 років росіян може стати менше на 

22 мільйони чоловік. Я прошу вдуматися в цю цифру: сьома частина населення країни. Якщо 

нинішня тенденція збережеться, виживаність нації опиниться під загрозою. Нам реально загрожує 

стати дряхліючою нацією. Сьогодні демографічна ситуація — одна з тривожних». Проте 
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економічний стан не дозволяв прийняти масштабних мерів, що вимагають крупних і 

довгострокових фінансових витрат. Держава вимушена була обмежитися ухваленням порівняно 

приватних мерів. Так, були прийняті нормативні акти, направлені на боротьбу з алкоголізацією 

населення як одній з найважливіших причин смертності. 

      Проте лише в 2006 р. досягнутий рівень економіки і реалізація пріоритетних 

національних проектів (перш за все — у сфері охорони здоров'я і житлового будівництва), що 

почалася, дозволили по новому підійти до демографічної проблеми. 

      10 травня 2006 р. В. В. Путін виклав програму стимулювання народжуваності, що 

включає цілий комплекс мерів. По-перше, збільшувалися посібники з догляду за дитиною у віці до 

півтора років (до 1,5 тис. рублів на першу дитину і до 3 тис. рублів на другу). По-друге, виплати 

жінкам, що знаходяться у відпустці по вагітності і пологам (декретній відпустці, як його часто 

називають) або у відпустці по догляду за дитиною до півтора років, збільшувалися до суми в 40% 

від доотпускного заробітку. По-третє, вводився новий вигляд соціальних виплат — компенсація 

витрат на дитяче дошкільне виховання (ясла і дитячі сади). По-четверте, збільшувалася вартість 

родових сертифікатів. По-п'яте, вводилася абсолютно нова для Росії форма стимулювання 

народжуваності — «материнський капітал» в сумі 250 тис. рублів, що поступає в розпорядження 

жінок, що народжують другу дитину. Ця програма почала реалізовуватися з 1 січня 2007 р. 

 

*** 

      Такі, у стислому нарисі, основні напрями і підсумки внутрішнього розвитку Росії у 

2000—2006 рр. З них ми бачимо, який великий шлях опинився пройдений за ці роки. Росія вийшла 

із затяжної економічної кризи, вирішила боргову проблему і в умовах економічного зростання 

приступає до вирішення найбільш гострих соціальних проблем. Звичайно, робляться лише перші 

кроки на довгому шляху. 

      Разом з тим ми бачимо, що практично кожна значуща міра пов'язана з ім'ям і діяльністю 

Президента В. В. Путина. Це наслідок конституційних повноважень Президента Росії, що 

визначає, по букві основного закону, основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики держави. 

Б. М. Єльцин  через свій вік і хвороби не міг повною мірою виконувати численні обов'язки, 

покладені на розділ держави. Коли на цей пост заступила здорова і енергійна людина, повною 

мірою з'ясувалося, наскільки велика президентська влада. Концентрація влади в руках Президента 

РФ має свою оборотну сторону — для того, щоб те або інша справа робилася, займатися їм 

повинен президент. Ініціативи, витікаючі не від президента або не підтримувані їм, мають украй 

мало шансів бути втіленими в життя. Така залежність державного життя від однієї людини, 

безумовно, може стати чинником риски для Росії. Розвиток демократії повинен зменшувати роль 

осіб політиків і збільшувати роль інститутів.  

     

Документи епохи: 

   Шлях, пройдений країною за роки правління В. В. Путина, можна стисло описати 

витягами з щорічних послань Президента Росії Федеральним Зборам. 

      2000-й: «Сьогодні ми перш за все ставимо завдання наведення ладу в органах влади. Це 

лише найперший етап державної модернізації. З'єднання ресурсів федеральною, регіональних і 

місцевих властей буде потрібно для вирішення інших складних завдань». 

      2001-й: «Сьогодні вже можна сказати: період «розповзання» державності позаду. 

Дезинтеграція держави зупинена. 2000 рік наочно показав, що ми можемо працювати разом, а 

зараз всім треба вчитися працювати ефективно». 

      2002-й: «Ми повинні зробити Росію процвітаючою і заможною країною. Щоб жити в 

ній було комфортне і безпечно. Щоб люди могли вільно трудитися, без обмежень і страху 

заробляти для себе і для своїх дітей. І щоб вони прагнули їхати до Росії, а не з неї. Виховувати тут 

своїх дітей. Будувати тут свій будинок». 

      2003-й: «За трирічний період ми не тільки грунтовно розібрали завали проблем — а 

займатися ними практично в щоденному режимі нас примушувало саме життя, — але і добилися 

деяких позитивних результатів. Зараз треба зробити наступний крок. І всі наші рішення, всі наші 
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дії — підпорядкувати тому, щоб вже в осяжному майбутньому Росія міцно зайняла місце серед 

дійсно сильних, економічно передових і впливових держав миру. Це — якісно нове завдання. 

Якісно новий ступінь для країни. Ступінь, на який ми раніше не могли піднятися із-за цілого ряду, 

із-за множини інших, невідкладних проблем. Така можливість у нас є. І ми зобов'язані нею 

скористатися». 

   

 З послання Президента Російської Федерації В. В. Путіна Федеральним Зборам. 2006 р. 

      В умовах жорсткої міжнародної конкуренції економічний розвиток країни повинен 

визначатися головним чином її науковими і технологічними перевагами. Але, на жаль, велика 

частина технологічного устаткування, використовуваного зараз російською промисловістю, 

відстає від передового рівня навіть не на роки, а на десятиліття... Так, ми знаємо: такий наша 

промисловість, наша економіка будувалася ще в радянські часи. Але знати — цього абсолютно 

недостатньо. Необхідно прийняти конкретні заходи для того, щоб ситуацію змінити... Росія 

повинна повною мірою реалізувати себе в таких високотехнологічних сферах, як сучасна 

енергетика, комунікації, космос, авіабудування. Повинна стати крупним експортером 

інтелектуальних послуг. Зрозуміло, ми розраховуємо на зростання підприємницької ініціативи у 

всіх секторах економіки. І створюватимемо для цього необхідні умови. Але могутній ривок у 

вищеназваних, традиційно сильних для країни областях — це наш шанс використовувати їх як 

локомотив розвитку. Це — реальна можливість змінити структуру всієї економіки і зайняти гідне 

місце в світовому розподілі праці. 

 

   Із статті В. Третьякова «Суверенна демократія. Про політичну філософію Володимира 

Путіна» («Російська газета», 28 квітня 2005 р.) 

      Свою політичну філософію Володимир Путін сформулював на шостому році 

президентства. Чи відбулося це випадково, чи під впливом накопиченого досвіду і відповідних 

роздумів, або так було задумано ще при приході до влади, не так важливо. Важливо, що ця 

філософія оповістила в 2005 році. Важливо, що тепер вона є... 

      Генеральна метафізична основа політичної філософії Путіна наступна: Росія була, є і 

буде найбільшою європейською нацією. 

      Протягом трьох сторіч Росія розвивалася разом з іншими європейськими народами і 

культурно, і політично, і суспільно-цивільно, в чомусь відстаючи, але в чомусь і випереджаючи 

країни і народи «класичною», тобто Західною, Європи. Росія (росіяни) — одна з якнайдавніших 

націй Європи, що має тисячолітню історію державності. 

      Демократична традиція є не щось привнесене до Росії звідки-небудь, а природним 

чином і в певний історичний момент що виникла в ній самій цінність, рівно значуща в російській 

суспільній свідомості ще двом цінностям — свободі (у тому числі і незалежності, суверенності 

російської нації і російської держави) і справедливості. 

      Молода (нова) російська демократія є продовженням російської державності, а не її 

крахом. 

      Від радянської системи по власному вибору і бажанню Росія перейшла до нового етапу 

свого розвитку — будівництва одночасно демократичного, вільного (суверенного) і справедливого 

суспільства і держави. І вони, російське суспільство і держава, самі визначатимуть терміни, етапи, 

умови і форми цього розвитку. 

      Суверенна (і справедлива) демократія Росії — ось лінгвістична і сутнісна формула 

політичної філософії Путіна. 

 

38. Відновлення позицій Росії 

у зовнішній політиці 

 

      Основні зовнішньополітичні проблеми, з якими зіткнулася Росія на рубежі II і  III 

тисячоліть, полягали в крайній слабкості держави, невпевненості зарубіжних партнерів в 

стабільності внутрішньополітичної ситуації Росії, в непередбачуваності дій російського 
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керівництва при попередньому президентові. Величезний зовнішній борг, а також дефолт 1998 р. 

були головними чинниками, що визначали відношення до Росії з боку міжнародного 

співтовариства. 

      На 1 січня 2000 р. державний зовнішній борг Росії складав порядка 60% ВВП (132,8 

млрд доларів), а сумарний зовнішній борг — 177,7 млрд доларів. Здатність Росії своєчасно 

проводити виплати за боргом ставилася під сумнів всіма кредиторами. Кредитори, в першу чергу 

МВФ, а також члени Паризького клубу, прагнули використовувати боргову проблему для чинення 

тиску на Росію. 

