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Польській “Солідарності”, яка 1980 року розпочала демон
таж комунізму, і демократичній Росії, яка 1991 року цю роботу 
завершила. Обидва ці рухи діяли у демократично-ліберальному 
дусі, нечасто присутньому в болісній битві за визволення 
східної частини Європи, але наразі тріумфуючому; діяли під 
гаслом декабристів і Олександра Герцена — “За нашу і вашу 
свободу”.

За часів цієї битви я мав честь декого з ватажків цих рухів 
називати своїми приятелями. Чесно кажучи, саме вони 
підштовхнули мене до написання цієї книжки, попросивши 
назвати праці західної радянології, які могли б пролити світло 
на їхню ситуацію і вказати шляхи виходу із неї. Оскільки у 
більшості цих праць переважала думка, що треба стримувати 
дисидентську діяльність і чекати, доки система сама себе мило
стиво реформує, єдиним способом виконати прохання моїх 
приятелів було піддати критичному оглядові твори західної ра
дянології. Саме так і зроблено на сторінках моєї книжки.

Падіння комунізму 1989-1991 років не зробило цю критику 
зайвою. Останні події свідчать про те, що звільнення східної 
частини Європи від радянської спадщини ще далеко не 
закінчилося, а з Заходу ще й досі лунають голоси, які радять 
зберегти живучі фрагменти цього успадкованого майна.

Отруєна туніка Несса, якою був комунізм, так довго 
сповивала народи, що її лахміття — нехай і пофарбоване на “де
мократично-соціалістичний” манер — усе ще в’їдається в їхні 
виснажені тіла.
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За комуністичною Росією протягом її існування спостерігав 
увесь зовнішній світ, тому що, як образно висловився Уїнстон 
Черчіль, “це була загадка усередині загадки, оповита таємни
цею”. Цей вирок пізніше дещо пом’якшив американський по
сол у Москві, який дійшов висновку, що “Радянська Росія не 
є жодною таємницею, а лише секретом”. Після 1989-1991 років 
світ, побудований Леніним і Сталіним, перестав бути навіть сек
ретом. Віднині детальний запис сімдесяти чотирьох років 
утопічного експериментування — це відкрита книга, доступна 
кожному.

Уперше радянська історія справді стала історією, яка змог
ла помітити закономірності, чи “логіку”, власного розвитку. Ця 
праця є спробою описати ті закономірності і дослідити їхні 
рушійні сили.

Подальші роздуми, отже, — це передовсім оглядовий опис 
еволюції, яку пройшов совєтизм протягом сімдесяти чотирьох 
років — від свого початку й до завершення. Крім того, ця пра
ця — спроба поширеного аналізу й інтерпретації радянського 
феномену, який ми бачили не безпосередньо, а неясно, начеб
то дивилися крізь шибку. Це сталося почасти тому, що майже 
до самого свого кінця радянська дійсність була й насправді 
таємницею, яку добре оберігали, а почасти тому, що її універ
сальні соціалістичні прагнення робили з неї об’єкт чи то захва
ту, чи то відрази для решти земної кулі.

Отож західні спостерігачі, коли йшлося про комуністичну 
Росію, майже завжди одночасно згадували — хоч іноді й опосе
редковано — про західні проблеми і західну політику. Це 
спричинилося до того, що серед усіх суспільних наук совєто- 
логічні виявилися найбільш насиченими емоціями. Джерелом 
тих емоцій була перш за все дилема: чи “тоталітаризм” в Ра
дянському Союзі — явище виняткове, що не підлягає жодним 
демократичним змінам, чи, можливо, він — один із варіантів 
загальної “сучасності”, який можна цивілізувати? Застосування 
суспільних наук аж ніяк не спрощує розв’язання дилеми. Бо 
саме це застосування вже є поглядом оцінюючим: неначе стан
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речей припускає, що радянська система схожа на решту 
суспільних систем.

Ця книжка є насамперед спробою зрозуміти поняття і кате
горії, за допомогою яких Захід намагався розшифрувати ко
лишню радянську загадку. Йдеться не лише про хроніку ра
дянської трагедії, а й про коментарі до значної частини двад- 
цятивікової інтелектуальної історії й про гонитву сучасного 
світу за суспільством справедливим. Беручи до уваги всесвітнє 
значення радянського соціалізму, не можна відокремлювати 
історичний огляд від ідеологічного коментаря. Однак, оскільки 
цей експеримент — вже завершений історичний епізод, ми, 
зрештою, матимемо можливість проведення обох дослідів із 
більшою, ніж досі, достовірністю. Завдання цієї книжки і 
полягає у здійсненні переоцінки понять.



ВСТУП

ІСТОРИЧНІ ПРОБЛЕМИ 

Судний час

Марксизм був найбільшою фантазією нашого сторіччя.
— Лєшек Колаковськи

Боже, яка ж сумна наша Росія!
— Олександр Пушкін до Гоголя на тему “Мертвих душ”

Л по набережной легендарной
Приближался не календарный —

Настоящий Двадцатый Век.
—Анна Ахматова, “Девятьсот тринадцатый год”,
частина перша триптиху “Поэма без героя”

Радянська соціалістична революція була найвидатнішою 
утопічною авантюрою сучасності. Однак цей експеримент, не
наче Янус або двоглавий російський орел, показав людству 
подвійне обличчя. Для мільйонів одних він означав прихід 
соціалізму, а для мільйонів інших — терор тоталітаризму; для 
всіх був викликом, і ніхто не вберігся від його принадності. По
над сімдесят років марксівський “привид комунізму” справді 
кружляв над світом. Усюди треба було висловлюватися або 
“за”, або ж “проти” російського експерименту й підходити до 
внутрішньої власної політики з міркою універсальних праг
нень. Отож радянський “привид” перетворився, зрештою, на 
потужну силу, що поляризувала двадцятивікову політику, — 
“лівим” надав більш гострого, більш червоного забарвлення, 
відповіддю на що була гіперрадикалізація “правих”.

І саме тому, що зовні експеримент здавався позитивним, це 
призвело до того — спочатку, — що справи Радянського Союзу 
стали справами всього людства. Після жовтня 1917 року Росія 
вже була не просто однією з держав, — вона була “найпершою
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робітничою державою” у світі й “найпершим соціалістичним 
суспільством” в історії. Й тому країна Леніна домоглася рангу 
універсальної; адже це повний соціалізм — а не його західний 
соціал-демократичний сурогат, — принаймні у передумові, вер
шина демократичної рівності. А хто ж у сучасному світі чини
тиме опір рівності?

Непривабливе обличчя соціалізму проступало поступово, у 
міру того, як диктатура пролетаріату перетворювалася спочатку 
на диктатуру партії, пізніше — на диктатуру Сталіна, й, нарешті
— вже як тоталітарна система — розрослася в глобальну, грізну 
супердержаву. Протягом семи десятків років свого існування 
Радянський Союз ніколи не був частиною міжнародної систе
ми, однією з більшості держав. Негативні наслідки експери
менту, котрі пояснювали впливом капіталістичної ворожості, 
фашизму чи війни, ставили також небезпідставно — для когось 
болюче — питання про те, чи існував зв’язок між соціалістич
ним і тоталітарним обличчям радянського Януса. Чи дегене
рація комунізму виникла з ворожості зовнішнього світу і 
відсталості Росії, чи, може, із самої природи марксистсько- 
ленінського почину? Чи експеримент призвів до тоталітаризму, 
незважаючи на те, що був соціалістичним, чи тому, що був 
соціалістичним?

Зрештою, по семидесятирічних змаганнях із, зовнішнім 
світом експеримент — від початку й до кінця примарний — 
завершився найбільшою соціальною катастрофою сучасності. 
Крах, що спіткав радянську супердержаву по сорока п’яти 
роках спокою, був подією безпрецедентною, структурним 
еквівалентом краху в тоталітарній війні. Впала опора системи — 
комуністична партія, розпалася радянська держава, а її еко
номіка скінчила так само жалюгідно, як німецька чи японська 
1945 року. По суті, падіння було таким, що Росія й увесь світ, 
незважаючи на непередбачуваність майбутнього, спостерігати
муть за наслідками так само, як колись і за долею самого екс
перименту.

Жовтнева спадщина тяжіє над “справжнім двадцятим 
століттям”, найменованим так Анною Ахматовою. Століття не 
відмежовуються одне від одного круглими, ювілейними датами, 
а, швидше, відмірюються політичними і культурними довго
тривалими структурами. Європейське XIX століття загального 
спокою, розвитку і демократичного прогресу тривало від кінця 
великої кризи часів Французської революції й наполеонівських 
війн 1815 року до вибуху кризи на ще ширшій, світовій арені
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1914 року. Ми часто переймаємося тим, що наше понуре 
століття розпочалося з Першої світової війни. Про його 
завершення ми довідалися, коли відбулося падіння комунізму і 
закінчення холодної війни 1989-1991 років. Тільки тоді ми 
дізналися про те, що наш “короткий век двадцатый” нарешті 
скінчився1.

Хоча століття було й коротким, проте надзвичайно насиль
ницьким і трагічним. До речі, улюбленим автором Гегеля і 
Маркса — двох великих пророків найбільш гіпотетичної ідео
логії нашого століття — був “батько трагедії” Есхіл. Ідея 
есхілівської “Орестеї” полягає в тому, що злочин породжує 
злочин, а насильство — насильство, аж допоки найперший у 
ланцюгові злочин, — гріх первородний, — буде спокутаний 
накопиченим стражданням. Так само кров серпня 1914 року, 
неначе клятва атридів, пролита на дім сучасної Європи, запо
чаткувала смугу насильства у міжнародних і суспільних 
відносинах, насильства, яке тяжіє над сучасністю. Жодний зиск 
із будь-якого боку неспроможний компенсувати насильство й 
різню війн.

Саме війна народила російську революцію і спричинила пе
рехід влади до більшовиків; її наслідками стали також прини
ження, реваншизм і, врешті-решт, нацизм у Німеччині, так са
мо, як і у фашистській Італії. У 30-х роках ці три “диктатури”, 
як їх тоді називали, ідеологізували й споляризували світову 
політику у досі не бачений спосіб. Одночасно вони послабили 
могутність і розмежували суспільства навколишніх консти
туційних демократій атлантичного Заходу.

Друга світова війна, як безпосередня наступниця Першої, 
дедалі більше накручувала згубну пружину. Вона розпочалася 
спробою Гітлера узяти реванш за крах 1918 року, але як 
наслідок ця нова кривава хвиля донесла міць Сталіна аж до 
серця Європи. Одночасно комуністи перемагали у Східній Азії, 
перетворюючи ленінізм на глобальну силу. Цей великий черво
ний перелом зробив, у свою чергу, зі Сполучених Штатів про
тивагу для комунізму, що дало початок наступним ідеологічним 
змаганням — холодній війні. Фактично протистояння, коли за
стосування сили між Сполученими Штатами і НАТО, з одного 
боку, та спадкоємцями Жовтня, з іншого, трималося на 
павутинці, тривало сорок п’ять років — доки радянська систе
ма впала під вагою власного тягаря й сконала.

Отже, наприкінці нашого століття, 1989-1991 років, фурій, 
випущених 1914 року, нарешті приборкали. Було підготовлено 
фунт для невідомих ще сил XXI століття, які — коли з’являть-
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ся — будуть принаймні посткомуністичними. Але існує впев
неність, що посткомуністичний початок переважатиме — гово
рячи словами Олександра Солженіцина — завдяки тому, що 
проб’ється крізь грунт, який залишився по експериментові. Це 
величезні завдання — як на масштаби колишнього радянського 
досвіду.

Так само, як й історія нетривалого XX століття, історія Ра
дянського Союзу завершилася. Посткомуністична Росія, зви
чайно, залишиться значною європейською державою і міжна
родною силою, проте ленінізм, з його прагненням формувати 
всесвітню історію, скінчився. Вперше ми можемо розглядати 
радянський комунізм як закритий історичний епізод із яскраво 
визначеним початком, розвитком і завершенням. До 1989-1991 
років ми залишалися на стадії існуючої колись радянської за
гадки, завжди десь in médias res*, наше ж аналізування зумов
лене було масштабами, очікуваними від наслідків експери
ментів. Нині ж, коли вже стало відомим справжнє драматичне 
вирішення, у здогадках відпала потреба. Наше уявлення про 
початок і розвиток цієї історії виявилося аж ніяк не слушним. 
Фактично процес оцінки радянської авантюри можна розпоча
ти вже зараз — у нагоді стане історична мудрість Гегеля: “Сова 
Мінерви вилітає, коли настають сутінки”.2

Оскільки радянська авантюра завершилася катастрофою, її 
траєкторія від 1917 року може стати зрозумілою виключно в ка
тегоріях трагедії. Жовтень, так само як і Сгірпень, були подібні 
до клятви атридів — первісне насильство, яке супроводжувало 
перехід влади до рук більшовиків, посилювало до певної міри 
режим, тому що постійні примусові заходи, насаджувані згори, 
спричиняли до опору російській дійсності. Трагедія, яка ви
никла з цього, тим більша, що виявилася наслідком прагнення 
до досконалої справедливості, рівності та спокою, які й 
іменували “соціалізмом”, і до апогею прометеївської міці тех
нологічної, яку визначить “сучасність” Не треба забувати, що 
метою Жовтня було ніщо інше, ніж перехід людства, — згідно ви
словлювання Маркса — “із царства необхідності до царства свобо
ди”. Радянську трагедію можна усвідомити тільки у світлі парадок
са — великий злочин здатна породити лише велика ідея.

Як ми розуміли радянську історію, перш ніж вона добігла 
кінця? Це правда, ми завжди сприймаємо світ крізь призму

* у суті речей (лат.)
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власних аналітичних понять і категорій, але у випадку самоізо- 
льованого Радянського Союзу вивчення ускладнилося, бо ми 
бачили його швидше за все невиразно, неначебто крізь шибку,
— так, неначе крізь подвійну шибку політичної ідеології й мето
дології суспільних наук.