      Ці обставини привели до переоцінки російським суспільством відношення до дій 

західних партнерів. 

      Після обрання Президентом РФ Володимира Путіна позиції кредиторів відносно Росії 

дещо лагідніли. Зниження загрози сепаратизму в Росії зробило ситуацію в країні більш 

передбаченою для зарубіжних партнерів. На цьому фоні Росія намагалася досягти домовленостей 

про реструктуризацію зовнішнього боргу. Паризький клуб погодився на відстрочення поточних 

платежів в 1999 і 2000 рр. у розмірі 8 млрд доларів. Також в 2000 р. була досягнута угода з 

Лондонським клубом про реструктуризацію заборгованості у розмірі 29 млрд доларів. Але 

поліпшення в 2000 р. зовнішньоекономічної кон'юнктури і економічне зростання усередині країни 

зняли з порядку денного розмови про реструктуризацію або списання зовнішнього боргу. Лише 

осінню 2001 р. вдалося домовитися з Чехією про списання 2,5 з 3,6 млрд доларів заборгованості. У 

2006 р. Росія виплатила всі борги Паризькому клубу кредиторів. 

      Вирішенню боргової проблеми були присвячені і зовнішньополітичні дії російського 

керівництва в 2000—2006 рр. Москва намагалася отримати кошти і зі своїх боржників. До 1991 р. 

57 країн були винні Радянському Союзу порядка 150 млрд доларів. Проте, оскільки кредити 

видавалися часто по політичних мотивах, в рублях або перекладних рублях, а також в товарах, 

більшість країн відмовлялися визнавати курс Держбанку СРСР. Більш того, після вступу в 1997 р. 

в Паризький клуб кредиторів Росія погодилася списати від 70 до 90% заборгованості перед СРСР. 

Нарешті, борги більшості держав Росії були безперспективними, тобто вірогідність повернення 

боргу була мінімальна. Ринкова вартість боргів перед СРСР оцінювалася експертами в 5—7 млрд 

доларів. 

      З 13 по 16 грудня 2000 р. Президент Росії знаходився з візитом на Кубі. Її борг перед 

СРСР складає більше 22 млрд доларів. Кубинському лідерові Ф. Кастро було зроблено пропозицію 

про врегулювання довга в рамках Паризького клубу. Кастро відмовився, запропонувавши Росії, у 

свою чергу, платити за оренду розвідувального центру в Лурдесе 200 млн доларів щорічно. В 

результаті було ухвалено рішення про недоцільність змісту військової бази в Лурдесе, оскільки 

аналогічну інформацію можна отримувати через супутники. 

      Аналогічну мету — домовитися про повернення боргів — мала поїздка до В'єтнаму 1—

2 березня 2001 р. Була досягнута угода про реструктуризацію в'єтнамського боргу, який складав 

порядка 10 млрд доларів. У свою чергу, в'єтнамське керівництво нагадало про вимогу виплачувати 

300 млн доларів в рік за оренду військово-морської бази в Камрані. У зв'язку з тим що Росія не має 

в своєму розпорядженні скільки-небудь значного флоту на Тихому океані, літом 2001 р. було 

ухвалено рішення не відновлювати договір про оренду Камрані, термін дії якого закінчувався в 

2004 р. 

      Всього з 1997 по 2006 р. Росія списала боргів на суму близько 40 млрд доларів. Проте 

треба підкреслити, що велика частина цих боргів була безперспективною, тобто шансів на їх 

повернення не було. 

      Повертаючи власні борги, Росія повинна була щорічно виділяти на погашення порядка 

13 млрд доларів. Пік виплат доводився на 2003 р. (19 млрд доларів). Але сприятлива 

зовнішньоекономічна кон'юнктура, профіцит бюджету і позитивне сальдо торгового балансу 

дозволили достатньо безболісно для економіки подолати пікові виплати в 2003—2005 рр. і навіть 

достроково погашати борги. 

      Для дострокового погашення боргу були використані можливості Стабілізаційного 

фонду. Росія достроково повністю розплатилася по боргах перед Міжнародним валютним фондом. 
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Також була досягнута домовленість про повне погашення заборгованості перед Паризьким 

клубом. Росія позбавилася від найбільш обтяжливих боргів, які брала під високі відсотки (до 15% 

річних) .Как це було 

      А. Д. Жуків, віце-прем'єр Уряду РФ, відзначав: «Гроші у Паризького клубу брав 

радянський уряд, коли без іноземних кредитів обійтися було не можна, і нам викручували руки, 

даючи гроші під дуже високі відсотки. Зараз Росія може брати гроші на набагато вигідніших 

умовах, і тому продовжувати платити такі високі відсотки недоцільно». 

      Росія в 2000—2005 рр. піддавалася постійним звинуваченням за дії зі встановлення 

законної влади в Чеченській республіці. Голова ПАРЕ Рассел Джонстон в січні 2000 р. не 

виключав можливості припинення членства Росії в цій організації. У березні 2002 р. доповідач 

ПАРЕ по Чечні лорд Джадд виступив за створення міжнародного трибуналу по Чечні. У квітні 

2003 р. ПАРЕ прийняла резолюцію про створення такого трибуналу. Позиція США відносно Чечні 

була стриманішою. Власті США вітали ті, що пройшли в листопаді 2005 р. парламентські вибори 

в Чечні і виразили надію на подальшу нормалізацію ситуації в республіці. Делегація ПАРЕ, що 

займалася моніторингом на цих виборах, також висловилася за те, що вибори в цілому пройшли 

коректно. 

      Основною проблемою російсько-американських взаємин в 2000—2001 рр. було 

прагнення Вашингтона вийти з договору по ПРО (протиракетній обороні) 1972 р. і створити 

національну систему. Керівництво Росії вважало, що створення національною ПРО (НПРО) 

Сполученими Штатами руйнує стратегічну стабільність, що склалася між СРСР і  США — двома 

ядерними державами, — під час «холодної війни», і здатне привести до стратегічної переваги 

Вашингтона. 

      Співпраця Росії і США в області ядерного роззброєння розвивалася, навпаки, успішно. 

14 квітня 2000 р. Державна Дума ратифікувала Договір між РФ і США про подальше скорочення і 

обмеження стратегічних наступальних озброєнь (Договір СНВ-2) Він передбачав скорочення до 

2007 р. РФ і США ядерних боєголовок до 3000—3500 у кожної із сторін. У розвиток співпраці в 

цій сфері 24 травня 2002 р. в Москві був підписаний Договір про скорочення стратегічних 

наступальних потенціалів (Договір про СНП). Договір є компромісом, що мінімізує для Росії 

наслідку виходу США з договору по ПРО. До 2012 р. сторони намітили скоротити ядерні сили до 

1700—2200 ядерних боєголовок. Договір гарантує збереження ядерного паритету між США і 

Росією. Договором знімаються обмеження на розгортання Росією міжконтинентальних 

балістичних ракет наземного базування з декількома боєголовками, передбачені договором СНВ-

2. 

      11 вересня 2001 р. в США відбулися ряд терактів — терористи-смертники направили 2 

захоплених літака в будівлі Усесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, третій літак врізався в 

будівлю Пентагону у Вашингтоні, ще один захоплений літак розбився в штаті Пенсільванія. Після 

терактів 11 вересня Вашингтон оголосив своїм головним ворогом міжнародний тероризм. Росія 

підтримала США в антитерористичній кампанії. На думку властей Сполучених Штатів, лідер 

терористичної організації «Аль-каїда», терорист Бен Ладен ховався у той час в Афганістані. 

Притулок йому надала мулла Омар, лідер екстремістського руху Талібан, що захопив в 1996 р. 

владу в Афганістані. 

      Володимир Путін виступив з підтримкою ініціативи США по знищенню «Аль-каїди» в 

Афганістані. Уряд Росії погодився надати російський повітряний простір літакам 

антитерористичної коаліції і не заперечував проти надання США баз в колишніх 

середньоазіатських республіках СРСР. Цей крок Росії був обумовлений збільшеною загрозою 

розповсюдження впливу Талібану і тероризму на країни Центральної Азії, що безпосередньо 

загрожувало безпеці південних меж Росії. У жовтні 2001 р. США і Великобританія завдали 

повітряних і ракетних ударів по території Афганістану. Незабаром при активній участі 

«Північного альянсу» — афганських частин під командуванням А. Масуда почалася сухопутна 

операція проти загонів талібів. Вона була завершена 18 березня 2002 р. витісненням сил талібів і 

бойовиків «Аль-каїди». 
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      Не дивлячись на активну співпрацю численні суперечності у відносинах США і Росії 

збереглися. США не збиралися виводити свої військові бази з території Киргизії і узбекистану 

після закінчення операції в Афганістані. Подальше розширення НАТО на схід (у листопаді 2002 р. 

до альянсу увійшли Болгарія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина, Словенія і Естонія) стало 

черговим негативним чинником у відносинах між Росією і США. Вперше членами НАТО стали 

колишні республіки СРСР. 

 

Точка зору: 

      Під час візиту в КНДР 19—20 липня 2000 р. Президент Росії Володимир Путін прагнув 

переконати лідера Північної Кореї Ким Чен Іра відмовитися від випробувань балістичних ракет в 

обмін на надання Росією Пхеньяну супутників. Ким Чен Ір погодився на цю умову, проте через 

декілька днів дезавуював власні слова. Росії не вдалося вибити з рук США аргумент щодо 

небезпеки, витікаючої від так званих країн-ізгоїв (по термінології властей США). Москва також 

виступила з ініціативою створення нестратегічною ПРО для Європи. Ця пропозиція зустріла 

підтримку з боку Франції і Німеччини, проте США не погодилися з пропозицією Росії. У жовтні 

2002 р. президент США Дж. Буш-младший ухвалив принципове політичне рішення приступити в 

2004 р. до розгортання системи НПРО. Проте експерти упевнені, що протягом найближчих 

десятиліть сили ядерної заборони, що є у Росії, будуть здатні подолати недосконалу систему 

НПРО США. 

      Прикладом втілення нових підходів США до регулювання міжнародних відносин сталі 

події в Іраку. У Раді Безпеки ООН 8 листопада 2002 р. була прийнята резолюція № 1441 про 

відновлення інспекційної діяльності ООН на території Іраку. Проте США всупереч резолюції 

ООН, використовуючи помилкові звинувачення в адресу С. Хусейна (президента Іраку) в розробці 

зброї масового ураження, за підтримки Великобританії вторглися до Іраку. 20 лютого 2003 р. 

почалася війна з Іраком. Різко проти війни виступили Росія, Китай і навіть ряд союзників США по 

антитерористичній коаліції і НАТО. Дійсні причини полягали в тому, що США прагнули знайти 

альтернативного Саудівській Аравії постачальника нафті. Ірак, що займав друге місце по запасах 

«чорного золота», виявився самим відповідним кандидатом. 

      Вашингтон проігнорував позицію Росії в іракській кризі, хоча Москва прагнула не 

допустити військового розвитку ситуації. 20 березня 2003 р. Президент Росії виступив з різкою 

критикою політики США, що руйнувала систему міжнародної безпеки. 

      Військові дії в Іраку завершилися достатньо швидко — вже в квітні були розгромлені 

основні частини і підрозділи іракської армії, а війська антиіракської коаліції увійшли до Багдада. 

С. Хусейн біг, але в грудні 2003 р. потрапив до рук американців, а в грудні 2006 р. був страчений. 

Пошуки зброї масового ураження (ОМП) в Іраку так і не дали ніяких результатів. 15 грудня 2005 

р. в Іраку пройшли вибори в Національну асамблею, почалося формування цивільної 

адміністрації. Одночасно в країні різко загострилися внутрішні конфлікти на релігійному грунті. У 

районах, не контрольованих адміністрацією і військами антиіракської коаліції, активізувалися 

воєнізовані радикальні угрупування, що привело до зростання жертв серед населення Іраку. 

Продовжується і боротьба іракців проти окупаційних військ. 

      Результатом політики США стали і так звані кольорові революції в країнах СНД: 

«оранжева революція» на Україні, «революція троянд» в Грузії, «революція тюльпанів» в Киргизії. 

В результаті переворотів в Грузії і на Україні до влади прийшли проамериканські уряди, що не 

могло не викликати протестів і протидії з боку Росії. 

      Найбільш конфліктні відносини з країнами пострадянського простору склалися у 

Москви з Тбілісі, а також з прибалтійськими державами. Грузія в період правління там Е. 

Шеварднадзе була плацдармом для дій чеченських бойовиків, що не могло не викликати обурення 

Росії. Після скидання Шеварднадзе в кінці 2003 р. і перемоги на президентських виборах на 

початку 2004 р. М. Саакашвілі Грузія стала країною, повністю залежною від США, постійно 

займала антиросійську позицію. У 2006 р. Росія ввела проти виробників ряду грузинських товарів 

санкції, пов'язані з низькою якістю продукції, а також підняла ціни на енергоносії, істотно 
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наблизивши їх до загальносвітових і припинивши дотування грузинської економіки. До Тбілісі 

цього розцінили як політичний тиск. 

      У відносинах з прибалтійськими державами основним чинником став їх вступ в НАТО в 

2002 р. Правлячі круги Естонії, Латвії і Литви постійно висувають претензії до Росії за 

«окупацію», під якою вони мають на увазі період знаходження Прибалтики у складі СРСР. 

Найгостріше це питання було поставлене на святкуванні 60-ліття Перемоги 9 травня 2005 р. До 

Росії відмовилися приїхати президенти Естонії і Литви. Москва не визнає ні факту наявності 

якихось претензій з боку прибалтійських держав, ні їх трактування історичних подій. 

      Складними в цей період були взаємини Росії і України. Під час президентських виборів 

на Україні в 2004 р. Росія підтримала кандидатуру що займав тоді пост прем'єр-міністра України 

В. Януковича. Він виступав з програмою побудови тісніших зв'язків з Росією, надання російській 

мові на Україні офіційного статусу. Основним його супротивником був В. Ющенко, відомий 

антиросійськими ініціативами (зокрема, закликами вступити в НАТО). Янукович був єдиним 

кандидатом, здатним реально протистояти Ющенку. Тому вибір Росії був очевидний. 

      Ющенка надавали підтримку численні західні громадські організації, а також ряд 

держав, таких, як США і Польща, і деякі міжнародні організації (Євросоюз і НАТО). На Україні 

штучно нагніталася напруга, готувався сценарій «революції», відпрацьований в Сербії і Грузії. У 

другому турі виборів, що пройшли в листопаді 2004 р., перемогу з невеликою перевагою отримав 

Янукович. Проте Ющенко не визнав результати виборів, оголосив їх сфальсифікованими і призвав 

своїх прихильників вийти на площу Незалежності в Києві. Так на Україні почалася «оранжева 

революція». 

      Після тиску на того, що діє тоді президента України Л. Кучму з боку Вашингтона, 

Брюсселя і Варшави було прийнято вирішення про проведення третього туру — так званого 

«переголосування». Згода Кучми на цю процедуру деморалізувала прихильників Януковича, у 

яких віднімали перемогу, і демонструвало силу Ющенка, що збільшувало ряди його прихильників. 

В результаті третього туру переміг Ющенка. 

      Після перемоги Ющенка Україна проводила відносно Росії непослідовну політику. В 

кінці 2005 — початку 2006 р. відбулося загострення російсько-українських відносин, пов'язане з 

небажанням України платити за газ, що поставляється з Росії, за ринковою ціною. В результаті 

«газової кризи» все ж таки була досягнута угода, відповідно до якої Україна купуватиме 

російський газ по цінах, близьких до загальносвітових. Також були досягнуті домовленості про 

фіксовану оплату транзиту газу через Україну. 

      Скидання режиму Шеварднадзе в Грузії, «оранжева революція» на Україні, а також що 

відбувся після парламентських виборів в березні 2005 р. переворот в Киргизії, в результаті якого 

був повалений президент цієї республіки А. Акаєв, поставили перед Москвою завдання активнішої 

взаємодії з республіками СНД і проведення більш амбітної зовнішньої політики на 

пострадянському просторі. 

      Зокрема, після повстання в андижані (Узбекистан) в травні 2005 р. Росія підтримала 

президента республіки І. Карімова. Незабаром після цього узбекистан покинув антиросійську 

організацію ГУУАМ. Ташкент став членом Евразес, а також активізував свою роботу в 

Шанхайській організації співпраці (ШОС). Жорстка позиція Росії не дала опозиції провести 

неконституційні дії в ході парламентських виборів в Азербайджані і президентських виборів в 

Казахстані, що відбулися в кінці 2005 р. Росія зайняла однозначну позицію по визнанню 

результатів президентських виборів в Білорусії в березні 2006 р. В ході цих виборів (за винятком 

Казахстану) місцева опозиція діяла за «оранжевим сценарієм», заздалегідь оголошуючи про 

невизнанню результатів виборів, влаштовуючи мітинги на центральних площах і волаючи до 

ОБСЄ і ПАРЕ, чиї спостерігачі часто виконували кон'юнктурне замовлення по невизнанні виборів 

легітимними. 

      Відносини Росії з міжнародними організаціями будуються на конструктивній основі. 