Почнемо з цього другого прошарку. Протягом сорока п’яти 
років по закінченні Другої світової війни західна радянологія 
розрослася до величезного мультидисциплінарного почину, що 
функціонує як об’єктивна наука, вільна від оцінки. Це наукове 
зусилля справді призвело до цікавих емпіричних результатів. 
До кінця 80-х ми мали багате зібрання літератури, яка роз
повідала про радянські досягнення в усіх галузях, починаючи 
від народного господарства і завершуючи культурою. Ми руши
ли аж так далеко, що під час горбачовської гласності радянські 
видавці почали перекладати основоположні праці західної со- 
вєтології, аби заповнити “білі плями” власних знань. Однак на 
стадії переходу від окремих деталей до окреслення глибшої ди
наміки радянська дійсність викликала глибоке розчарування.

Коротко кажучи, Радянський Союз, яким бачили його 
західні суспільні науки, являв собою варіант “сучасності”, без 
сумніву, досить неоковирний, але до певної міри вдалий. Крім 
того, більшість фахівців одностайно стверджували, що ця сис
тема “стабільна”, вважаючи за цілком природну річ, що вона 
повинна посісти один із двох полюсів міжнародних сил. Більше 
того, багато знавців запевняли (так само, як ніколи не вдасть
ся повністю виключити ідеологію з неупереджених, об’єктив
них суспільних наук), що “зріле індустріальне суспільство” Ра
дянського Союзу ще було спроможним втілити соціалістичний 
потенціал. Підсумовуючи, вони підносили нам радянську сис
тему як живучу, тривалу і — для декого — багатообіцяючу. От
же, ставало зрозумілим, що всі ми мусимо добре пристосовува
тися до співіснування з Радянським Союзом, тому й ніхто не 
був готовим до його несподіваної кончини.

Мабуть, не варто було очікувати на те, що будь-кому 
вдасться детально передбачити форми розпаду 1989-1991 років
— і, звичайно, нікому це й не вдалося. Навіть тих, що 
залишалися в опозиції до Східної Європи, — наприклад, 
керівників польської “Солідарності”, котрі завжди бачили ра
дянську систему такою, якою вона й була насправді, — застав 
зненацька момент приходу визволення. Водночас ми не мали 
права сподіватися, що існуючі категорії тлумачення виявляться 
спроможними пояснити падіння комунізму, коли це станеться,
— проте і з цієї точки зору основна течія радянології не виправ
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дала жодних надій. Що гірше, перед падінням проголошені 
теорії неодноразово запевняли, а часом дуже виразно провіща
ли щось зовсім протилежне. Більшість наших типових “моде
лей” радянську систему представляли якщо не вічною, то при
наймні тривалою. “Зурбанізоване, індустріалізоване, освічене” 
(як у молебні) суспільство було таким само функціонально 
вправним, як його “капіталістичний” супротивник. Зауважимо, 
що деякі спостерігачі, зокрема опозиціонери, які жили в тій си
стемі, вважали її безнадійно хибною, аж нездатною реформува
тися, — проте їхні погляди зазвичай не враховувалися основа
ми радянології в суспільних науках. Таким чином, майже всі, 
як “ліві”, так і “праві”, витлумачували радянські досягнення 
надміру — або як зразок, або ж як його протилежність.

Як могло статися, щоб величезна кількість людей так силь
но помилялася у таких важливих справах тривалий час? Ми не 
знайдемо відповіді в самій радянології, а швидше знайдемо її в 
широкому розумінні культури суспільних наук, через яку вона 
розглядала предмет свого вивчення. Початок систематичного 
вивчення радянської системи після Другої світової війни збігся 
в часі з — назвемо це — Ьекауіогіаі* революцією в західних 
університетах. Дисципліни економіки, політичних наук, антро
пології й соціології ще в зародковому стані, в XIX і на початку 
XX століть, врешті об’єдналися на окремих відділеннях 
суспільних наук і у спеціалізованих дослідницьких інститутах, 
утворивши третю, після наук природничих і гуманітарних, ве
лику галузь знань.

Цей процес також призвів до змін у високоповажній дис
ципліні — історії. Усі дисципліни мали до певної міри спільні 
амбіції проведення дослідів над людиною і суспільством, бажа
но стислих і наукових, — намір у позитивістському дусі Агуста 
Комте — хоча, звичайно, не користуючись його детальними 
вказівками. Методології цього арсеналу дисциплін швидко по
чали застосовувати до вивчення радянського “суспільства”, але
— як бачимо — з очевидним браком наслідків.

Найпершою причиною невдачі стало те, що всі чотири те
орії суспільних наук виникли, коли у світі ще не існувало ра
дянської системи. Розпочнімо з Маркса. Немає більш хибної 
вказівки для розуміння радянської дійсності, ніж марксівський 
поділ суспільства на домінуючий соціоекономічний базис і

*ВеНауіотт - напрямок у психології, що визнає, ніби предметом психо
логічного дослідження може бути лише поведінка людей або тварин.
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похідну від нього політичну й культурну надбудову, оскільки у 
випадку радянського суспільства взаємовплив між базисом і 
надбудовою — протилежний. Так само й Еміль Дюркхейм, крім 
заангажування на користь соціалізму, анітрохи не стає у при
годі зі своїми категоріями органічної “солідарності” і “мораль
них” суспільних засад як відповіді на сучасну аномію. Макс Ве
бер, усвідомлюючи значення ринку, був швидше прихильни
ком прусської ідеї, згідно з якою сутністю капіталізму була “ле- 
гально-раціональна бюрократія”. Саме тому він очікував, що 
коли (і якщо) соціалізм настане, він просто підштовхне 
раціональний сучасний порядок на крок уперед, замінивши ри
нок і приватну власність бюрократичним плануванням — при
наймні наполовину слушна версія.3 Одним із класичних теоре
тиків, який зробив внесок у вивчення радянського досвіду, став 
Алексіс де Токвіль — із з’ясуванням причин зачекаємо до на
ступного розділу.

У першій половині XX століття завдяки розвиткові й кон
центрації думок великих творців з’явилися академічні 
суспільні науки. Однак це не означало, що настають зміни на 
колі змагань із Радянським Союзом. Частково це можна по
яснити тим, що відомості про Радянський Союз — все ще 
нелічені — не мали вирішального значення для нової суміші 
дисциплін. Суттєвіший привід однак виникав із передумови 
нової ЬеИауіогіаІ культури. Тобто суспільні науки виходять із 
визнання того, що — незважаючи на очевидну неоднорідність 
окремих суспільних формацій — існує щось спільне під на
звою “суспільство”, — така собі основна людська дійсність, і 
що “суспільство” це у своїй основі не всюди однакове, як ко
лись, так і зараз. Іншими словами, хоча між цивілізаціями й 
існує величезна різниця у часі та просторі, всі суспільства 
зрештою існують за загальними правилами структури, 
функції й розвитку. Інакше, не могла б існувати наука, яка 
вивчає суспільні явища, а був би лише конгломерат 
невідкладних спостережень.

З тієї основної думки випливають два висновки. По-перше, 
оскільки культура — це зібрання “систем вартості”, тобто перш 
за все функція інтересів суспільних груп, то ідеологія й політи
ка — підзібрання головнішої й загальної єдності — суспільства. 
Марксистський поділ на базис і надбудову є зрештою одним — 
але насправді найзначнішим — із проявів такої перспективи. 
Отже, вже сама ідея суспільних наук є до певної міри обме
женням — політика й ідеологія за нею — лише обличчя 
“суспільного базису”. По-друге, радянська модель розвитку не



14 РАДЯНСЬКА ТРАГЕДІЯ

може бути винятковою чи sui generis* а повинна за своєю приро
дою бути подібною до властивих іншим “сучасним” суспільствам. 
І знову цей погляд підпорядковує ідеологію і політику суспільним 
процесам. Отже, радянологія як наука суспільна значною мірою 
відкидала деклараційну мету комуністичного режиму, “побудову 
соціалізму” — як потенційний утопізм чи звичайну пропаганду. Як 
зазначено у відомому есе, радянська історія призвела в принципі 
до процесу дозрівання “від утопії до розвитку”.4

Таким чином, західна радянологія надалі відносила до ра
дянської дійсності категорії, узяті з дуже несхожих між собою 
західних експериментів. Ленінський феномен позбавили його 
особистісних рис, а незвичний, все ще не здійснений радянсь
кий досвід заялозили до тривіальності. Більшості західних 
дослідників Радянський Союз здавався “одним із суспільств”, 
яке відокремлювалося з-поміж інших “сучасних” держав лише 
ступенем розвитку, а не природою. Однак справжні сучасні 
держави не розпадаються після впровадження деяких реформ, 
як це сталося з радянською системою 1989-1991 років. Те, що 
мало б стати для суспільних наук наших часів чудовим 
дослідницьким матеріалом, зосталося занедбаним, і тільки за
раз (сподіваємося) започаткує ревізію загальновизнаних перед
умов суспільних наук.

Адже рафінування суспільних наук призвело до перекручен
ня радянської дійсності задом наперед і з ніг на голову. Як 
звикли говорити у колишньому Радянському Союзі, той світ 
був “світом дзеркальним”, перевернутим зображенням реальної 
сучасності західного “капіталізму”. Або, якщо використати 
марксівську характеристику гегелівського ідеалізму, радянська 
система була “світом навиворіт”, світом, “поставленим на го
лову” То був світ, де (всупереч соціології самого Маркса) іде
ологія і політика виявлялися швидше “базисом”, аніж “надбу
довою” системи, і де соціоекономічні рішення не прямо вихо
дили з того партійного базису. Саме так поміркована західна 
суспільна наука, прагнучи поставити радянську систему на 
соціально-економічні ноги, насправді поставила її на голову. 
Тому мета цієї книжки — також поставити на місце перевер
нутий радянський світ. Це стане можливим тоді, коли ми 
тлумачитимемо його як організм, який, за своєю природою, 
стояв догори дном, тому що в світі, створеному Жовтнем, ми 
ніколи не мали справи із суспільством передусім, а лише з ідео- 
кратичним режимом.

* своєрідною (лат.)
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Найкращою ілюстрацією перевернутої перспективи Заходу 
на “совєтизм” буде звернення до історії західної совєтології. 
Коли по закінченні Другої світової війни розпочалися поважні 
дослідження над Радянським Союзом, коли Сталін усе ще пра
вив у Кремлі, — проблема розуміння “совєтизму” видавалася 
легкою й нескладною. Переважала думка, відображувана погля
дами російських емігрантських ліберальних істориків, згідно з 
якою Жовтневі події були не пролетарською революцією, а за
махом, вчиненим монолітною, дисциплінованою більшовиць
кою партією. Той перехід влади до меншості можливий був ви
ключно як наслідок нищівного впливу Першої світової війни 
на розхитані політичні й суспільні структури царської Росії. Ре
волюція, зрештою, не була логічним подальшим етапом істо
ричних процесів, які розпочиналися в Росії, як це хотіли бачи
ти радянські марксисти, а тільки грубим перериванням проце
су розвитку країни, яка ставала на шлях конституційної демо
кратії. Але ще нищівніший вплив мало те, що логічним наступ
ним етапом після диктатури ленінської партії став сталінізм із 
його примусовою колективізацією й узаконеним терором.

Оскільки ця практика нагадувала їм диктатуру в Італії та 
Німеччині, термін “тоталітаризм” — вжитий Муссоліні, щоб 
визначити запроваджений ним новий порядок і надати йому 
позитивного забарвлення, а вперше вжитий зі знаком мінус 
стосовно сталінської Росії Троцьким — був прийнятий Ханною 
Арендт та іншими вихідцями із гітлерівської Німеччини для 
створення загальної теорії зіпсованої сучасності і здегенерова- 
ної демократії.5 Вчинили так, тому що лагідніший термін “ав
торитарний” застосований, скажімо, для якихось там Салазара 
або Чан Кай-ші, не відповідав жахливій величі Сталіна, Гітле- 
ра чи Мао.

Пізніше, за часів хрущовської десталінізації, Радянський 
Союз почав здаватися прозаїчнішим, і в шістдесятих “то
талітарну модель” витіснила теорія осучаснення. Та перспекти
ву, яку Раймон Арон назвав “марксизмом, позбавленим класо
вої боротьби”, підтримувало те, що радянський режим, попри 
соціалістичну риторику й жахливі симптоми сталінізму, на
чебто насправді був силою “прогресу” — індустріалізації, ур
банізації й загальної освіти, — так само як “авторитарні” режи
ми в інших відсталих країнах. Декотрі експерти дотримувалися 
навіть думки, що одного дня дійде до “збіжності” радянської 
Росії з західними індустріальними суспільствами. І це, нарешті, 
вивільнить її демократичний потенціал і включить до новоство- 
реної амальгами соціалістичну вразливість до людських потреб,
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якої бракувало на капіталістичному Заході. Або принаймні, що 
Росія була спроможна це здійснити, якби скинула тягар холод
ної війни і супутні йому ідеологічні засади — “модель то
талітаризму” — з наклепницьким порівнянням комунізму з на
цизмом.

Отож, теорія осучаснення набувала дедалі більш ідео
логічного забарвлення, а через “чорний хід” поверталася кла
сова боротьба. Поверталася навшпиньках, тому що новий 
соціально-економічний підхід залишався прозаїчно ака
демічним і позитивістським, бо уникав виразних суджень, 
оцінок. Новий погляд виникав частково завдяки більшому 
зацікавленню науковців базисом суспільства й звичайними 
людьми. Найяскравішим прикладом цього дуже плідного роз
ширення історичних обріїв є школа Анналів. Потреба у зміні 
оптики виникла втім ще й через прагнення розбуджених дес- 
талінізацією і періодом detente (ослаблення напруги) разом із 
потребою визнання Радянського Союзу як вірогідного партне
ра у процесі контролю над озброєннями. Таким чином, швид
ко з’ясувалося, що за умов теорії індустріалізації, не менш ніж 
у випадку тоталітарної моделі, незалежний від вартісної оцінки 
підхід до переобтяжених оцінками прагнень радянського екст
ремізму, як і зазвичай, становила суперечність в умовах: раніше 
усе було — або за привидом, або проти нього.