Росія є послідовним прихильником зміцнення ролі ООН в міжнародних справах. Позначився 

новий етап в зв'язках Росії з Євросоюзом. На саміті Росія — ЄС, що пройшло 10 травня 2005 р., 

були затверджені «дорожні карти» по чотирьох «загальних просторах» — економічному; свободи, 
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правосуддя і безпеки; зовнішній безпеці; культури і утворення, включаючи науку. Ідея чотирьох 

«загальних просторів» виникла в травні 2003 р. на саміті Росія — ЄС в Санкт-Петербурзі. Вони 

покликані замінити Угоду про партнерство і співпрацю (СПС), підписане на Корфу в 1994 р. 

(термін його дії закінчується в 2007 р.). 

      Росія активно бере участь в роботі такої організації, як Євразійське економічною 

співтовариство. Евразес було установлене в жовтні 2000 р. в Астане з метою вироблення єдиних 

підходів при інтеграції в міжнародну економіку, а також створення Митного союзу Єдиного 

економічного простору країн-учасників. Серед засновників організації — Росія, Білорусія, 

Казахстан, Киргизія, Таджикистан. Спостерігачами є Україна, Молдавія і Вірменія. З січня 2006 р. 

Узбекистан став повноправним членом організації. Крім Евразес, дієвою структурою на території 

країн СНД є Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ). 

      Плідно розвивається співпраця Росії з Китаєм. 16 липня 2001 р. був підписаний Договір 

про добросусідство, дружбу і співпрацю між Російською Федерацією і Китайською Народною 

Республікою (так званий «Великий договір»). Сторони зобов'язалися не брати участь в союзах або 

блоках, що завдають збитку суверенітету, безпеці, територіальній цілісності обох країн. У 

договорі зафіксована також відсутність взаємних територіальних претензій. За наслідками візиту 

Володимира Путіна до Китаю в 2004 р. були підписані угоди про східну частину державного 

кордону. Росія поступилася Китаю островом Тарабаров і половину острова Великий Уссурійський 

недалеко від Хабаровська, а межа між Росією і Китаєм була проведена по фарватеру річки Амур. 

Це остаточно врегулювало прикордонні питання між двома країнами. Росія також добилася від 

Китаю згоди на вступ наший країни у ВТО. 

      Співпраця з Китаєм розвивається активно також в рамках Шанхайської організації 

співпраці (ШОС), об'єднуючої Росію, Китай, Казахстан, Киргизію, Таджикистан і узбекистан. 

Організація була створена 15 червня 2001 р. на базі неформального клубу лідерів Росії і азіатських 

країн «Шанхайська п'ятірка». ШОС — найбільш організація, що динамічно розвивається на 

пострадянському просторі. В даний час в організації полягають чотири спостерігачі — Індія, Іран, 

Монголія і Пакистан, працює контактна група ШОС — Афганістан, налагоджені відносини 

співпраці з ООН, СНД, Асоціацією країн Південно-східної Азії, Євразійським економічним 

співтовариством. Організація виступає з самостійних позицій, відстоюючи інтереси країн-членів. 

Літом 2005 р. після втручання США у внутрішньополітичні справи узбекистану і Киргизії 

організація виступила з пропозицією до США визначитися з термінами виведення військових баз з 

цих держав. На підтвердження серйозних намірів організації в 2007 р. пройдуть перші військові 

навчання країн — членів ШОС. 

      «Енергетична дипломатія» почала грати важливу роль в російській політиці. Хоча і тут 

західні уряди намагаються застосовувати свою політику подвійних стандартів. Прагнучи добитися 

найбільш сприятливих для себе умов постачання енергоносіїв, безпідставно звинувачували Росію 

у використанні нафти і газу як «політична зброя», висували вимоги про ослаблення ролі держави в 

контролі над енергоресурсами і широкому допуску західних компаній в це стратегічне 

середовище. 

      В ході енергетичного діалогу з ЄС Росія відстоювала своє право будувати енергетичну 

політику відповідно до своїх національних інтересів, які мають на увазі і облік інтересів інших 

сторін через встановлення відносин співпраці і взаємозалежності. Не випадкове забезпечення 

міжнародної енергетичної безпеки за ініціативою Президента Росії стало головною темою саміту 

«вісімки» в Санкт-Петербурзі в липні 2006 р. 

      Росія є серйозним партнером на міжнародній арені, який відкрито декларує свої 

національні інтереси і прагне їх відстоювати. Свідоцтво цьому — головування в 2006 р. наший 

країни в «Великій вісімці» (співтовариство найбільш розвинених країн світу, в яке входять 

Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Росія, США, Франція, Японія). Сьогодні всі 

спостерігачі — хто з тривогою, хто з ворожістю, хто з надією — констатують: Росія повернулася 

на авансцену світової політики.     

 

Документи епохи: 
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   З виступу В. В. Путіна на Мюнхенській конференції з питань політики безпеки. 10 

лютого 2007 р. 

      Переконаний: єдиним механізмом ухвалення рішень по використанню військової сили 

як останнього доводу може бути тільки Статут ООН... Легітимним можна рахувати застосування 

сили, тільки якщо рішення ухвалене на основі і в рамках ООН. І не треба підміняти Організацію 

Об'єднаних Націй ні НАТО, ні Євросоюзом. І коли ООН реально об'єднуватиме сили 

міжнародного співтовариства, які дійсно можуть реагувати на події в окремих країнах, коли ми 

позбавимося від зневаги міжнародним правом, то ситуація може змінитися. Інакше ситуація 

заходитиме лише в безвихідь і умножатиме кількість важких помилок. 

      ...Процес натівського розширення не має ніякого відношення до модернізації самого 

альянсу або до забезпечення безпеки в Європі. Навпаки, це серйозно провокуючий чинник, що 

знижує рівень взаємної довіри. І у нас є справедливе право відверто запитати: проти кого це 

розширення? І що стало з тими завіреннями, які давалися західними партнерами після розпуску 

Варшавського договору? Де тепер ці заяви? Про них навіть ніхто не пам'ятає. Але я дозволю собі 

нагадати в цій аудиторії, що було сказане. Хотів би привести цитату з виступу Генерального 

секретаря НАТО пана Вернера в Брюсселі 17 травня 1990 року. Він тоді сказав: «Сам факт, що ми 

готові не розміщувати війська НАТО за межами території ФРН, дає Радянському Союзу тверді 

гарантії безпеки». Де ці гарантії? 

 

Огляд зовнішньої політики Російської Федерації. МЗС РФ, 27 березня 2007 р. 

      Останніми роками на світовій арені відбулися істотні зміни. Наростаючі процеси 

глобалізації, не дивлячись на свої суперечливі следствия, ведуть до більш рівномірного розподілу 

ресурсів впливу і економічного зростання, закладаючи об'єктивну основу для багатополярної 

конструкції міжнародних відносин... Значно зміцнилося міжнародне положення Росії. Сильна, 

упевненіша в собі Росія стала важливою складовою частиною позитивних змін в світі. 

      ...У цих умовах якісно зросли роль і відповідальність Росії в міжнародних справах. 

Головне досягнення останніх років — новознайдена зовнішньополітична самостійність Росії. 

Назріла необхідність осмислення нової ситуації, зокрема на доктринальному рівні. 

      На глобализирующемся світі не може бути острівців стабільності. Національна безпека 

Росії не може бути забезпечена поза глобальним і регіональним контекстом. В умовах глобалізації 

успіх внутрішніх перетворень у все більшому ступеню залежить від впливу чинників, що 

знаходяться за межами наших меж. Більш того, очевидно, що Росія може існувати в своїх 

нинішніх межах тільки як активна світова держава, провідна ініціативну політику по всьому 

спектру актуальних міжнародних проблем на основі реалістичної оцінки власних можливостей. 

      З іншого боку, міцність міжнародних позицій Росії безпосередньо залежить від 

положення усередині країни. Внутрішнє зміцнення Росії робить нашу зовнішню політику більш 

цілеспрямованою і результативною, а російську дипломатію — більш затребуваною в світових 

справах. Росія, що окріпнула, вже стала крупним позитивним чинником розвитку загальносвітових 

процесів. Ми створюємо сприятливі зовнішні умови для внутрішніх реформ, але зовні ми також 

шукаємо підказки для своєї творчої роботи. Ми в змозі впливати на світовий розвиток зокрема за 

допомогою того, що ми робимо перш за все для себе. 

 

   Із статті В. Третьякова «Російська Азія» («Московські новини», 3 березня 2006 р.) 

      Відродивши за роки правління Путіна значну частину своїй минулою зовнішньою і 

внутрішньою субъектности, Росія відтепер є не просто найбільшим уламком колишньої світової 

наддержави СРСР, не всього лише одній з регіональних наддержав Євразії, а (по сукупності 

характеристик) світовою державою другого рангу, що має перспективи повернення собі і статусу 

глобальної сверхдержавности у ряді п'ятірки, до решти членів якої відносяться США, Китай, ЄС і 

Індія. 

      Без Росії знов не можна або, принаймні, украй важко вирішити більшість проблем якщо 

і не в світі взагалі, то в субрегіоні Європа — Азія — Африка безумовно. 
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      Судячи з усього, Росії уготована, якщо вона з нею справиться, особлива роль в 

конфлікті християнської і ісламської цивілізацій, що бурхливо розвивається. 

      Прийнята Кремлем доктрина «суверенної демократії» виключає входження Росії як 

підлеглого члена в які-небудь міжнародні коаліції, а, навпроти, припускає створення власної 

коаліції на канонічних просторах своєї історичної присутності і впливу, у тому числі і в 

Центральній Азії. 

      Нинішні межі Російської Федерації є неприродними або, в усякому разі, відчуваються 

такими більшістю політичного класу країни — перш за все з погляду того, що вони не 

забезпечують достатній рівень безпеки для Росії. І ця недостатність повинна бути компенсована. 

Принаймні — міцним військово-політичним союзом з поряд довколишніх країн. 

 

39. Духовне життя російського 

суспільства в епоху змін 

 

      Останнє десятиліття XX в. відмічено радикальними змінами в духовному житті країни і 

новими процесами в розвитку культури. Найважливішими умовами економічних і політичних 

перетворень стало затвердження свободи слова, розвиток глобальної мережі комунікацій, 

зростання залученості Росії в світовий культурний і інформаційний простір. 

      Стрімко мінялася звична для радянської людини картина миру. Впродовж десятиліть 

радянської історії люди відчували себе першопроходцями, носіями передових ідей, учасниками 

великих соціальних перетворень. І досягнення країни в індустріалізації, в розвитку освіти, в науці і 

техніці давали для цієї підстави. Перемога у війні з фашизмом і швидке відновлення зруйнованого 

господарства укріплювали упевненість народу у власних силах. Всього 100 років — чотири 

покоління — розділяють відміну кріпосного має рацію в Росії і політ першої людини — 

громадянина цієї країни в космос. На очах післявоєнного покоління помітно виріс добробут 

людей. Але в 1970-і рр. була загублена динамічність розвитку. У суспільстві почали наростати 

критичні настрої, почала розмиватися упевненість в правильності вибраного шляху. Нав'язана 

СРСР гонка озброєнь давала пропагандистські козирі керівництву країни, економічні труднощі 

списувалися зокрема на необхідність підтримки обороноздатності і на складність міжнародного 

стану. Перебудова відкрила можливості не тільки для переосмислення труднощів внутрішнього 

розвитку, але і для порівняння рівня життя, політичної і творчої свободи в Радянському Союзі із 

Заходом. Порівняння опинилося не на користь радянської дійсності. Розвал соціалістичної 

системи і розпад СРСР, кризовий внутрішній розвиток поставили питання про місце країни в світі 

і про підтримку статусу великої держави, яким радянські люди по праву гордилися. 

      В результаті в товаристві першої половини 1990-х рр. широко розповсюдилися настрої 

розчарування. В умовах появи альтернативних форм зайнятості і доходів почало розмиватися 

уявлення про працю як про фундаментальну цінність. Зникла упевненість в завтрашньому дні, у 

людей з'явилося відчуття незахищеності. Це було пов'язано з розхитуванням системи соціальних 

зобов'язань, що склалася, держави, на які звикли орієнтуватися більшість населення. Образ Заходу 

здавався привабливим, але перебудови ілюзії, що з'явилися на вильоті, відносно допомоги 

розвинених країн в будівництві нової Росії швидко розвіялися. Становлення інститутів ринкової 

економіки супроводжувалося стрімким зростанням цін і падінням життєвого рівня, яке змусило 

пригадати про труднощі минулих років. Але якщо тоді за ними була видимою загальна для країни 

мета, то в середині 1990-х рр. національні орієнтири розвитку виявилися розмитими. Стрімко 

росло соціальне розшарування суспільства і рівень побутової і соціальної напруженості. Підйом 

суспільної активності, викликаної надіями на зміни, наміром відстояти демократичні завоювання і 

не допустити повернення минулому, змінився апатією, що росте. Розмивалися уявлення про 

соціально допустимі норми поведінки. Яскравою ілюстрацією сталі зміни в мовній культурі. У 

мові швидко укорінялися не тільки численні англомовні запозичення, але і привнесені із словника 

маргінальних соціальних груп слова і поняття. Потреба в суспільному ідеалі була поставлена під 

сумнів, культура перестала формувати публічний простір. В результаті інтелігенція почала 
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втрачати роль глашатая суспільних настроїв. Відхід багатьох соціально активних людей в 

приватне життя, вузький круг спілкування, обмежений сім'єю і близькими друзями, свідчив про 

зміну ціннісних орієнтирів. 

      Проте соціальні процеси в російському товаристві перших пострадянських років не 

носили однонаправленого характеру. Відбувалося і вивільнення що довгий час стримувалася 

ідеологічним диктатом творчої і соціальної енергії. Люди дістали можливість вибору іншого роду 

занять, не пов'язаних з державною опікою, охочі почали йти в сферу приватного підприємництва. 

Зникли черги в магазинах. Швидко виріс асортимент товарів на прилавках і різноманітність 

пропонованих послуг, дефіцит яких гостро відчувався в радянські роки. Становлення ринкових 

відносин поставило рівень життя в пряму залежність від готовності людей вбудовуватися в такі 

відносини і адаптувати свої трудові навики до потреб ринку. В результаті до середини 1990-х рр. 

різко зріс попит на другу освіту. Найбільш затребуваними і популярними стали пов'язані з 

розвитком нових ринкових інститутів професії (менеджер, фінансист, юрист, риелтор, аудитор). 

      Культурне життя перших пострадянських років чуйно реагувало на зміни, що 

відбувалися. Головною характеристикою культурної панорами стала мозаїчність, стильове 

різноманіття, співіснування різних напрямів за відсутності «соціального замовлення», що 

направляло розвиток культури радянської епохи. Утверділась свобода творчості. 

      Приватна ініціатива стимулювала становлення нових для вітчизняної культури напрямів 

діяльності. З'явилися численні приватні книговидавництва. Ринок почав насищатися літературою, 

що мала попит, зійшло у небуття поняття «дефіцит». Відкрилися приватні картинні галереї, 

з'явилися численні театральні і виставкові проекти, розраховані на різні смаки. 

      Зникло розмежування між «офіційною» і «неофіційною» сферами художньої творчості. 

У першій половині 1990-х рр. різко скоротилося державне фінансування об'єктів культури — 

музеїв, театрів, бібліотек. Після небаченого зльоту перебудовних років так же стрімко впали 

тиражі газет і журналів. Більшість колишніх читачів були просто не в змозі їх виписувати. Але 

багато в чому таке падіння інтересу було пов'язане із зростанням впливу телебачення, що удосталь 

пропонувало інформаційні і розважальні програми. Величезну аудиторію почали збирати ігрові 

розважальні телевізійні проекти і нескінченні серіали. Широкого поширення на радіо і ТБ набули 

численні запозичені із західної практики інтерактивні форми взаємодії з аудиторією. На 

російський ринок хлинув потік зарубіжних споживчих товарів і культурної продукції, причому в 

основному низької якості. Але вони мали комерційний успіх, оскільки попит на них довгий час 

штучно стримувався, і був потрібний час, щоб наситити ринок. Швидкими темпами почала 

розвиватися індустрія дозвілля — комерційні розважальні центри і нічні клуби з'явилися у 

великих і малих містах. Шоу-бізнес перетворився на одну з найдинамічніших і прибуткових сфер 

нової економіки. Відповіддю на пропаганду здорового способу життя стали різноманітні 

комерційні фитнес-центры; в той же час закривалися спортшколы і клуби, різко скоротилися 

можливості для безкоштовних занять спортом. 

      Масова культура в перші послеперестроечные роки орієнтувалася майже виключно на 

запозичені зразки. У кінопрокаті успіх мали в основному касові американські фільми («Парк 

юрського періоду», «Годзілла», «Зоряні війни» і ін.). Лідерами книжкових продажів стали 

перекладні зарубіжні видання, розраховані на масову аудиторію. У молодіжній культурі 

розповсюдилася мода на західні музичні стилі і моделі поведінки. Панків і металістів швидко 

потіснили рэперы і готи. 

      Символи західного способу життя — ресторани швидкого живлення «Макдональдс», 

торгові марки «Кока-кола» і фірмова реклама стали невід'ємною частиною пейзажу російських 

міст. 

      Швидко сформувався і ринок продукції масскульта вітчизняного зразка. Першими 

заявили про себе глянсові журнали, що розраховували на прихильність російській аудиторії 

друкарському слову. Цей ринок швидко дробився на сегменти розважального читання для всіх 

(«Сім днів»), для жіночої і чоловічої аудиторії («Ліза», «Космополітен» і ін.), по інтересах 

(кулінарія, садівництво, дизайн, спорт і т. п.). Широке ходіння отримали книги легкого жанру, 
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особливо детективи (А. Марініна, Д. Донцова, Б. Акунін і ін.), любовні романи, фэнтези (Нік 

Перумов, А. Бушков і ін.). 