Отож, незважаючи на зовнішню суворість і емпіричність де
що з нової суспільної теорії 60-70 років XX століття фактично 
виявилося ідеологічною спробою представити радянську систе
му як наслідок людського поривання, а отже, такою, що має 
демократичну санкцію. А це призводило до примусового відки
дання зосередженої на народові тоталітарної моделі. 
“Ревізіонізм”, що випливав із цього, переставив існуючий 
донедавна акцент із політики й ідеології на громадські й госпо
дарчі сили, замінив “дослідження режиму” на “дослідження 
суспільства” й намагався роз’яснити радянські події “знизу”, 
як наслідок прояву громадської поведінки, а не “згори”, як ре
зультат державних наказів.

У цій новій історіографії дві проблеми все ще залишалися 
дуже істотними. Перша — оцінка правочинності акту встанов
леного режиму, тобто самого “Великого Жовтня”, як 
пролетарської соціалістичної революції. Друга — питання 
послідовності чи її браку між урядами Леніна і Сталіна. З обох 
проблем виникало чергове питання відносно можливості демо
кратичного реформування радянського режиму після Сталіна,
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що було також питанням про можливість продовження 
соціалізму взагалі.

Якщо коріння радянського режиму гніздилося у справжній 
народній революції, то Сталін, отож, був лише “відхиленням” 
від ленінської норми, а система така спроможна була — незва
жаючи на тимчасові збочення і терор — повернутися до демо
кратичного народного соціалізму. Але, якщо система народила
ся з путчу конспіраторів, то Сталін був підсиленням Леніна, а 
система не мала жодних демократичних джерел, до яких могла 
б повернутися; так само комунізм був реформованим і, отже, 
мусив бути поваленим. До 60-70 років англо-американська 
історіографія дотримувалася першої, “оптимістичної” перспек
тиви й займалася головним чином пошуками відповіді на 
питання: що саме збочило? як можна це виправити? Не припу
скалася навіть вірогідність, що ці питання поставлені помилко
во, що нічого в революції не збочило, що вона й була лихом від 
самого свого початку.

Отож у другій половині 60-х років на Заході почали по-но- 
вому писати історію Радянського Союзу, тепер уже виходячи з 
“оптимістичної” соціальної перспективи. У стислому вигляді 
результати тих зусиль виглядали так: Жовтень був автентичною 
пролетарською революцією, народженою з класової поляри
зації робітничих мас і капіталістів, а не замахом нечисельної 
групи, можливим завдяки “випадковій” Першій світовій війні6. 
Більшовицька партія 1917 року не була монолітною, а швидше 
недисциплінованою й роздрібленою, а отже — “демократич
ною”7. Вдавання Леніна до терору і повсюдної націоналізації у 
роки воєнного комунізму (1918-1921) визнане засобом тимча
совим, нав’язаним умовами громадянської війни. Його 
справжнім наслідком було “змішане” господарство нової еко
номічної політики (НЕП) 20-х років, а Микола Бухарін був його 
законним спадкоємцем. Також визнали, що ленінізм не був то
талітарним, а Сталіна наразі вилучили з офіційного канону 
більшовицької історії. Таким чином, єдність комуністичного 
феномена, просто кажучи, зникла, а нам залишилося цілком 
своєрідне буття: з одного боку, більшовизм і ленінізм, з іншо
го — сталійізм. Начебто зовсім не існували ані партія — інсти
туція вирішальна й послідовна, ані марксизм-ленінізм — трива
лий погляд на світ9.

Такої думки дотримувалася принаймні основна течія 
ревізіонізму, а його головним пунктом стало цілковите відок
ремлення Леніна й Жовтня від Сталіна. Існувала, втім, дуже 
смілива школа ревізіонізму, яка запевняла, що власне зро-

2 —  4745
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зумілий і очищений від певної жорстокості сталінізм був 
справжнім втіленням ленінізму. Ця школа дотримувалася дум
ки, що перша п’ятирічка Сталіна мала демократичні зародки у 
вигляді “культурної революції” партії й робітничого класу про
ти пережитків “буржуазних фахівців”. Більше того, наслідком 
п’ятирічки був масовий “соціальний аванс”, кульмінацією яко
го стало “брежнєвське покоління”. Беручи на озброєння цей 
погляд, весь революційний процес можна окреслити словами: 
“терор, прогрес і соціальна мобільність”, причому скромна 
цифра загальної кількості жертв чисток укладається у “не
значних сотнях тисяч”10*. І, насамкінець, політику дозрілого 
Радянського Союзу характеризували через вплив “груп за 
інтересами” у моделі “запровадженого плюралізму”, як і в 
решті розвинених суспільств.11

Та друга ревізіоністська школа, так само як і тоталітарна 
модель, підкреслювала зв’язок між Леніним і Сталіним, 
акцентуючи на позитивній ознаці їхньої ідейної єдності. Поділ 
на дві головні течії ревізіонізму був не більше ніж родинною 
сваркою, отже, обидва обози мали схожі погляди в єдиному ос
новному пункті: горбачовська перебудова зрештою призведе до 
увічнення радянської сучасності, а отже й до повернення 
Справжнього Жовтня, коли всі збочення будуть подолані, а все 
зло виправлене.12

Ілюстрацією подальшого збігу між точкою зору необуха- 
риністів і пом’якшеного різновиду сталіністів стало переконан
ня, що Росія 1917 року, на жаль, “не була готовою до 
соціалізму”; радянські дії, отже, інтерпретували, як постійну 
боротьбу пануючого робітничого класу за те, щоб селянська 
Росія заклала сучасну індустріальну базу під пролетарську 
партію. Цей хибний погляд, як ще матимемо нагоду 
переконатися, можна сміливо назвати Великою Парадигмою, 
спільною для різних шкіл соціалістичного редукціонізму.

Власне, загалом довкола тих теологічних проблем, що су
проводжували цю парадигму, оберталася ревізіоністська наука 
двадцять п’ять років перед крахом. У вступі до кожної нової 
монографії ритуально відштовхувалися від тоталітарної моделі, 
“слово на Т” виключили з гречних дискусій, а йогЙ вживання 
розцінювалося за відверте підбурювання до холодовоенної во
рожості стосовно до “Імперії зла”. Перш ніж 1985 року розпо-

♦фактично кількість страт і смертей у таборах 1937-1938 років наближається 
до трьох мільйонів, а загальна кількість жертв всієї сталінської епохи налічувала 
вірогідно близько двадцяти мільйонів (зауваж, автора).
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чалася перебудова, покривало політичного благополуччя опо
вило передпілля.

Отож ревізіонізм залишав сцену, позбавляючи Росію XX 
століття власне комунізму, радянського Гамлета — королівства 
і навіть трагедії.

Після Великого Падіння 1989-1991 років стало зрозумілим, 
що настав час переглянути основні положення класичних про
блем совєтології. Найкращим вихідним пунктом є оцінка ко
мунізму, яка з’явилася на Сході одночасно із крахом радянсь
кого світу. Яка іронія долі! Якщо перед 1970 роком слово “то
талітаризм” було викреслене зі словників західної совєтології, 
то саме тепер його почали вживати у Східній Європі; Ханна 
Арендт була перекладена у самвидаві, а наприкінці 80-х років 
ярлик, який колись у Москві іменували наклепницьким, ра
дянські інтелектуали відверто вживали стосовно цілої системи, 
поєднуючи з ленінською фазою. Навіть сам Горбачов після 
свого зречення вжив його, описуючи те, що намагався зроби
ти. Зауважимо: сам факт, коли після 1970 року можна було 
вільно вживати заборонений термін, означає, що система пере
стала бути тоталітарною. Помітивши той очевидний факт, 
східноєвропейські інтелектуали використали різницю між, 
скажімо, “крайнім тоталітаризмом” Сталіна, “класичним”, ру
тинним тоталітаризмом Брежнєва, чи беззубим “то
талітаризмом” за визначенням Адама Міхника. Іншими слова
ми, визнаючи це поняття, яке постійно поверталося, вони ви
знали його історичну перспективу. Визнали, що у комунізмі 
можливі значні зміни без фундаментальної трансформації.

Саме цього відчуття нюансів бракувало суперечкам на тему 
тоталітаризму серед західних совєтологів. їхні дискусії були со
ром’язливо поверховими. Джерела суперечок треба шукати в 
умовах, які сформувалися по смерті Сталіна. 1956 року історич
ний і філософський підхід, запроваджений Ханною Арендт, систе
матизували і переробили на абстраговану “модель” Карла 
Фрідріха й Збігнева Бжезінського14. У знаменитих шести пунк
тах вони визначили диктатуру тоталітаризму як таку, що спи
рається на: 1) детально опрацьовану ідеологію, 2) єдину масо
ву партію, 3) терор, 4) технологічно обумовлену монополізова
ну інформацію, 5) монополізацію збройних сил, 6) централізо
вано кероване господарство. Це все, безперечно, правда, особ
ливо, зокрема, для кульмінаційного тоталітаризму, але зовсім 
не вичерпує проблеми. Ця характеристика також не статична, 
почасти тому, що моделі, створені з натури суспільними наука-
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ми, мають тенденцію до історичної абстракції, а почасти тому, 
що наприкінеці правління Сталіна система справді перетвори
лася на застиглу магму. Більше того, загальній моделі то
талітаризму бракує розрізнення ідеології “лівих” і “правих” з 
їхніми несумісними висновками. Однак тій моделі легко нада
ти історичного контексту і зараз -  використана в конкретних 
ситуаціях вона має позитивні наслідки, у чому можна 
переконатися завдяки працям Мерле Файнсод, Леонард 
Шапіро та Адама Улама, трьох найвідоміших практиків то
талітарного підходу15. Так чи інакше, загальний підхід — як ста
тичний — схилявся до думки про значне пом’якшення радянсь
кої системи протягом десятиріччя по смерті Сталіна.

Однак ревізіонізм рушив надто далеко, використовуючи це 
сприйняття і, прагнучи виправити одну помилку, припустився 
ще більшої. Вона виникла з хибного розуміння понять 
кількості й якості міри контролю, який здійснювався радянсь
кою владою, й природи самої системи. Отож, оскільки діапа
зон застосовуваних репресій і розміри ГУЛАГу радикально 
зменшилися у післясталінський період завдяки Хрущову і 
Брежнєву, було зроблено висновок, що режим еволюціонував 
від тоталітаризму до певного роду авторитаризму, як, напри
клад, у Греції під правлінням полковників чи в Чилі — 
Піночета. Якщо вже Хрущов і Брежнєв виявилися не
спроможними тероризувати своїх господарчих менеджерів і 
офіцерські кадри, як це робив Сталін, то це означало, що то
талітаризм змінився на “плюралізм”, а монолітна партія пере
творилася на “коаліцію” груп “інтересів”.

Не підлягає сумніву, що кількісні зміни, які відбулися в 
післясталінський період, були реальними і бажаними для тих, 
кому довелося жити за радянських часів. Однак не змінився го
ловний факт, що фундаментальні структури залишилися непо
рушними: пануюча партія, централізований план і політична 
поліція, що функціонували завдяки об’єднаному керівництву 
партійних осередків на кожному рівні, порозписувані всюдису
щими агітпропами партії для кожного інструменту, а взагалі все 
підпорядковане єдиній нав’язливій меті — розбудові й обороні 
“реального соціалізму”.

Східна Європа для позначення саме такої тотальної системи 
підібрала відкинуте Заходом поняття тоталітаризму. “То
талітаризм” там не означав по суті режиму тоталітарного контро
лю над народом (адже це неможливо); а швидше означав, що 
здійснення такого контролю — його основна мета. Це не означа
ло, що такі режими були всесильними у своїх діях, а швидше — що
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були всесильними за своєю структурною інституцією. Тобто 
тоталітарною була радянська держава, а не радянське 
суспільство. Отже, ревізіонізм до певної міри змагався з кари
катурою розуміння тоталітаризму, з тимчасовою проблемою. 
Наслідком стала бліда інтерпретація єства комунізму й підстав
лення уявного, фіктивного Радянського Союзу на місце “ре
ально існуючого”. І це виявилося набагато гіршим, ніж пере
оцінка — у випадку тоталітарної моделі — діапазону контролю, 
узаконеного системою над суспільством, чи ступеню тривалості 
системи.

Ця термінологічна суперечка не просто собі звичайна етич
на суперечка. Одним із головних мотивів східно-європейської 
і радянської опозиції післясталінського періоду стало 
вивільнення мови від засмічення ідеологічною партійною 
термінологією. Так само, як для Солженіцина в Росії й Адама 
Міхника у Польщі, першим кроком на шляху до визволення 
суспільства була “відмова від життя у брехні”, іменування ре
чей своїми іменами, а не застосування для цього ідеологічних 
евфемізмів. Такі як “авторитаризм”, “плюралізм”, “поступова 
диктатура” і tutti quanti* окреслення, застосовані в суспільних 
науках, рішуче не підходять до тотального феномену радянсь
кого комунізму. Унікальність цього явища потребує спеціаль
ного окремого визначення, а гіркий досвід XX століття його 
підказав. Це — тоталітаризм. Вживання будь-якої слабшої, роз
бавленої водою назви — це позбавлення дійсності її справжньої 
природи, хибне уявлення про предмет дослідження.