      Розмежування на долю і легку розважальну музику (попсу) відбувалося на естраді. 

Попса зайняла значну частину телевізійного ефірного часу. У вітчизняному кіно з'явилися 

комерційні стрічки, що експлуатували загальні для світової касової кінопродукції прийоми (такі, 

як «Нічний дозор» або «Турецький гамбіт»). Вони вступили в конкурентну боротьбу за 

вітчизняного глядача. На початку 2000-х рр. аудиторія кіно складала близько 50 млн чоловік, і 

кожен третій глядач дивився російські фільми. 

      «Розповзання» масової культури створювало в пострадянському суспільстві культурний 

простір незвичної якості, в якій мірилом творчого успіху виявлявся успіх комерційний. Процеси 

комерціалізації швидко виплеснулися за рамки тієї сфери, де панував масскульт. Вони захопили в 

першу чергу розраховані на масового глядача видовищні мистецтва. У перші пострадянські роки 

театр і кіно втратили значну частину своєї аудиторії зважаючи на зростання цін на квитки і 

конкуренцію теле- і відеопродукції. Театр шукав шляхи того, що уживається в нову реальність. В 

результаті народилися театральні антрепризи — тимчасові творчі колективи, що створюються під 

конкретну постановку, експериментальні студії і різноманітні фестивальні проекти. З'явилися нові 

форми спілкування з глядачем. Спектаклі ставилися в реальних історичних декораціях (опера 

«Борис Годунов» М. П. Мусоргського у виконанні трупи Маріїнського театру прозвучала на 

Соборній площі Московського Кремля в травні 2003 р.). У театральних постановках почали 

широко використовуватися прийоми документального жанру, коли в текст вводилися інтерв'ю або 

підслухані на вулиці розмови (у цій техніці ставить, наприклад, московський Teaтp.doc). 

Драматургія спектаклю будувалася на інтенсивному спілкуванні з глядачем (як, наприклад, в 

«Сніжному шоу» клоуна-міма В. Полуніна). 

      У кіно широко використовувалися не тільки дорогі спецефекти і комп'ютерні технології, 

але і прийоми зйомки в режимі реального часу («Російський ковчег», реж. А. Сокуров, 2002) і 

підходи документального кіно, зокрема в характерному іронічному ключі («Перші на Місяці», 

реж. А. Федорченко, 2005). 

      У телевізійній документалістиці широко використовувався прийом «історичної 

реконструкції» реальних подій. Всі ці технології були покликані залучити глядачів в дію, зробити 

їх співучасниками того, що відбувається. Сучасний театр і кіно по-своєму інтерпретували 

шекспірівську думку про те, що «весь світ — театр, і люди в нім — актори». 

      Сам досвід життя сучасної людини ставав об'єктом актуального мистецтва. Художники, 

що працюють в цій стилістиці, шукали в своїй творчості шляху стирання меж між публічним і 

приватним життєвим простором. В рамках такого підходу в центрі уваги опинилися різні форми 

мистецтва дії — художні акції. Метою акцій було «створити новину», сымитировать взаємодію з 

навколишнім світом (О. Кулик, А. Осмоловський). Перформанси (від англ. performance — 

уявлення) перетворюють дії художника перед глядачем в режимі реального часу в об'єкт 

мистецтва. Ці види художнього осмислення дійсності народилися в 1970—1980-і рр. під впливом 

тенденцій в розвитку зарубіжної культури. Але пострадянська бесцензурная епоха вивела такі 

досліди за межі невеликого круга «присвячених». 

      У 2005 р. в Москві пройшла Перша міжнародна бієнале (виставковий проект, 

організовуваний один раз в два роки) сучасного мистецтва, відбулися масштабні виставки 

сучасного мистецтва «Москва — Берлін, 2004». 

      Під виставкові комплекси переобладналися об'єкти міського господарства (вестибюлі 

метро, криті мости — переходи), невживані заводські приміщення, цехи і склади. 

      Полем художньої творчості ставали міський простір і природне середовище (ленд-арт). 

На звичний елемент міського середовища перетворилися граффіті — вид самодіяльного 

художнього вислову, що швидкого по виконання і не вимагає особливих художніх навиків (хоча в 

цій техніці працювали і професійні художники). 

      Суспільні настрої визначили тональність сучасної літературної творчості. В центрі 

художніх пошуків 1990-х рр. опинилася постмодерністська інтерпретація сучасної дійсності. 
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Твори постмодерністської тональності об'єднували відмову від «учительной» традиції російської 

літератури.Як це було: 

      От як писала в книзі «Сучасний літературний процес» (Спб., 2001) дослідник В. 

Богданова: «...Провозглашение «свободи у всьому» — в змісті і у формі, в ідеї і характері її 

втілення, у виборі «що» і «як», у віддзеркаленні реальності або породженні ілюзії, в злитті або 

дистанціюванні автора і героя, в перевазі сюжету або стилю, у відношенні до того, що 

зображається «жартома» або «серйозно». 

      Постмодернізм на Заході ще в 1970-і рр. став формою протесту проти суспільства 

споживання. У Росії він придбав інше звучання. Написані в такому ключі на вильоті радянської 

епохи твору виявляли свого роду виклик идеологизированным цінностям, життя героїв протікало 

в суто побутовому, позбавленому соціальних орієнтирів контексті («Москва — Півники» В. В. 

Ерофєєва, проза С. Д. Довлатова, Л.С. Петрушевськой). «Інша проза» (так умовно називають 

твори прихильників постмодерністської естетичної позиції у вітчизняній літературі 1980—1990-х 

рр.) зверталася до «своєї» аудиторії, готової підтримати авторську форму самовираження своєю 

участю в грі сенсів і цитат (У. О. Пельовін, В. А. Пьецух). 

      У 1990-і рр. характерна для постмодернізму іронія, заперечення можливості суспільного 

ідеалу і перегляд класичних канонів будь-якого жанру багато в чому відобразили «розгубленість» 

суспільної свідомості і процеси його деидеологизации. Постмодерністські прийоми широко 

застосовувалися в літературних дослідах пострадянського часу, і такі книги (і проза, і вірші) 

знайшли «свого» читача. Ці тенденції свідчили про включення сучасного російського мистецтва в 

світовий художній процес. 

      Помітний вплив на духовне життя надав вступ Росії до глобального інформаційного 

простору і зростання можливостей доступу до різних джерел інформації. Швидко обрушилися 

десятиліттями існуючі заборони, з'явилася можливість оперативного отримання інформації і 

віртуальної взаємодії через інтернет. У Росії зимою 2007 р. число користувачів Інтернету досягло, 

за даними опитів громадської думки, 28 млн чоловік (тобто 25% населення старше 18 років). Це 

помітно менше, ніж в європейських країнах (рекорд по рівню обхвату Інтернетом тримає Швеція 

— 77% населення, в Германії — 61% за станом на 2005 р.). 

      Відмітною особливістю сучасної російської ситуації є динамічне зростання числа 

користувачів Мережі, що продовжується. З'явилися численні електронні періодичні видання, 

художні сайти (перший — в 1996 р.). 

      Розширення інформаційного простору відкривало нові можливості для наукової 

творчості, для швидкого обміну ідеями і для контактів між людьми. На початку 1990-х рр. об'єми 

фінансування вітчизняної науки різко скоротилися. Багато учених, особливо природно-научних і 

інженерних спеціальностей, виїхали працювати за рубіж. В результаті недофінансування і браку 

кадрів багато перспективних вітчизняних розробок було припинено. Загальна чисельність 

зайнятих в науковій сфері зменшилася протягом 1990-х рр. в 2,5 разу, відбувалося старіння кадрів. 

На початку поточного десятиліття об'єми державних вкладень в науку і освіту поступово сталі 

рости. Важливим пріоритетом стали пошуки шляхів розвитку інноваційних галузей і з'єднання 

науки з виробництвом через систему технопарків, нових наукоградов. 

      Вирішення цих проблем безпосередньо пов'язане з реформою системи освіти — одній з 

самих больових крапок в суспільній дискусії. Такі проблеми, як вариативность освіти і якість 

державних освітніх стандартів, введення Єдиного державного іспиту в середній школі, перехід на 

двоступінчату систему вищої освіти (по західному зразку в рамках приєднання Росії до 

європейського освітнього простору), розподіл засобів підтримки вищої школи відповідно до 

рейтингу вузів, стійке зростання платного сектора освітніх послуг, стали предметом широкого 

обговорення. Як і у випадку з реформою управління наукою, висловлювалися обгрунтовані 

побоювання щодо можливості втрати переваг вітчизняної системи освіти, в першу чергу її 

фундаментального характеру. Тим більше що престиж освіти залишався високим. На рубежі 

тисячоліть після бурхливого сплеску попиту на «ринкові» професії намітилося деяке підвищення 

традиційно стійкого інтересу до гуманітарного знання. 
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      Багато в чому це було пов'язано з можливостями широкого доступу до спадщини 

вітчизняної гуманітарної науки і з досягненнями в нових областях наукового знання про 

закономірності суспільного розвитку в умовах, коли наука звільнилася від ідеологічних установок. 