Саме з цього приводу і згідно зі східноєвропейським поло
женням і належить визнати послідовність радянської системи, 
починаючи від Жовтня. Також слід бачити в ній систему, 
суттєво відмінну від будь-якої існуючої досі чи то в Росії, чи то 
на Заході. Вона — унікальна як у часі, так і в типології 
суспільств. Цю унікальність перейняли колишні піддані ра
дянської системи через екстраординарність способу її розпаду. 
По-перше, розпад був тотальним: ідеологічний, політичний, 
господарський. Тотальна система могла скінчити своє 
існування лише тотальним падінням. По-друге, це падіння 
спричинилося до тотального відкинення всіх інституцій — 
партії, плану, міліції, усіляких зразків (разом із Леніним та 
Жовтнем). Нарешті, від них відмовилися й рішуче відкинули. 
Звідусюди було чути, що люди хочуть повернутися до “нор
мального життя”.

повноцінне (лат.)
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Це було рівноцінним твердженню, що протягом останніх 
сімдесяти років люди жили в ненормальних умовах, запровад
жених фантасмагоріями “розвиненого соціалізму”, фактично 
неначе у суспільному театрі абсурду. І саме це почуття не- 
суттєвості радянського досвіду стало провідною думкою вели
кої “радянської” літератури — як у випадку невизнаних 
майстрів фантастики (на зразок Гоголя), як Михайло Булгаков, 
Андрій Платонов, Абрам Терц чи Олександр Зінов’єв, так і 
стосовно неокласиків, як Анна Ахматова чи Йосип Мандельш- 
там. їх творчі доробки уповні оцінили й заслужено зробили 
надбанням гласності після падіння системи.

Отже, стає очевидним, що усі минулі сімдесят років Росія 
була чим завгодно, лише не черговою усучасненою державою. 
Була швидше першою у західній історії незвичною і ризикова
ною авантюрою, що прагнула перетворити “утопію у владу”16. 
Утопія, звичайно, ще жодного разу не втілювалася у життя, але 
справа не в тому. Адже спроби втілити утопію в життя закінчу
ються не просто невдачею, щоб потім розтанути в імлі; згідно 
із законом несподіваних наслідків вони призводять до жахли
вої надприродної реальності ^  до сюрреальності.

Наслідок радянського експерименту щонайкраще можна 
пояснити як зворотний бік прояву гегелівських “хитрощів ро
зуму”, які полягають у тому, що виконавці історії у спосіб ми
мовільний, але цілеспрямований, скеровані “логікою” ви
падків, проте цього не усвідомлюють. Отож ленінський екс
перимент виявився “помилкою Колумба” — партія вирушила у 
напрямку соціалізму, але, наштовхнувшись на совєтизм, вики
нула Росію на берег перевернутої сучасності. Те непередбачене 
причалювання призвело, однак, до створення нової політики, 
нового господарства і (майже) нової радянської людини. Й бу
ло це фактично надбанням “всесвітньої історії”, як це могло б 
видатися Ге гелю, але аж ніяк не цього очікували його учні — 
Маркс і Ленін.

Лише у категоріях цього парадоксу ми зможемо зрозуміти 
радянську історію на її найглибшому рівні. Колишній Радянсь
кий Союз, хоча у спосіб очевидний був нездійсненною 
утопією, зовсім не перетворився на розвинену або сучасну дер
жаву. Був швидше чимось sui generis*, феноменом, що якісно 
видокремлювався з-поміж решти форм деспотизму як 
нинішнього, так і минулих століть. Цей факт змушує нас по
вернутися до встановленого вже парадоксу: аж до самого кінця

* своєрідним (лат.)
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більшість совєтологів бачили Радянський Союз зовсім іншим — 
із позитивним балансом виграшів і втрат. Отож перед нами по
стає остання, найважча проблема: як вдавалося радам на очах 
у всього світу протягом такого тривалого часу плазувати перед 
тим, що, як з’ясувалося, від самого початку було нечуваним 
шахрайством? І як могли вони самих себе так довго обдурюва
ти, запевняючи, що фантастичні успіхи більшовизму призвели 
до створення альтернативи “капіталізмові”? Справді, 
найбільшим парадоксом експерименту є те, що дотепер ніколи 
в західній історії така монументальна невдача не мала такого 
приголомшливого успіху.

Розв’язання тих парадоксів, однак, на диво просте. Утопія, 
яку Жовтень привів до влади, була ідеологічно спільною 
власністю наших часів, а експеримент проводився не лише з 
думкою про Росію, а й про усе людство. Якби Радянська Росія 
експериментувала лише в межах власної відсталої країни, їй 
ніколи б не вдалося загіпнотизувати увесь світ. Коли на Заході 
писали про радянський досвід, то, завжди, у спосіб посе
редницький, застосовували цю модель до власного суспільства, 
переносячи водночас на радянську дійсність політичні пробле
ми Заходу. Ця обставина тільки зміцнювала методологічну 
схильність культури суспільних наук до уніфікації совєтизму й 
решти земної кулі. Отож під позитивістською маскою совєто- 
логічних дискусій укривалася турбота про честь всесвітнього 
соціалізму. І ця турбота так само, зрештою, як і модель розвит
ку, хотіла переконати, що якогось дня “експеримент” 
закінчиться вдало. Ці одвічні рецидиви утопічної надії, яка 
пробивається над фасадами конкретних положень соціальних 
наук, знову примушують нас вважати, що ключем до розуміння 
радянського феномену є ідеологія. Лише звертаючи увагу на 
слово, ідеологічне слово у Союзі, й трактуючи соціалістичну 
утопію з дослівною увагою, ми зможемо зрозуміти трагедію, 
яку вона спричинила.

Отож конкретним завданням цієї книжки є повернення 
примату ідеології і політики над силами соціоекономічними у 
розумінні радянського феномену, а також повернення історії 
рангу “верхньої” за рахунок історії “нижньої”, як сили, що мо
тивує радянський розвиток. Її мета -  воскресіння тоталітарної 
перспективи, але у спосіб історичний і динамічний, а не ста
тичний — начебто це всеохоплююче поривання радянської 
утопії досягло того, що можемо назвати “генетичним кодом 
трагедії”
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Отже, у наступних розділах передовсім займемося аналізом 
та інтерпретацією. Розвиток подій не повинен бути вичерпним, 
а лише мотивувати основні аргументи. Оповідь буде вирізняти
ся ступенем деталізації фактів у ранньому і пізньому періодах 
радянської історії. Події 1917-1939 років були дуже грунтовно 
представлені в західній історіографії і тому не вимагають де
тального повторення. Після 1939 року оповідь стає повнішою, 
особливо стосовно брежнєвських років, бо ми й досі за
лишаємося на етапі відкриття основ того періоду. Найповніші 
відомості будуть представлені про відносно слабко реконструйо
ваний горбачовський фінал.

І остання проблема — ідеологічна: у цих дослідженнях час
то йтиметься про “логіку” совєтизму. Перш ніж хтось вигукне 
“детермінізм”, пояснимо, що ми це вживаємо у поточному зна
ченні, як і тоді, коли говоримо про логіку ринку, ядерні озбро
єння, чи про проблематичні вибори — тобто про конкретну 
логіку на відміну від Логіки Історії. Адже якби ми не могли б 
розмірковувати про таку обмежену логіку, тоді б узагалі нічого 
суттєвого не могли б розповісти про історію.

Але в цих дослідженнях логіка широка й довготривала (але 
не метафізична) теж присутня. Це очевидна логіка 
теперішнього часу — так цей період було названо відтоді, як 
Просвітництво і Французька революція вперше надихнули лю
дину на думку, що історія може мати мирську мету, іеіоя *, чи 
здійснення, — до якої відносили визначення прогресу. Згідно з 
цією схемою прогрес мав два основних аспекти: по-перше, 
історія вела до раціонального й наукового панування людини 
над природою; по-друге, — вела до раціонального й егалітарно
го суспільства. Радянський експеримент мав стати 
кульмінацією логіки процесу — зрозуміло, це виявилося 
ілюзією. Цій ілюзії підкорилися як на Сході, так і на Заході, то
му лише, що історія значно зрушила одностайно прискореним 
кроком у напрямку до більшої рівності і наукової величі. Влас
не, це ідеологічна гіпостаза того подвійного руху в соціалізмі 
зробила радянський експеримент можливим.

Отож поняттям, відповідним нинішнім дослідженням, є ані 
сучасність, ані навіть тоталітаризм; ним є соціалізм. Жодна 
інша “модель” не потрібна для розуміння цієї історії.

* кінцева мета (давньогр.)
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ЧОМУ САМЕ СОЦІАЛІЗМ?

Найперша людина, котра знайшла шматок землі і котрій 
спало на думку сказати: “Це моє!”, а надалі знайти людей, які 
просто повірили їй, була вже справжнім засновником грома
дянського суспільства. Людська раса позбавилася б нескінчен
них злочинів, війн, убивств та жахів, якби хтось вирив навко
ло рова та промовив до оточення: “Не слухайте цього само
званця! Ви загубитеся, якщо забудете, що плоди земні нале
жать кожному, а земля жодному!”

—Ж. Ж. Руссо, "Дискурс до витоків нерівності”, 1752

Поступова розробка принципу рівності — передбачливий 
факт ..., це універсально, це триває у часі, це постійно уни
кає якогось людського втручання, проте всі люди, як і всі події, 
сприяють прогресу.

Чи було мудрим уявити собі, що причини соціального руху, які 
криються так далеко позаду, можуть бути перевірені зусил
лями одного покоління? Чи можна припуститися думки, що 
демократія, скинувши аристократію та королів, стане плазу
вати перед буржуазією й багатіями?

—Алексіс де Токвіль, "Демократія в Америці”, 1835

Що таке власність ? Власність — це крадіжка.
—П. Ж. Прюдон, “Що таке власність?”, 1840

Російська революція гідна уваги не лише тому, що була 
російською, — хоча й звичайна “буржуазна” революція була б у 
Росії значною подією, — але тому, що привела до влади 
найперший у світі соціалістичний уряд. Але що означає — 
соціалістичний? І за якими критеріями ми оцінюватимемо, чи 
справді жовтневий режим створив соціалістичне суспільство? 
Чи, зрештою, будь-який соціалістичний лад фактично має пра
во так називатися?
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СОЦІАЛІЗМ -  НАЙВИЩА СТАДІЯ ДЕМОКРАТІЇ

У сучасному політичному словнику немає поняття, більш 
переобтяженого багатозначністю, ніж поняття “соціалізм”. Для 
переважної більшості у своєму найширшому значенні цей 
термін означає альтернативний “капіталізму” спосіб організації 
господарства. Зрозумілий з такої точки зору соціалізм 
належить до конкретних розв’язань інституційних і урядових 
програм, однак різноманітність тих організаційних форм 
настільки величезна, що термін швидко втрачає гостроту. Це 
можна виразно побачити на таких різноманітних прикладах, як 
прогресивне оподаткування і сітка безпеки соціальних послуг, 
чи той самий державний добробут “від колиски до домовини”, 
чи, нарешті, наскрізна націоналізація і планування, що обійма
ють господарство в цілому. Отож, можливо, що стабільного 
значення антитези капіталізм — соціалізм треба шукати в ши
рокому значенні протиставлення ринок — планування?

Однак і таке зосередження нетривале, тому що при 
соціалізмі ринок вважається “анархічним”, на той час як пла
нування, навпаки, “раціональним”, і вже саме ці окреслення 
надають аналізові нормативних рис. Подальші дослідження 
розширюють лише цей діапазон нормативності, оскільки 
соціалізм означає також і колективізм — на відміну від 
індивідуалізму, спільну діяльність — на відміну від змагання, 
службу громадську, на відміну від гонитви за зиском, альтруїзм, 
на відміну від егоїзму. Тобто соціалізм означає справедливе 
людське суспільство, а його сутністю стає швидше моральна 
передумова, ніж будь-яка інституційна чи економічна програ
ма. Та це не вичерпує неоднорідності значень соціалізму. Сло
во це означає також відокремлену суспільну формацію — у про
тиставленні “соціалістичне суспільство” проти “капіталістич
ного суспільства”. Обидва ці терміни здатні замкнути всі галузі 
людської активності -  політичну, господарську, культурну і 
навіть особисту — в межах єдиної тотальної системи. З цієї 
точки зору соціалізм як справедлива й людяна система 
порівняно із капіталізмом не альтернативна, а “вища”. Отож 
соціалізм починає також означати найвищий щабель історії, 
вінець історичного розвитку людства; у цьому розумінні ство
рює теорію історії або поступово перероджується на щось, що 
найменують метаісторією або “історіософією”.

Існуюча неоднорідність тих непоєднуваних інституційних 
форм, які називаються “соціалістичними”, дедалі більше заплу
тує ту суміш понять. Цей термін вживали у сталінській Росії,
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Китаї часів “культурної революції”, соціал-демократичній Швеції, 
лейбористській Великій Британії, кібуцах Ізраїлю, у коопераційній 
спілці Брук Фарм*, “червоні кхмери”. Крім того, ці різні 
соціалізми зазвичай заперечували легальність інших і часто про
клинали своїх суперників у гострому сектантському тоні.

Черговим фундаментальним приводом плутання понять є 
різниця між “соціалізмом у опозиції” й “соціалізмом при 
владі”. У першому випадку маємо справу з рухом на предмет 
організованого прагнення до більш людяного суспільства, ви
раженого у політичних партіях, професійних спілках, коопера
тивних чи подібних до них братерських починах. У цьому ви
падку соціалізм — це моральна співучасть шукачів справедли
вості, яких із байдужого чи ворожого світу вириває покликан
ня. Однак у будь-якому випадку соціалізму при владі маємо 
справу з усталеним суспільством, яке начебто мало з’явитися у 
межах історії, як у метафізичній послідовності “феодалізм, 
капіталізм, соціалізм”. Але добре відома схильність влади до 
деморалізації неминуче призводить до величезного розриву між 
тим суспільством та ідеями передбаченого ним руху. Внаслідок 
цього соціалізм при владі часто-густо засуджують соціалісти, 
які опинилися в опозиції, за те, що він став “соціалізмом дер
жавним”. Згодом рух відроджується під гаслом “соціалізм із 
людським обличчям”, а сподівання на справжнє соціалістичне 
суспільство знову відсуваються на майбутнє.