Ю. М. Лотман, Д. С. Ліхачев, С. С. Аверінцев, М. Л. Гаспаров і багато інших діячів вітчизняної 

науки заклали нові напрями досліджень в історії культури Росії і її цивілізаційної спадщини. 

З'явився простір для розвитку наук про сучасне суспільство — соціології, політичної науки, 

соціальної психології, культурології. У область наукового осмислення сучасної реальності по 

спадку від літератури і публіцистики перейшло (хай частково) і завдання, і відповідальність 

пошуку адекватної відповіді на питання про те, «куди йде Росія?» і по якому шляху вона повинна 

йти. 

      Самоорганізація культурного життя почала приймати все більш багатообразні форми на 

рубежі нового тисячоліття, коли почала розширюватися матеріальна база для здійснення ініціатив 

у сфері культури. Магістральним напрямом залишалося освоєння національної культурної 

спадщини, інтерес до якого був пов'язаний з пошуком стійких світоглядних основ в перехідну 

епоху. Процес відродження традиційного культурного середовища сприяв відновленню 

історичних пам'ятників у великих і малих містах Росії, відкриттю нових музеїв, зокрема на основі 

приватних колекцій. Пропонувалися незвичайні форми прочитання історико-культурних традицій 

(історичні і етнографічні інсценування, формування впізнанного обличчя міста і регіону) і на цій 

основі розвитку культурного туризму. 

      Почала відроджуватися і краєзнавча робота, швидко ріс масив краєзнавчої літератури, 

що мала попит, і путівників. Після хворобливого періоду переходу на комерційні принципи 

господарювання з'явилися можливості для відродження багатьох зникаючих ремесел, розвитку 

народних промислів — глиняної і дерев'яної іграшки (дымковской, богородской), 

кружевоплетения і ткацтва, лакової мініатюри і дерев'яного посуду (хохлома). 

      Відбулися торжества з нагоди ювілеїв великих і малих міст Росії — 300-ліття Санкт-

Петербурга, 1100-ліття Пскова, 1000-ліття Казані, 1250-ліття Старої Ладоги і ін. 

      Масштабні виставки повернули імена видатних діячів культури минулого, в першу 

чергу російського авангарду, в сучасний культурний простір (відбулися персональні виставки 

більшості видатних художників почала XX в. і відомих представників «іншого мистецтва» 1960—

1970-х рр., в 1993 р. — масштабна виставка «Велика утопія», присвячена мистецтву 1915—1932 

рр.). Інтерес до історичних традицій Росії сприяв виданню масовими тиражами фундаментальних 

праць по вітчизняній історії (повних зібрань творів Н. М. Карамзіна, В. О. Ключевського, С. М. 

Соловьева, невиданих праць С. Ф. Платонова). Важливим джерелом для осмислення минулого 

стали авторські (без купюр) тексти щоденників і мемуарів діячів вітчизняної культури і історії (К. 

І. Чуковського и Л. К. Чуковськой, М. М. Прішвіна, Д. С. Ліхачева і ін.). 

      Величезний інтерес викликала публікація невідомого масовому читачеві спадщини 

російської філософської думки — Н. А. Бердяєва, І. А. Ільіна, B. C. Соловьева, В. В. Розанова, С. 

Н. Булгакова, Г. П. Федотова і ін. Їх роздуми про долю Росії і про російську національну 

самосвідомість виявилися глибоко співзвучними сучасним духовним шуканням. Повернення 

російському читачеві спадщини російських філософів і письменників «першої хвилі» еміграції, що 

закінчили свої дні у вигнанні (І. А. Буніна, І. С. Шмельова,Б. К. Зайцева, Вяч. І. Іванова, Г. В. 

Іванова і багато інших), дозволило говорити про початок процесу відновлення загального поля 

російської культури XX в. і про повернення історичній пам'яті. На початку нинішнього століття в 

Росії перезахоронював прах Федора Шаляпіна, Ганни Павлової, Івана Ільіна, Івана Шмельова. У 

країну повернулися деякі представники послереволюцонной еміграції (такі, як письменник І. В. 

Одоєвцева, вдова поета Р. В. Іванова, співачка А. Н. Баянова). У 1994 р. повернувся до Росії А. І. 

Солженіцин. 

      Найважливішим процесом в розвитку духовного життя нової Росії стало зростання 

релігійної самосвідомості людей. Повернення до віри відкривало шлях до відновлення 

спадкоємності духовних традицій і сучасності. Релігійне відродження торкнулося всіх 

традиційних конфесій — православ'я, ісламу, іудаїзму, буддизму. 
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      Особливо помітно збільшилося число православних віруючих: згідно даним 

соціологічних опитів, православними вважають себе сьогодні більше 60% росіян (хоча число 

регулярне відвідуючих служби помітно менше). Російська православна церква мала під своїм 

керівництвом в 2006 р. 27 тис. приходів (у 1986 р. — 6800), 680 монастирів (у 1986 р. — 18), 5 

духовних академій, 33 семінарії і 40 духовних училищ. При більшості храмів запрацювали 

бібліотеки і недільні школи для дітей. Продовжуючи традиції соціальної роботи, перервані після 

1917 р., церковні організації займаються облаштуванням дитячих притулків, реабілітацією 

наркозалежних і таких, що постраждали від сект, доглядом за старезними. У справі налагодження 

церковного і приходського життя брали участь багато тисяч людей. Відроджується релігійне 

мистецтво, багато майстрів — носії знаменитих традицій, наприклад палехской школи, 

займаються відродженням іконопису і фрескового живопису. Повним ходом йде відновлення 

зруйнованих храмів і монастирів. 

      Церкви були передані шанобливі святині. У 1991 р. в Серафімо-дівєєвськую обитель 

(Ніжегородськая єпархія) були перенесені мощі св. Серафима Саровського, Дівєєво стало одним з 

центрів відродження православ'я. 

      Релігійні свята і події церковного життя стали для багатьох невід'ємною частиною 

духовного досвіду. Величезною подією в житті церкви і віруючих стало прославляння в рік 2000-

ліття Різдва Христова новомучеников і сповідувачів, пострадавших в роки радянської влади. У 

тому ж році був відкритий і освячений відтворений храм Христа Рятівника в Москві. Ці зміни 

були зустрінуті віруючими як початок духовного оновлення Росії. 

      Розвивається сфера релігійної освіти. Активна діяльність книговидавця відкрила шлях 

до різноманітних джерел духовного досвіду — і Батьків Церкви, і наших сучасників. Багато хто 

шукає у вірі шлях для творчого творення життя. Прикладом з'єднання живої віри і слова про віру, 

духовного досвіду і богословського тлумачення такого досвіду стали богословські праці 

митрополита Сурожського Антонія (1914—2003), що очолював створену у Великобританії 

Сурожськую єпархію РПЦ. 

      Його проповіді і бесіди ходили в радянські роки в самвидаві і з 1990-х рр. широко 

видаються в Росії. Центральна їх тема — шляхи сучасної людини до Бога. Роздумуючи про 

призначення людини, владика Антоній не тільки ділився радістю своєї зустрічі з Богом, але і 

допоміг тисячам людей знайти свій шлях. Так, в книзі «Шляху християнського життя. Бесіди про 

віру» він писав: «Ми послані в світ для того, щоб перед цим світом бути свідками. Чи можемо ми 

бути свідками, якщо самі не усвідомлюємо своєї віри, якщо ми не можемо сказати людині: я 

пройшов тим же шляхом, і я тобі вкажу хоч перші кроки на цьому шляху...» 

      Ці і інші роздуми звернені до шукаючих людей, до молоді. У Росії останніми роками 

саме серед молодих і середнього віку міських жителів відмічений, згідно даним соціологічних 

опитів, зростання релігійної самосвідомості. Це стосується не тільки православ'я, але і інших 

конфесій. Так, середній вік відвідуючих мечеті російських мусульман складає 45 років. У країні 

діє більше 6 тис. мечетей, в 2004 р. широко наголошувалося сторіччя найбільшої в країні 

московської Соборної мечеті. 

      Програми різних конфесій з'явилися на телебаченні. Нормалізувалися відносини 

релігійних організацій і держави. 

      Це допомагало вести діалог у тому числі і по питаннях, які викликали розбіжності в 

суспільстві, — про передачу церковним організаціям майна, що знаходилося в державній 

власності, про статус музеїв, розташованих в церковних будівлях, про проблеми релігійної освіти 

в школі. Хоча вирішення спірних проблем не завжди давалося просто, але позитивні приклади 

таких рішень і готовність вести діалог свідчать про прагнення релігійних організацій, держави і 

суспільства активно брати участь в духовному облаштуванні нової Росії. 