Це зосередження на майбутті — найглибша причина бага
тозначності окреслення “соціалізм”, бо з усіх термінів, які поз
начають різні типи суспільств, лише термін “соціалізм” утворе
ний наперед, а не після факту появи такого типу суспільства. 
Наприклад, “феодалізм”, “абсолютизм”, “старий режим”, 
“лібералізм” і “капіталізм” виникли або після, або одночасно з 
їхньою появою, отож означали щось певне, незважаючи на те, 
як недосконало їхня історія чи дійсність втілювали виголошені 
ними принципи. Але термін “соціалізм” разом зі своїм найви
щим ступенем — “комунізмом”, є винятком ще й тому, що 
виник майже за сто років перед тим, як 1917 року вчинили пер
шу спробу збудувати відповідну йому дійсність. Отже, 
соціалізм, передусім, не означає суспільної формації. Швидше
— ідеальну альтернативну можливість для всіх існуючих 
суспільних формацій, які з цією метою окреслені назвою

* Brook Farm у West Roxbury, Массачусетс, США. 1841-1847 років про
водився експеримент із впровадження у життя утопічного соціалізму. Заходом 
керував Джордж Ріплі (зауваж, перекладача).
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“капіталізм”, терміном, який вигаданий услід за його антите
зою й повинен служити метафізичним тлом. Підсумуємо: 
соціалізм — утопія в буквальному значенні цього слова, “не- 
місце” або “ніде”, вигадана як ідеальна протилежність.

Термін “соціалізм” винятковий ще й тому, що не від
повідає жодному предметному визначенню земного світу, при
рода якого не викликала сумнівів у дослідників. Звичайно, бу
ло багато фальшивих пророцтв, і кілька тимчасово переко
нливих одкровень, але жодне не приставало на думку, яка мо
же гарантувати тільки емпіричні свідчення. Отже, повне втілен
ня соціалізму залишається для царства довірливості, “віри в не
видиме, надії на невідоме”.

Цілком зрозуміло, що соціалізм у значенні дослівному нічо
го не означає. По-перше, він нічого не означає внутрішньо, 
оскільки його основна економічна програма — націоналізація — 
не реалізує й не здатна реалізувати його моральний ідеал — 
рівність — у спосіб, який скрізь постійно вважали притаманним 
соціалізмові. По-друге, він нічого не означає історично, тому 
що був привласнений такою величезною кількістю несхожих 
суспільних формацій, що втратив гостроту. Отож коли люди 
виголошують “соціалізм”, ніколи не знаємо, що вони 
насправді мають на увазі й чого від них сподіватися, коли 
досягнуть влади. Саме цей брак конкретності, безумовно, при
скорив більшовикам шлях до тотальної влади, а Народному 
фронтові полегшив тимчасову із ними співпрацю.

Отже, “соціалізм” навіть не являє собою термін історичних 
або суспільних наук, швидше, це термін месіанський, напів- 
магічний; часто навіть стверджували, що найфантастичніші 
різновиди соціалізму містять у собі щось від світової релігії1. 
Погано вбрані юрби людей могли свого часу крокувати Черво
ною площею, виголошуючи: ’’Вперед, до перемоги соціаліз
му!”, але неможливо уявити акціонерів, які марширують уздовж 
Уолл-стріт і вигукують щось на честь капіталізму. І було б уже 
повним абсурдом, коли б орендатори вільного ринку відповіда
ли Марксові Маніфестом “Некомуністичним” або “Капі
талістичним”, так, ніби віру можна було б перемогти статисти
кою росту2. Однак притягальність соціалістичної ідеї така силь
на, що більшість людей — не лише її прихильників, але й су
противників, одвічно хибно ототожнюють її з тією категорією 
суспільних наук або з уявним етапом історії, і це тільки 
зміцнювало непевність — що ж ми маємо на увазі, вимовляю
чи слово “соціалізм”?
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Соціалізм черпає свій емоційний запал і від переобтяжено
го багатозначністю терміну “демократія”. Наприкінці XX 
століття у загальному розумінні демократія начебто складається 
із трьох елементів із різним історичним родоводом, необов’яз
ково пов’язаних між собою: по-перше, конституційні уряд і 
право, по-друге, суверенність народу, яка спирається на народ
ну волю, по-третє, суспільна справедливість, трактована як 
суспільна рівність.

Перший із цих елементів, конституційний уряд, який спи
рається на згуртованих в уряді представників незалежного су
дочинства, сягає корінням у середньовічні феодальні інституції. 
Щоб назвати лише найочевидніші й найвідоміші приклади, 
пригадаємо, що англійська Велика Хартія Вільностей була не 
новочасним Білем про Права (Bill of Rights), а лише феодальним 
контрактом між королем і баронами. Так само британський 
Парламент, до якого обирають привілейованих представників 
лицарства з територій графств і представників привілейованих 
міст, утворився як об’єднання спадкових лордів разом із Пала
тою общин. Якщо коротко, у цій системі брали участь виключ
но джентльмени, на той час як народні маси, простолюдини, 
були вилучені з публічного життя.

Лише в XVIII столітті, у часи американської і французької 
революцій, цим олігархічним конституціонізмом було пройня
те все суспільство. Однак навіть під час тих двох революцій 
майже ніколи не вживали слова “демократія”, яке виводить 
свій родовід із Стародавньої Греції. Воно одвіку означало “уряд 
черні”, який призводить до “анархії” Разом із тим не вважало
ся за потрібне, щоб у перших новітніх республіках абсолютна 
рівність була необхідною або можливою. Фактично навіть ще 
1863 року вважали, що цілком конституційний порядок амери
канської республіки, який спирається на загальне виборче пра
во для чоловіків, може співіснувати з невільництвом. Коротко 
кажучи, конституційний уряд куди значиміший, ніж суве
ренність народу або ототожнення справедливості з суспільною 
рівністю. Два останніх принципи з’явилися лише у середині
XVIII століття. До того часу всі європейські суспільства спира
лися на два інших принципи. Перший проголошував, що за
конною владою завжди є верховна влада, призначена згори, ко
ролем або колегіально, санкціонована Богом і природою. Уряд 
не був, таким чином, запропонований людиною чи суспіль
ством, а просто даний. Другий принцип колишнього порядку 
проголошував, що властивістю усіх суспільств є класова 
ієрархія, існування взаємозалежних, але нерівних народних
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груп, тобто патриціїв і плебеїв, або шляхетних вихідців із 
народу, або духовних і світських; нерівність була природна, 
узаконена й неминуча.

Гасло, що визрівало здавна, було проголошене відкрито й 
полемічно у середині XVIII століття. Трактати Жан-Жака Рус- 
со “Про нерівність” (1754) і “Про суспільну угоду” (1762) мож
на визнати важливими проявами цього, хоча, звичайно, не во
ни були причиною тієї егалітарної революції. Однак незабаром 
ідеї наданої влади і природної нерівності були визнані абсолют
но скандальними. Наприклад, саме тоді вперше в історії 
публічна думка почала визнавати невільництво потворним, 
ганебним явищем, що викликало появу руху під назвою 
аболіціонізм3.

Саме під час американської та французької революцій по
чали діяти згідно з новими засадами. Американська революція 
була найпершим політичним рухом, який впровадив на прак
тиці засади суверенності народу, проте все ж не висувала одно
значно постулатів рівності тієї доби, і, наприклад, майновий 
ценз існував майже упродовж цілого XIX століття. Пізніше 
Французька революція кинула виклик Старому Режимові. Він 
полягав у переході до принципів суверенності народу, 
поєднаній із правом обирати, яке спиралося на майновий ценз, 
на перехід до логічнішого егалітарізму, який, у свою чергу, спи
ратиметься на загальне (для чоловіків) виборче право. Хоча 
ефект цього виклику відлунював недовго, однак для всієї Європи 
визначив мету на наступне століття — загальне виборче право.

Причини такої запізнілої появи в народних масах ідей 
рівності досить складні. Провідні мислителі часів революції 
пропонували вірогідне пояснення цього явища. Тих, хто спри
чинився до формування нової свідомості, було надто багато, 
тому навіть побіжно їх важко назвати. Але все ж таки варто 
представити тут принаймні декілька ключових постатей, котрі 
уособлювали або символізували найістотніші аспекти нового 
світу цінностей.

Якщо рівність між людьми могла бути головною моральною 
причиною і політичною силою, то вона мусила перш за все ста
ти можливою з боку матеріального. Цю ідею почали втілювати 
в життя вже наприкінці XVIII століття. Величезною сим
волічною постаттю того періоду став Адам Сміт. Його праця 
“Досліди над природою й причинами багатства народів” була 
опублікована 1776 року, як і американська Декларація Неза
лежності. До того часу продуктивні можливості суспільства
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зростали так повільно, що це важко було й помітити. Таке не
значне зростання швидко нівелювалося ще більшим зрос
танням чисельності населення, що свого часу стримували 
війни, епідемії та голод. Першим цю схему піддав аналізові 
критик Сміта, Томас Мальтус. За умов загальної нестачі під
порядкування багатьох убогих заможним і впливовим видава
лося неминучим, отож нормальним і узаконеним.

Сміт кинув виклик цьому фаталістському переконанню. Од
нак він не сповістив про прихід “капіталізму”, як дехто зараз 
хотів би це бачити, тому що за тих часів не існувало ще такого 
слова й поняття. Здається також, що він не до кінця виявив 
власне розуміння походження промислової революції так, як 
про це писав. Проте саме з неї сучасні історики виводять цен
тральну подію цього економічного періоду. Він дотримувався 
думки — у найбільш притаманних епосі словах, — що “поділ 
праці” призвів, зрештою, до того, що людство змогло увійти до 
фази “комерційного суспільства”, “цивілізованої” кульмінації 
прогресу, попередніми етапами якого були: “мисливство”, 
“скотарство” і “оброблення землі”. “Природної людської 
схильності до обміну, торгівлі й заміни однієї речі на іншу” пе
рестали, нарешті, соромитись, а завдяки цьому стала можли
вою “експансія громадського достатку” чи те, що ми зараз на
зиваємо “зростанням”4. Хоча Смітові й було що сказати на те
му “невидимої руки” та “егоїзму” діючих для загального блага, 
слово “ринок” він уживав дуже обережно і виключно у зна
ченні механізму обміну або окресленої сфери попиту, а не в за
гальному значенні глобальної організації суспільства. Для ньо
го практичним завданням на найближче майбутнє була перемо
га над “меркантильною системою” урядів і трудових гільдій, а 
також “монополістичною практикою підприємців”. Ефектом 
могло бути вивіль-нення можливостей людини з метою виправ
лення власного духовного і матеріального побуту.

Саме з цього меліористичного послання й оптимістичного 
матеріалізму, віри в те, що “достаток” може стати долею біль
шості людей, виходив як класичний лібералізм XIX століття, 
так і народжений соціалізм. Представники “буржуазії” й 
соціалістичні захисники “пролетаріату” — після 1830 року так 
почали називати класи купецькі й працюючі, — бо поділяли 
цей генеральний оптимізм стосовно нової промислової ери. 
Однак вони суттєво розходилися в оцінці суспільних умов, які 
вважали необхідними у справі визволення людства. Для лібе
ралів це був ринок, або — як визначили у XIX столітті — “віль
на торгівля була основною силою прогресу” Для соціалістів

з -  4745
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навпаки, вільна торгівля й поділ праці означали перемогу 
сильнішого над слабшим, права ринку були причиною дифе
ренціації суспільства, нерівності, експлуатації, а значить — де
гуманізації. Хоча Маркс у найбільш систематизований і пере
конливий спосіб подарував нам песимістичний погляд на 
смітівську революцію, однак повністю її не відкидав. Для ньо
го й для усіх соціалістів вона стала актом заснування сучас
ності. Як підкреслив Фрідріх Енгельс, “Мартін Лютер політич
ної економії”, Адам Сміт був визволителем людства від “серед
ньовічного мракобісся меркантилізму.”

Матеріальні зміни могли відбутися лише одночасно із рішу
чими культурними змінами, які покладають на людину завдан
ня по-новому усвідомити власне місце у світі й в історії. 
Коріння тієї трансформації сягає наукової революції XVII 
століття, яка вперше дала людству — здавалося, безпомилкові 
або принаймні безперечні — знання. Революційною влас
тивістю цих знань було те, що, хоча вони й стосувалися щоден
них і остаточних прав, часто виражених математично, але мож
на було перевірити їх емпірично. Отож здавалося, що людина 
оволоділа абсолютним знанням, яке колись приписували 
виключно Богові. Так само наступного століття Просвітництво 
принесло оптимістичні надії, що новий метод природничих на
ук можна буде застосувати у будь-якій сфері людської діяль
ності та у всіх галузях знання. Очікуваним наслідком мала ста
ти універсальна наука, яка дає владу над природою, над 
суспільством і над самою людиною. Завдяки тому дінамічному 
меліоризмові Просвітництво почало бачити в історії тріумфаль
ний марш прогресу.

Новий погляд міг перемогти за однієї умови — треба було 
кинути виклик силам одкровення християнської релігії, котрі, 
як і раніше, домінували над європейською культурою. Спочат
ку помірковані раціоналісти, як Джон Лок, все ще сповнені по
ваги до релігії, звели її роль до суто другорядної. Пізніше екс
тремальні раціоналісти, як Вольтер та енциклопедисти, чи 
Девид Хьюм й Едвард Гіббон повністю заступили релігію, про
голосивши її природним розумом. Одначе як для філософів 
поміркованих, так і для радикальних розум означав емпіричне 
створення пізнання з досвіду чуттєвого, тому що здавалося, 
ніби саме у такий спосіб збудовано нову науку. Водночас той 
сенсуальний емпіризм перетворив моральність на утилітарний
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рахунок фізичного задоволення й болю. Але, як першим 
підкреслив Руссо, “голос сумління” підказує нам, що не в то
му полягають етика і “цноти”.

Крізь цей філософський пролом, утворений через без
душність утилітарної етики, увійшли натхнені Aufklärer*, 
просвітяни все ще відсталих і пієтистичних німців. Ме
тою німецьких класичних філософів — від Канта до Гегеля — 
було не знищення релігії, чого часто бажали західні філософи, 
а синтез нового раціоналізму науки з колишньою версією ду
ховності й одухотворення релігії. У Німеччині Просвітництво 
тяжіло до очищення християнства від пишномовності за допо
могою науки, до утримання християнських моральних підвалин 
через перетворення на раціональні категорії. Наслідком тих зу
силь була філософія “релігії в межах самого розуму”, як сфор
мулював Кант. Це рішення призвело до вихолощування 
релігійних проявів й убогості людського розуму. Отож німець
ка філософія надала просвітницькому поглядові на людину 
найбільш агресивного й захоплюючого вигляду. Завдяки посе
редництву Маркса вона підтримала соціалізм XIX століття.

Кант зробив у цьому напрямку переломний крок, коли на
дав християнській етиці нової форми “імперативів” “по
всюдних і безумовних” прав розуму, які самі можуть “катего
рично” наказувати. Отож “практично” традиційна золота сере
дина перетворилася на раціональне право: “Вчиняй так, аби 
людину, чи тебе самого, чи будь-кого іншого, завжди трактува
ли як мету й ніколи — як засіб” Кожна людина заслуговувала 
на безумовну повагу, тому що була місцеперебуванням “чисто
го розуму”, отож навіть у мирському світі кожну особу належа
ло трактувати так, начебто вона посідала безсмертну душу. На 
основі цього церковного раціоналізму Кант, ідучи услід за Рус
со, вихваляв “звичайну людину” наче бенефіціанта колишньо
го “населення світу”. Він вірив, що цю можливість реалізувала 
Французька революція.

Гегель утверджував перетворення християнства на філософію 
через об’єднання їх у спіральний діалектичний процес, у якому 
розвиток людського розуму був також маніфестацією самопізнан
ня Бога5. Це самопізнання теж було свободою, тому що розуміння 
звільняє нас від безвиході сліпо підкорятися зовнішньому праву. 
Отож “спільні дії — це процес усвідомлення свободи”6, а раціо
нальна душа людини є Духом, який із часом розвивається й зро
стає в напрямку ще більшого самопізнання і свободи.

*Außclärer - (нім.) агітатор, розвідник (зауваж, перекл.).

З*
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Конкретно “зростаючі щаблі знання про свободу” такі: 
“Народи Сходу знали, що тільки єдина людина є вільною, гре
ки та римляни знали, що деякі люди є вільними, коли ми (су
часні) знаємо, що абсолютно усі люди, як люди, є вільними. 
Більше того, “та свідомість” (свободи) розквітла спочатку в 
релігії, цій найбільш внутрішній області духа. Отже, для Гегеля 
свобода сучасного обивателя сягає своїм корінням в індивіду
альну невмирущість душі. Оскільки ця душа була зовсім чужа 
античному світові (невдовзі розповімо більше на тему обме
жень античної демократії), для Платона чи Арістотеля 
невільництво скандалом не виявилося. Але, безперечно 
перетворилося на нього у сучасній європейській ментальності, 
коли саме поняття невмирущої душі було секуляризоване і пе
ретворене на суспільну норму.

Хоча Гегель не змалював самого процесу секуляризації (під 
котрим розумів зрост “самопізнання”), зовсім не важко 
спромогтися уявити його. За часів християнського середньо
віччя суспільну нерівність не сприймали як таку, що заперечує 
безсмертну вартість кожної душі, бо нерівність вважали 
наслідком первородного гріха7. Через це падіння натура 
людська стала такою зіпсованою, що для підтримання згурто
ваності суспільства, для того, щоб воно вижило, вкрай не
обхідним було підпорядкування багатьох небагатьом. Більше 
того, таке підпорядкування гарантувало очищення на шляху до 
повного порятунку. Отож плоди індивідуального безсмертя 
збиратимуть у іншому світі й це залежить від того, як душа 
пливла серед життєвих небезпек у світі земному. То, мабуть, са
ме цей погляд Маркс — услід за Фейєрбахом — назвав “пере
крученою” свідомістю й визнав “дегуманізуючим”.

До середини XIX століття новий оптимізм у оцінці всевлад
ності розуму послабив міць, завдяки якій догма первородного 
гріха й узагалі вся теологія володіли людським розумом. Без 
сумніву, саме це було однією з головних причин революції тих 
років. І знову Руссо рішуче ствердив, що приводом для появи 
у світі зла, а разом із ним і нерівності, була не якась вроджена 
вада людської натури, а виключно дефективна конструкція 
суспільства, в якому режим спирався на владу, узурповану 
сильнішими у слабших. Отож зло було породженням суспіль
ства, а не властивим людині: природна доброта людини дозво
лить, отже, скасувати нерівність. Тобто, на думку Гегеля, хри
стиянська душа перетворилася на мирського обивателя.

Ми б помилялися, вважаючи, що та метафізична й тео
логічна вправа не має нічого спільного з генезою радянського
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соціалізму, тому що Маркс — підводячи на ноги Гегеля — 
постійно мав на увазі метафізику майстра. Як зауважив Лєшек 
Колаковськи у першому реченні праці “Головні течії 
марксизму”, “Карл Маркс був німецьким філософом.”8.

Німецька філософія, перетворюючи людину мало не на Бо
га, могла стати значною силою в сучасному світі, але лише при 
перенесенні її на політику. Це зробив Маркс, прищепивши її 
на егалітарну традицію, яка брала початок з Французької рево
люції. Великим коментатором цієї традиції був Токвіль.

1789 рік, крім усіляких поразок, започаткував сучасний 
політичний всесвіт. Його впливовість визначили центральні 
проблеми сучасності — від управління господарством, яке спи
ралося на засади економічного невтручання у політичне керу
вання суспільними масами, й аж до пропагування суспільної 
справедливості для всіх. Як наслідок виник словник сучасних 
політичних дискусій: лібералізм, консерватизм, соціалізм та ба
гато інших слів із новим тоді закінченням “ізм” — усі вони 
з’явилися протягом тридцяти років після року 1789-го.9 Серед 
тих неологізмів знайшовся античний термін — демократія, — 
який вже набув нової гами значень.

Вище вже згадувалося, що від Платона до американських 
батьків-засновників “демократія” була переобтяжена негативом 
бідності й анархії. Хоча водночас безтурботно говорили про “дже- 
ферсонівську демократію”, сам Джеферсон цього терміну не вжи
вав. Лише подеколи він згадував про “народну владу”, а його но
ва партія мала назву “Республіканської”. Термін “демократія” в 
Америці почали вживати у позитивному значенні з 20-30-тих ро
ків XIX століття, коли загальне виборче право вперше постало пи
танням принципу, а у Франції в 30-40-х роках XIX століття із тих 
самих причин. Незважаючи на це, демократія поступово входила 
до офіційної риторики в обох країнах. У Сполучених Штатах ані 
Джексон, ані Лінкольн не вживали цього визначення, хоча на по- 
заурядовому рівні робив це у поетично-популістському тоні Уолт 
Уітмен. У Сполучених Штатах, так само як і у Франції, логічно 
бринів термін “республіка”. (А в конституційній, проте монархіч
ній Великій Британії, вочевидь, так само “демократія”, як і “рес
публіка” були власністю маргінальної меншості). Термін “демо
кратія” набув своєї нинішньої міці і широкого значення під час 
Першої світової війни, коли Вудро Уілсон вжив його для реформу
вання зрозумілих лише для вузького кола народних змагань 
Франції та Великої Британії проти “автократизму” Німеччини в мо- 
рально-псшітичний хрестовий похід за повсюдну народну владу.
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Серед різноманітних значень цього перекрученого еллінсь
кого етикету для нас найістотнішим є те, про яке йдеться у 
праці Токвіля “Демократія в Америці”, — під яким він розумів 
не американський конституціоналізм, а американський 
егалітаризм. Егалітаризм він бачив як явище дволикого Януса. 
І через те, що писав у 30-х роках XIX століття, за тих часів, ко
ли негативне значення терміну поступалося позитивному за
барвленню, пов’язаному із загальним виборчим правом, його 
поняття демократії було гібридом, що поєднував погані перед
чуття з радісним очікуванням. Його француз, який черпав із 
досвіду 1789 року, був переконаний, що урівняльна сила 
егалітаризму всюди в сучасному світі була головною рушійною 
силою політики. Водночас його більше турбував факт, що ту 
непереборну силу неможливо буде примирити з певними сво
бодами (переважно серед аристократів), які вихваляв Мон- 
теск’є за часів Старого Режиму, і гарантією яких тоді виступа
ли класово обгрунтовані конституційні уряди Європи часів Ре
ставрації, для котрих на взірець перетворилася ліберально- 
олігархічна Велика Британія.

Оскільки термін “демократія” має грецьке походження, ми 
часто вважаємо, що й зараз він означає те саме, що означав у 
Афінах у V віці до н.е. і що похоронна промова Перікла є дже
релом нашої власної політичної традиції10. Так само 
переконані, що коли вже слово “республіка” має римське по
ходження, то воно не змінило значення від часів Ціцерона до 
Медісона і Кондорсе. Звичайно, у цьому є певна доля правди. 
Те, що сучасна політика має спільного з греко-католицьким 
минулим, — то це участь частини людства в публічних справах 
через посередництво вибраних чиновників і законодавчих ор
ганізацій. Цей тип “політики” — саме слово походить, воче
видь, від грецького polis — аж до XX століття не існував у жод
ному позаєвропейському суспільстві. Але сучасна політика має 
дещо, чого не мала жодна з ії стародавніх попередниць — ідею 
найвищої гідності людини і святості кожної особи. Ця вартість 
народилася з вище-згаданих культурних трансформацій сучас
ного Заходу. Не існувало в стародавній політиці ані “карт пра
ва”, ані “декларації прав людини”, а концепція обивательства 
спиралася не на простий факт, тобто людину, а на спадковості 
або праві, наданому членам того чи іншого класу цих polis чи 
res publica. Отож Бенжамен Констан, захищаючи лібералізм 
часів Реставрації, міг запровадити відмінність між “стародав
ньою й сучасною свободою”, де перша означала всободу неба
гатьох для участі в публічних справах, а друга — свободу всіх



ЧОМУ САМЕ СОЦІАЛІЗМ? 39

задля того, щоб суспільство дало їм спокій, аби могли продава
ти життя суверенних осіб11.

Відносно цього грецька демократія означала залучення най
нижчих верств вільних людей, демосуу до публіч-них справ. Це 
мало стати головною умовою для добра полісу як цілісності, а 
не природним правом. Отже, демос як група брав участь у 
політиці разом із вищими суспільними групами — щось схоже 
на Старий Режим у Європі — не на рівних правах із вищими за 
рангом і вже, напевно, не з принципу “одна людина — один 
голос”. Римська республіка була ще більш олігархічною, із 
плебсом, який повністю опинявся поза головним політичним 
обігом. Уже згадувалося, що за усіх стародавніх політичних ус
троїв були абсолютно позбавлені громадянських прав невільни
ки, які становили значну частину населення. Справді численні 
сучасні республіки протягом певного часу дозволяли невіль
ництво, але оскільки ті республіки пропагували також “невід’ємні 
права людини”, ця аномалія мусила призвести до кризи і, врешті 
до його відміни. Більш м’яка форма політичної дискримінації — 
обмеження виборчих прав майновою цензурою — зникла ще 
простіше. В античному світі не було аболіціонізму, а загальне 
виборче право навіть не обговорювалося.

І саме через це характерне сучасне поняття республіки су
часна демократія з її усталеним зміщенням уліво, все виразніше 
виходила за межі конституційного правління і права у на
прямку суверенності народу і загальної рівності. Таким чином, 
для Токвіля демократія означала “1’égalité des conditions”12, 
рівноправність усіх ієрархічних суспільних верств, характерних 
для Старого Режиму у Франції й усій Європі. Однак він не мав 
на увазі виключно Старий Режим, тому що пореволюційний 
світ поділявся за градацією. Градація, що спиралася — завдяки 
багатству — на статус і владу, була закріплена системою 
“класів”, якщо вживати новий термін 30-40-х років XIX 
століття. Тим новим формам нерівності, як і решті, можливій в 
майбутньому, теж кинуть виклик через ту імманентну, непри
мириму логіку сучасності, якою була рівність. Наведемо фор
мулювання Токвіля: “Хіба можна повірити, що демократія, по
валивши аристократію і королів, зігнеться перед буржуазією і 
багатіями?”

У тій демократичній динаміці — витоки великого руху, який 
окреслили іншим неологізмом 30-х років XIX століття, — 
“соціалізм”. Якщо розуміння демократії як рівності є, безумов
но, логічним, то неминуче доходить до концепції соціалізму.
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Так довго, як довго існує в суспільстві майнова нерівність, 
завжди існуватиме експлуатація одних людей іншими й 
домінація одних над іншими. Однак будь-яка експлуатація і 
підпорядкування є запереченням людської гідності, профа
нацією священної особи — Людини. Отже, нерівність — це де
гуманізація, або моральне свавілля, якому, якщо світ справді 
повинен стати цивілізованим, треба покласти край.