      Безперервність етичної, духовної і інтелектуальної традиції утілює вітчизняна 

культурна спадщина. До кінця 1990-х рр. помітно виріс інтерес до творчого прочитання цього 

досвіду. До масового глядача були звернені екранізації класики російської літератури, кращі 

стрічки («Ідіот» по мотивах романа Ф. М. Достоєвського, реж. В. Бортко, 2003, «Майстер і 

Маргарита» по роману М. А. Булгакова, реж. В. Бортко, 2005) зібрали багатомільйонну аудиторію. 
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За даними опитів громадської думки, телеекранізацію «Ідіота» бачили 28%, а «Майстра і 

Маргарити» — 34% дорослих жителів Росії. 

      Популярність класики вітчизняної і світової драматургії визначала афішу репертуарного 

театру (самими затребуваними авторами залишалися А. П. Чехів, А. Н. Островський, В. Шекспір), 

постановки відрізняла авторська інтерпретація відомих текстів. МХТ ім. Чехова здійснив 

четвертую в історії цього театру постановку «Білої гвардії» М. А. Булгакова (2004). 

      У культурному житті країни виділилися колективи-лідери. Таким став Маріїнський 

театр опери і балету, що здійснив під керівництвом В. А. Гергиева масштабні проекти постановок 

російської (всі опери С. С. Прокофьева) і світової класики (тетралогія «Кільце Нібелунгов» Р. 

Вагнера). Театр звернувся до спадщини російського зарубіжжя, поставивши невідомі в Росії 

балети Дж. Баланчина и Л. Ф. Мясина, широко привертав відомих зарубіжних постановників і 

виконавців. Розвиток цього колективу відрізняє динамічність, пошуки нових форм звернення до 

глядача і слухача (такі, як оперні постановки в «історичних декораціях»). 

      У 1990 р. в Росії з'явився перший недержавний оркестр. Він був створений під 

керівництвом видатного піаніста М. В. Плетнева. Російський національний оркестр (РНО) став 

одним з провідних музичних колективів країни, визнаним виконавцем музики Чайковського і 

відносно рідко звучного класичного репертуару. Щорічні концертні круїзи РНО по містах 

Поволжья продовжують просвітницькі традиції вітчизняної культури. 

      Російська культура і російське суспільство звертаються сьогодні до осмислення своїх 

витоків і спадщини, свого місця в сучасній цивілізації. Після періоду радикальних змін і широкого 

залучення країни в світові культурні процеси приходить усвідомлення спадкоємності російської 

історії, невід'ємною частиною якої був радянський період. Оцінка тенденцій світового розвитку 

століття минулого дозволяє зважено поглянути на досвід культурного будівництва радянських 

років і використовувати його досягнення. Все більш широку підтримку отримує думка про те, що 

для цивілізаційного прориву в XXI століття одній тільки опори на сили самоорганізації культури 

недостатньо. Держава повинна визначити пріоритетні напрями розвитку освіти, науки і культури і 

забезпечити їх підтримку. Реалізація національних проектів — приклад такого підходу. 

      Нове прочитання сьогодні отримує тема патріотизму. Це відчуття причетності до 

минулому, сьогоденню і майбутньому своєї країни, дбайливе відношення до історії і до своєї 

«малої батьківщини». Багато хто пов'язує патріотизм з пробудженням цивільної і правової 

свідомості, з розумінням особистій відповідальності за долю країни і за майбутнє своєї культури. 

 

Післямова 

 

      Росія перетинає зараз історичне перехрестя. Одній моделі світу починає протистояти 

інша модель, в якій виходять на поверхню раніше заховані за битвою наддержав конфлікти. Після 

500 років світового лідерства Заходу ми могли б чекати настання ери світової взаємозалежності, 

але процес цей зустрічає на своєму шляху надзвичайні складнощі. 

      Росія — єдина незахідна країна, яка ніколи не була колонією або напівколонією Заходу. 

Неможливо змінити те, що є частиною національного характеру: ніколи не бути нічиїм сателітом, 

йти на жертви ради самостійного місця в історії, ради свободи вибору в майбутньому, ради 

збереження цього вибору у прийдешніх поколінь. 

      Ця глибока віра в свою долю є найважливішою передумовою наполегливої праці на 

довгому історичному шляху. Це та основа, на якій можна будувати майбутнє. Саме на вірі в себе і 

в своє майбутнє покоїться могутність сучасних великих держав, чиї зусилля визначать хід XXI в. 

Мета народів, що поважають себе, — не потрапити на задвірки історії, а бути її творцями. Це 

світовідчування надзвичайно властиво Росії. 

      Чого ж не вистачає великій країні з невичерпними ресурсами і освіченим народом, щоб 

стати в число багатющих держав миру? Відповідь очевидна — аналізу наслідків і системності в 

ухваленні політичних рішень керівництвом країни. Вивчаючи післявоєнну історію Вітчизни, ми 

бачимо, як помилки політичного керівництва держави приводять до тяжких наслідків для країни і 

народу. Помилковим виявилося вирішення М. С. Хрущова, прийняте в 1958 р., ліквідовувати 
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особисті підсобні господарства жителів передмість, селищ, сів і сіл. Воно привело до продовольчої 

кризи на рубежі 1950—1960-х рр. Невірним з'явилося прагнення вирішити зернову проблему 

освоєнням цілини — після максимального урожаю 1956 р. послідували неврожаї, а потім і 

запорошені бурі, що знищили частину з такою працею освоєної ріллі. У результаті поєднання цих 

несприятливих чинників СРСР опинився вимушений вступити на шлях імпорту зерна. 

Помилковою виявилася стратегія Л. І. Брежнєва — забезпечити підвищення життєвого рівня 

радянських людей і зняти продовольчу проблему, налагодивши експорт нафти і імпорт 

продовольства і товарів народного споживання. Країна потрапила в залежність від світових цін на 

нафту і зерно, причому ціна і на нафту, і на зерно залежала від таких недружніх СРСР країн, як 

США (найбільший в світі експортер зерна) і Саудівська Аравія (найбільший в світі експортер 

нафти). В середині 1980-х рр. падіння нафтових цін стало спусковим гачком соціально-

економічної кризи в СРСР. 

      Фатальною помилкою стало вирішення М. С. Горбачова справитися з кризою шляхом 

«прискорення соціально-економічного розвитку», тобто масованих капіталовкладень в 

промисловість з державного бюджету. Ці інвестиції лише підсилили кризу, оскільки віддача від 

них предстояла через роки, а витрати відразу обтяжували бюджет. Просто добила державний 

бюджет антиалкогольна кампанія, що позбавила його відразу чверті доходів. 

      Помилки керівництва в СРСР були не випадковим, а системним явищем. На сучасному 

світі ефективне керівництво забезпечує демократичний політичний режим. Порядок, при якому 

політики набувають права ухвалювати державні рішення шляхом боротьби за голоси виборців, 

перетворює боротьбу за владу з руйнівної сили в творчу. Керівник, що помиляється, програє 

вибори, і його конкуренти отримують право виправити допущені помилки. Розділення властей, 

система заборон і противаг перешкоджає одноосібним і поспішним рішенням, включає все 

суспільство в обговорення проблем. Навпаки, в радянській системі боротьба за владу носила 

руйнівний характер, рішення ухвалювалися единолично або украй вузьким довкола осіб, 

суспільство було повністю усунене від участі в підготовці і ухваленні політичних рішень. 

      Демократія, яка поступово укоріняється в Росії, з часом допоможе нам повернутися в 

лідери навіть серед провідних країн світу. Проте демократія не є панацеєю і не вирішує всіх 

проблем відразу. Досвід 1990-х рр. показав, що на хвилі масової незадоволеності до влади можуть 

приходити лідери, здібні до руйнування, але не до творення. У результаті стара радянська система 

була зруйнована, але процес створення ринкової економіки і демократичної політичної системи 

затягнувся на довгі роки. 

      Чи може російське суспільство погодитися на положення молодшого партнера у 

відносинах з США або Євросоюзом і ким би то не було? Відповідь на дане питання виходить з тих 

ідей, які свого часу розділяли У. Черчилль і Ш. де Голль: саме у кризові роки держава не повинна 

погоджуватися з песимістичною оцінкою своїх можливостей! Навпаки, вважав Черчилль: «У 

поразці — виклик». Чому Росії не узяти цю думку на озброєння? 

      Вирішуючи головні завдання економічної модернізації і морального самозбереження, 

країна повинна спертися на досвід предків, завдяки жертвам яких у нас є дорогоцінна свобода 

вибору. Народи в своєму розвитку діють так, як направляють їх історія і географія, як диктує їх 

вироблена століттями суспільна етика. 

      Всі успішні правителі Росії відрізнялися тим, що усвідомлювали особливості своєї 

країни. Дві головні: суворий клімат і величезні, важко зв'язувані між собою простори. Звідси роль 

держави, виключно важлива у всіх розвинених країнах, але критично необхідна в російському 

випадку. Країна мала потребу і потребує консолідуючої сили.  
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