Способом, який у цьому допоможе, є суспільство володіння 
індивідуальним багатством, що становить суть інструменталь
ної програми повного соціалізму. Як наголосив Маркс у “Ко
муністичному маніфесті”, “комуністи можуть вмістити свою 
теорію в єдину фразу: знищення приватної власності”14. Як 
наслідок неодхідно також знищити продукт приватної влас
ності — зиск і засіб, де його черпають, — ринок. Тільки після 
цього максималістська формула соціалізму стає повною: 
соціалізм виходить із моральної ідеї — рівності, апогею досягає 
у практичній програмі — руйнації приватної власності й ринку. 
Усе те, що нижче цього рівня, не є повним і цілковитим 
соціалізмом.

Однак ніколи не ставало можливим впровадити цю макси
малістську програму соціалізму, як суспільного не-капіталізму, 
без нищівної революції. Соціалістичний рух на практиці 
задовольнився скромнішими цілями й еволюційними методами 
в їхньому досягненні. І власне це й привело до вже згадуваної 
розмаїтості програм — від прогресивного оподаткування до за
гальної держави достатку, які теж виплекали собі право нази
ватися “соціалістичними” і які заплутали дискусії про його 
“фактичне” значення. Але та плутанина не повинна вдиратися 
до цієї книжки. У ній слово “соціалізм” завжди вживається в 
максималістському значенні повного не-капіталізму, тому що 
саме в такій формі сприймав його Маркс і така форма дозво
лила йому створити в Росії нищівні умови 1917 року.

Усе XIX століття соціалізм залишався моральною пробле
мою, рухом опозиції й протесту. Але разом із більшовицьким 
Жовтнем соціалізм переступив поріг, який відділяв рух від 
суспільства. Тепер вже демократичні сили могли перевірити 
твердження, що знищення приватної власності і ринку допомо
же створити моральний світ рівності й повної гуманізації лю
дини. У цій справі не було зрозумілого вердикту аж до нашого 
власного Гіп-сіе-яіесіе*. До цього часу соціалізм комуністів був

* кінця сторіччя (фр.)
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зразком для його чергових, західних варіантів. Виявилося, що 
чим більше були демократично й політично еволюційнішими ці 
останні, тим менше елементів соціалістичної програми реалізу
вали. Отже, вони були хронічно залякані як наслідками Країни 
Рад, так і її брутальними методами. Радянський соціалізм, як 
найперший у світі, визначав межу соціалістичних дебатів аж до 
часу великого розпаду 1989-1991 років.

МАРКС І БОРОТЬБА КЛАСІВ

Прийнято вважати, що соціалістична ідея відіграла у сучас
ному світі переломну роль, тому що була класовою свідомістю 
“пролетаріату” (черговий неологізм 30-40-х років XIX століття). 
Але це не зовсім так. Центром промислової революції й ново
го пролетаріату була Велика Британія, у той час як батьківщи
ною вже народженої соціалістичної ідеології — пострево- 
люційна Франція, тобто, кокретніше, монархічна Франція 
1830-1848 років. Це правда, що Роберт Оуен вжив іменник 
“соціаліст” 1827 року, але основним радикальним англійським 
рухом був чартизм, який виступав за парламентську реформу і 
загальне виборче право. Це у Франції на чолі “лівих” стали 
різного роду соціалісти і комуністи, очікуючи чергового рево
люційного сплеску; і це у Франції 1831 року під пером сен
сімоніста Анрі Леруа нова турбота про справи “соціальні” 
вперше визначилася в похмурому закінченні “ізм”15.

Віра у те, що соціалізм є класовою свідомістю промислових 
робітників, переважала вже у період липневої революції. Найзна- 
чиміше про це висловилися, звичайно, Маркс і Енгельс, однак ос
новний зміст їхніх висновків суперечить прийнятим ними перед
умовам. Енгельс пізніше у пояснювальних примітках до “Маніфес
ту” звернув увагу на те, що вони з Марксом узяли Англію як типо
ву для розвитку економічної буржуазії країну, а Францію як типову 
для політичного розвитку16. Але вони не занотували, що впровад
ження Французької революції в англійську індустріалізацію, так са
мо, як і висновки про пізнішу політику французького соціалізму на 
підставі кондиції англійських робітничих мас 40-х років XIX 
століття, є поп 5едиіШг41. Загалом це означає, що не варто 
визнавати соціалістичного тиску в умовах господарських, а ли
ше в умовах політичних, як у тому переконує французький 
приклад. Це також означає, що політичні умови мають набага
то ширшу сферу впливу, ніж свідомість котрогось із класів.

* не випливає (лат.)
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Як зауважив Токвіль, після знищення стародавньої ієрархії 
станів, новорежимна ієрархія класів, логічно, опинилася під за
грозою. І, безумовно, вже 1796 року виник перший сучасний 
рух рівності, “Змова рівних” Гракха Бабефа. Звичайно, його 
придушили, спадок по ньому затаїли аж до часу липневої рево
люції 1830 року. Однак внаслідок того перевороту нову “буржу
азну монархію” “громадянина короля” Луї Філіппа роздирали 
егалітарні сентименти, вона чекала на чергове збройне по
встання, що, зрештою, мало закінчити незавершену справу 
1789 року, яку глумливо намагалися продовжити року 1830-го. 
Відроджені “ліві” жили сподіванням Другого Пришестя 1789-го 
й Нової Республіки, яка того разу стала б не тільки політич
ною, а й громадською. Ось у якій гарячій атмосфері 
“соціалізм” набував популярності, комунізм народився як його 
найрадикальніша егалітарна форма, продовження традиції Ба
бефа18, а “демократія” набрала того “зрівняльного” відтінку, 
який навів Токвіля на роздуми про політичну соціологію сучас
ного світу.

Незадоволення, яке невдовзі мало вибухнути революцією 
1848 року, змусило також Маркса й Енгельса до більш поглиб
лених роздумів над сучасністю. Часто твердили, що їхня систе
ма — вперше представлена як цілісна в “Німецькій ідеології” 
1845 року — була квінтесенцією англійської політичної еко
номії, французького революційного соціалізму та німецької 
класичної філософії. Цю амальгаму забезпечили найради- 
кальнішою назвою — комунізм, а своїй доктрині надали попу
лярної, стандартної форми у “Маніфесті” 1848 року. Хоча до 
того часу вони були майже відомими, їм, так само, як і іхній 
теорії, судилася ще до кінця століття незвичайна доля. І стало
ся так через те, що вони, незважаючи на роки, проведені в 
Великій Британії та Франції, залишилися німецькими філосо
фами. До простоти й безпосередності британських і французь
ких матеріалів із питань демократичної сучасності вони додали 
головні риси німецької спекулятивної традиції: її логічну й 
візіонерську міць, її імпонуючий історичний розмах, її прихо
ване уподібнення людини Богові. Завдяки цьому синтезові 
їхній рух виокремився з усіх соціалістичних сект, їм причепи
ли етикетку “утопічних”, вони суперничали на той час як пе
реможці у повсюдному тоталізаторі сучасного радикалізму.

Оскільки відомо наперед, що Маркс і Енгельс виграють, 
варто обговорити природу їхньої системи — у контексті 40-х 
років XIX століття, коли вони познайомилися, а не пізніше, 
коли вдивлялися в обличчя тріумфові, який (/Іп-сІе-БІесІе) випав
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на їхню долю. Отож марксизм краще розглядати, виходячи з 
його близькості з Гегелем і філософією, ніж у його пізнішому 
перевдягненому псевдопозитивізмі і позірній близькості 
Дарвіна.

З тієї перспективи найперше, на що звернули увагу, є факт, 
що генезис марксизму був достеменною протилежністю того, 
чого — згідно з логікою — можна було очікувати від теорії, яка 
стосується розвиненого індустріального суспільства. Так само 
як соціалізм у загальному розумінні був швидше наслідком 
політичних умов у Франції, ніж економічних у Великій Бри
танії, так і науковий соціалізм Маркса був результатом культур
них умов у Німеччині, — умов, сформованих суспільством, у 
якому політика й економіка були однаково старорежимними, і 
тільки філософія виявилася розвиненою краще, ніж у Західній 
Європі. Молодий Маркс, переповнений “соромом” через 
відсталість німців, погордливо назвав свій край “середньо
вічним” звинувативши його надто “високу” ідеологічну культу
ру у “відверненні”. Але, як гарячий німецький патріот, бачив 
вихід у революції, завдяки якій його вітчизна одним великим 
стрибком досягне рівня Франції й Великій Британії. Більше то
го, він плекав місіонерську думку про те, що Німеччина перевер
шить обидві ці країни, коли німецький пріоритет у філософії змо
же закласти наукову основу загальноєвропейської революції.

Отже, марксизм, який у XX столітті перетворився на ідео
логію, що мала служити перемозі над відсталістю, народився — 
відносно — із висновку про відсталість Німеччини в 40-і роки
XIX століття. Фактично, якщо трохи випередити події, то аж до 
1917 року сфера впливу марксизму у Європі майже співпадала 
з територіями політичної або економічної відсталості від висо- 
коіндустріалізованої, але все ще наполовину автократичної 
Німеччини до Австро-Угорщини, Польщі, Росії, які відстали 
ще більше, й до Італії, хоча й меншою мірою. Індустріалізована, 
із стабільними конституційними урядами Франція теж зазнала не
значною мірою імітації марксизму (Жан Жорес був ближчим за ду
хом Мішле, ніж Марксу); англійський фабіанізм взагалі не був 
марксистським, а у Сполучених Штатах марксизмом захопилася 
лише жменька емігрантів із Східної Європи. На захід від Рейну 
марксизм перекинувся вже після 1917 року, та й то виключно 
внаслідок напруженої діяльності Леніна.

Крім того, в усіх країнах відсталої частини Європи до 1848 
року амбіційні революціонери сприймали поступовий розвиток 
Заходу так само, як Маркс: Арнольд Руге в Німеччині, Аугуст 
Чешковський у Польщі, Олександр Герцен і Михайло Бакунін
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у Росії вірили, що якби тільки стало можливим об’єднати 
політику Франції з філософією Німеччини, Європа врешті от
римала б рецепт всесвітньої революції — більше того, кожен із 
цих пророків був переконаний, що, власне, саме його відсталий 
народ міг би досягнути того місіонерського синтезу. До тих по
всюдних очікувань Маркс додав уточнення — до рецепта треба 
було вписати політичну економію Великої Британії, звичайно, 
не в її оригінальному, “перевернутому” вигляді, а лише після 
проведення процедури “демістифікації” і появи її — завдяки 
філософській “критиці” — як ідеології експлуатації. Отож 
комбінація цих трьох народних елементів у його системі не бу
ла сумішшю однакових компонентів; вона була переходом від 
основи, яку становили абстрактні емансипаційні прагнення ні
мецької філософії, через французьку політичну утопію аж до 
повалення сучасної промислової системи, яку уособлювала 
Велика Британія.

Таким чином марксизм, який народився на світанку 1848 
року, був двоїстим: по-перше, був теорією облудного проле
тарського 1789 року, який поставив хрест на досягненнях бур
жуазного 1789 року, але водночас їх доповнив; саме так пере
важно інтерпретували марксизм; по-друге, був теорією також 
облудного 1789 суперроку в Німеччині, за якою мав би поєдна
ти пролетарську революцію з буржуазною, тому що 
соціалістичний вибух у Парижі та — за висновком Енгельса 
1844 року — в Манчестері мав бути неначе ракета-носій для 
розвитку подій у Німеччині.

Звичайно, жодна із фантазій Маркса 1848 року не здійсни
лася; у Франції мало місце лише “гротескне” повторення 1789 
року, в Німеччині взагалі 1789 року нічого не сталося. Але й 
надалі в марксизмі містився мілітаризм, який знову про себе 
нагадав 1871 року, коли Маркс, зловживаючи, схилив нео- 
якобінську Паризьку Комуну до своєї справи, так само, як 1905 
року, коли Роза Люксембург не мала рації, визнаючи народний 
бунт у Польщі за помилку пролетаріату, — ну і, звичайно, 1917 
року, коли Ленін аналіз Комуни, зроблений Марксом, видав за 
власний.

Однак у період загалом спокійних десятиріч після 1848 ро
ку марксизм став перш за все “критикою політичної економії”, 
де “Капітал” — це верхівка, і такий власне марксизм вважався 
за його “класичний” зразок аж до періоду після Другої світової 
війни. Однак знайдені у XX столітті рукописи молодого Марк
са разом із його Grundrisse з 1857 року незаперечно довели, що 
система ця складається із двох верств — однієї емпіричної, а
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другої метафізичної. Крім того, вони логічно пов’язані між со
бою, але перевертаючи теорію знань Маркса, філософська 
“свідомість” підкреслює аналізи соціоекономічного “бунту”.

Саме тому повинні розглядати цю систему у двох площинах: 
її формальних засад та її глибинних структур. Формально ці за
сади найочевидніші й найкраще відомі. Вони складаються з: 
по-перше, соціологічної системи; по-друге, теорії історії; по- 
третє, теорії комуністичної економії.

Марксівська соціологія її творцем була названа “історичним 
матеріалізмом”. І можна висловити твердження, що еко
номічний спосіб продукції окреслює суспільні стосунки про
дукції, а це означає класову структуру, яка, у свою чергу, ство
рює політичну, правову, релігійну й філософську “ідеології”, 
що потрібні для маскування чи приховування класової експлу
атації. Можна висловитися ще конкретніше: соціоекономічний 
“базис” формує культурну “надбудову” суспільства.

Варто згадати й про наслідок (його найчастіше обминають) 
тієї завуженої соціології. Маркс розробив свою філософію як 
критику гегелівської філософії права і прав. Згідно із ге
гелівською теорією державного права (Яес/і/Мяя/), монархізм є 
найвищою і найбільш “раціональною” формою суспільного 
життя, гарантом усіх підлеглих йому організаційних і еко
номічних форм існування, а, отже, виявляє “божеські” плани у 
людських справах. Маркс перевернув цю схему, дотримуючись, 
так само, як і Людвіг Фейєрбах, думки, що релігія, як і держа
ва, — єдині ілюзорні відбиття духовних і матеріальних інтересів 
“обивательського суспільства”. Однак він рушив далі за 
Фейєрбаха, стверджуючи, що звільнення обивательського 
суспільства від тих ілюзій встановлення світської політичної 
демократії, як і 1789-1793 років, було також ілюзорним, тому 
що формальна свобода і рівність виконували лише роль каму
фляжу для суперечливих класових інтересів.

Отож факт, що обивателем 1789 року став “буржуй”, а 
“обивательське суспільство” було нічим іншим, як “буржуаз
ним суспільством”*. Зі свого боку “обивательське суспільство”, 
і так само Державу Божу належало, отже, “демістифікувати”, 
аби показати фактичну ситуацію людини такою, в якій держа
ва і суспільство спираються на економічний поділ праці, влас
ників засобів виробництва продукції, “пролетарів”, для котрих

* Як “обивательський”, так і “буржуазний” — то, мабуть, м/ш/£ег//сА' ' німець
кою . Маркс вживав почергово визначення німецьке або французьке залежно від 
того, що хотів підкреслити на цей момент (прим, автора).
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праця — єдине джерело прибутку, привласненого експлуатато
рами. Маючи такий погляд на дійсність, Маркс замінив знаме
на божественні, які Гегель приписував Державі, на робітників, 
і, таким чином, пролетаріат став квінтесенцією Людини. У та
кий спосіб Маркс звеличив французьку політичну засаду 
рівності, відфільтрувавши її через панлогізм Гегеля.

Побічним наслідком цього розгляду суспільних справ було те, 
що Маркс вважав формальну демократію загального виборчого 
права за “ідеологію”, або спробу затьмарити фактичні суспільні 
умови, за відвернення уваги від найважливішого завдання, яким 
мала бути егалітарна революція. Усе, що не було повним соціа
лізмом, було ошуканством на шкоду народові, тому ліберали бу
ли небезпечніші за реакціонерів. Отож у праці “Вісімнадцяте 
брюмера Луї Бонапарта” він легковажно висловився про Другу 
Республіку, яка забезпечила загальне виборче право, наче про “ко
медію загального братства”, а її демократичні моральні поривання 
недооцінив, розцінюючи їх лише як прояв відсутності почуття 
суспільної небезпеки з боку дрібної буржуазії.

Як наслідок, про що часто зауважують, марксизм не виро
бив жодної задовільної теорії держави, політики чи етики. Вся 
діяльність людини була зведена лише до самої соціології. 
Оскільки все ж таки політична влада та її критерії вартості фак
тично діють відірвано від соціоекономічних сил (заповідь “не 
убий” не прояв суто “буржуазної” моральності), марксівська 
соціологія також на власний розсуд затемнює дійсність: ілюзія 
про те, що політика є ілюзією, просто приховує факт, що й на
далі матимемо справу із потягом до політичної влади, названим 
однак інакше.

Новий тип політики, як побачимо із наступних розділів, 
спиратиметься на те, що радикальна інтелігенція, стверджую
чи, ніби вона володіє єдиним знанням у суспільстві, прагне 
прибрати до своїх рук всю владу задля добра неосвічених мас. 
Отож, політичні інтелектуали хочуть замінити уявну “класову 
свідомість” народу на власну ідеологію; через брак моральних 
критеріїв, які не були обумовлені класово, ці провидці вважа
ють, що, боронячи “Революцію”, уповноважені діяти усупереч 
будь-якому праву. Маркс мав надію досягти цього іменем про
летаріату 1848 року, Ленін виконав це 1917 року.

Ще одним аспектом формального марксизму є теорія 
історії, згідно з якою поступ людства напружений через бороть
бу класів. Цей процес розпочинається, коли райський 
егалітаризм “первісної общини” (повернення до природного 
стану Руссо) було розвінчано з появою “поділу праці”, не
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обхідного для розвитку продуктивних можливостей роду 
людського. Із розвитком технологій суспільство поступово пе
ребирається із “сіл до міст” та від простих до складніших спо
собів виробництва продукції, таким чином, людство перехо
дить від невільництва через феодалізм до капіталізму. Однак на 
кожному етапі цього переходу збільшується нагромадження 
власності на засоби продукції в руках купки заможних, а це 
викликає незадоволення більшості. На кожному історичному 
етапі збільшується дегуманізація праці, так що на найвищій 
стадії віддачі в буржуазному суспільстві увесь процес поступок 
і експлуатації, зрештою, починає усвідомлюватися масами. Це 
розбудження “свідомості” складає основу пролетарської рево
люції, яка має за мету перенести людство з його “передісторії” 
у класовому суспільстві до нової історії в недержавному безкла
совому соціалістичному суспільстві. Останнім аспектом фор
мального марксизму є економічна теорія, яка являє собою 
“внутрішні суперечності” буржуазної системи виробництва, 
кульмінацією яких буде соціалістична революція. Власне, цей 
критичний аналіз капіталістичного суспільства становив голо
вний аспект марксизму кінця XIX століття. Це найвиразніше 
підкреслює невблаганна логіка — починаючи від засади, згідно 
з якою кожна вартість є продуктом людської праці, та теорія 
реконструює незмінний процес, в якому “додаткова вартість”, 
створена робітником, привласнюється й служить “акумуляції 
капіталу”. Капітал той із часом інвестується у механізми, які 
полегшують працю, що призводить також до величезного 
збільшення обсягу виробництва і багатства для всього людства, 
а також до початку кінця “буржуазного способу виробництва”. 
Конкуренція веде до “закону зменшуваної норми прибутку”, а 
це рівнозначне концентрації капіталу в немічних руках і “по
глибленню зубожіння” пролетаріату. Централізація засобів 
продукції й усуспільнення праці, що виникають як наслідок, 
через фабричну систему “доходять до межі, коли вже не вміщу
ються у власній капіталістичній скаралупі. Скаралупа ця 
тріскається. Настає час капіталістичної приватної власності. 
Експропріатори стають експропрійованими”*. А на руїнах 
постає соціалізм.

Уся ця система — соціологія, теорія історії, економія — є, 
звичайно, зібранням узагальнень, узятих з історії Заходу, з 
грецької й римської цивілізації через феодальне Середньовіччя

*К. Маркс, “Капітал. Критика політичної економії”, т. 1. кн. 1. Процес ство
рення капіталу. (Прим, перекладача)
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аж до сучасного європейського високопродуктивного 
суспільства. Однак марксизм представляє ті узагальнення як 
універсальні права розвитку. Цивілізація розвинутої Європи 
становить кульмінаційний пункт в історії людства, водночас 
залишаючись етапом, крізь який неодмінно мусять пройти всі 
відсталі країни, перш ніж збудують соціалізм. Маркс катего
рично стверджував, що Європа вказує усьому світові його май
бутнє19. Таким чином, формально основи марксизму уособлю
ють універсальну Логіку Історії, тобто те, що гегелівсько-марк- 
систська традиція називала Gesetzmäßigkeit історії, а це на жар
гоні радянсько-російськім перекладається як колись часто вжи
ваний термін “закономірності”.

Однак, зрозуміло, решта світу не відтворила крок за кроком 
шлях розвитку, відкритий Західною Європою у спосіб 
gesetzmäßig, тобто “логічний”. Наступники концентрували, 
об’єднували чи взагалі перескакували різні етапи розвитку 
Європи, навіть у Європі Німеччина і Росія пішли Sonderwege, 
тобто своїм власним шляхом розвитку. І власне у тих не
спокійних, відсталих регіонах, як ми вже зауважили, марксизм 
здобув свою найбільшу історичну перемогу. Та це становище не 
тільки принижує марксистську теорію соціалізму — хоча робить 
і це, — тим що вказує на глибинну структуру, яка криється за її 
формальними засадами. Структура та стосується умов у довільно 
обраному місці світу, навіть суспільств доіндустріальних і часів, 
коли вищезгадані внутрішні суперечності капіталізму, на які по
силався Маркс, перестали бути ймовірними.

Та глибинна структура, окреслена самою засадою боротьби 
протилежностей, — діалектика — для Маркса, як і для Гегеля, 
була рушійною силою логіки історії. Ми вже бачили, як міцно 
вросла діалектика у формальні засади марксизму, в його кон
кретні права історичного і суспільного розвитку. Викорис
товуючи більш загальні формулювання, можна ствержувати, 
що діалектика є універсальною життєдайною силою, “яви
щем”, яке впливає на невпинний процес поступок і відроджен
ня у кожному об’єкті буття.

Гегелівське уявлення про це виглядає так: в абстрактних ка
тегоріях логіки діалектика наче космічна драма, в якій усі не
досконалі форми буття виходять за межі в акті втрати чи по
ступці собі через піддання чомусь поза собою. У теологічних 
категоріях — бо поступка була спочатку поняттям теологічним
— втілення є самопоступкою Бога, а розмірковуючи далі, пе
реходом людини до безсмертя. У царстві природи Божий розум 
об’єктивізується в повчаннях матеріальному світові, щоб за-
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маніфестувати раціональні права всієї природи. У діях же люд
ських більш примітивні культурні форми, і народи занепадають 
і розкладаються, поступаючись місцем комусь із вищим ступе
нем розвитку, й завдяки цьому життя людства як цілісності є 
досконалим. Отож Греція мала скоритися Риму, а Рим варва
рам, аби започаткувати більш розвинену христянську й, урешті, 
ліберальну цивілізацію сучасного Заходу. Отже, скрізь прогрес 
реалізується переважно завдяки запереченню нестачі, злидням і 
смерті. Саме тому поступка є одночасно деструктивною і креатив- 
ною, караючою й облагороджуючою, поневолюючою й зневолюю
чою — одно слово, самозбагачуючою. Таким чином, гегелівський 
розум повертається до давнього, релігійного поняття, що той, хто 
віддає свою душу, віднайде її, і що спокута приходить через гріх, 
страждання і нестатки. Гегель представляє ті справи в більш 
мирських категоріях, що замішані на традиціях стоїків, за до
помогою метафізичної параболи про пана і невільника: воїн- 
пан стверджується у спосіб недосконалий і без усвідомлення 
власного “я”, через фізичне уярмлення невільника; але 
невільник, працюючи на пана, вдосконалює матеріальний світ, 
завдяки цій творчій діяльності підноситься до автентичного 
усвідомлення власного “я”, здобуваючи через це внутрішню 
свободу свідомості. Однак для оточення він усе ще залишається 
невільником, і лише тоді, коли розвиток його творчих сил доз
волить йому заступити пана, невільник перетворюється на 
універсальну самосвідомість Людини. От як невільницька недо
ля стає спонукальною силою історичного поступу.

Для Маркса процесом самозбагачувального компромісу че
рез діалектику пан — невільник стає боротьба класів. Прига
даємо, наскільки важливою для його мислення є засада: 
“Історія усіх дотепер існуючих суспільств, — як стверджується 
на першій сторінці “Маніфесту комуністичної партії”, — то 
історія класової боротьби”. Проблема ця істотна, тому що бо
ротьба класів стане для Рад найважливішим елементом марк
систської доктрини. Слід також підкреслити, що боротьба та не 
обмежується лише — як у Гегеля — боротьбою помислів і душ, 
а є насильницькою боротьбою фізичною. Переймаючи від 
Франсуа Гізо та інших французьких істориків Великої Рево
люції поняття lutte de classes*, Маркс перетворив релігійно- 
філософську діалектику на класову війну. Боротьба класів 
загострювалася шляхом жорстокої експлуатації одних людей 
іншими. Лише шляхом такої дегуманізації людина може зреш

* класова боротьба (фр.)
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тою стати справді Людиною. Таким чином, виснажлива праця 
одного класу служить іншому класові й створенню матеріаль
них засобів для загального прогресу виду. Одночасно класові 
ресентименти, пов’язані з експлуатацією, призводять сус
пільство до революцій, які штовхають людство від однієї систе
ми виробництва до наступної. Саме так історія неухильно про
сувається від боротьби плебеїв проти патриціїв за стародавніх 
часів, підданих проти феодалів за Середньовіччя аж по la lutte 
finale * пролетаріату проти буржуазії за сучасності.

Отож для Маркса останнім і найбільшим протагоністом 
драми людського прогресу є пролетаріат20. Але пролетаріат не 
просто “робітничий клас”, як охарактеризавали цю групу дяекі 
британські політичні економісти. Марксівській пролетаріат 
швидше схожий на той, який Гегель називав “універсальним 
класом” раціональної бюрократії, групою, котра мала засобом 
пересування Абсолюту в уряді Держави. Маркс замінює те, що 
можна назвати “вищим універсальним класом” на “нижчий 
універсальний клас”, тобто пролетаріат. Місією пролетаріату є 
гуманізація суспільства, побудованого на дегуманізації класової 
нерівності. Такої трансформації можна досягти, власне, завдя
ки тому, що існує найбільш дегуманізований клас у буржуазно
му обивательскому суспільстві, підлеглому Державі. Проле
таріат, отож, є класом визволителів, тому що це клас продук
тивний і водночас потерпілий. Як уявляв те Маркс 1843 року, 
перед тим, як побачив першого пролетаря:

“Повинен бути сформований клас, який окутий радикаль
ними кайданами, клас у громадянському суспільстві, який не 
є класом у громадянському суспільстві, клас, який стане 
розпадом всіх класів, така верства суспільства, яка має 
універсальний характер, тому що страждання універсальні, і 
який не вимагає якогось часткового відшкодування, тому що 
його безправність не є частковою безправністю, але є 
безправністю взагалі... (Клас), який, врешті решт, не може 
звільнити себе без того, щоб не звільнитися від усіх інших 
верств суспільства, який, коротше кажучи, являє собою 
повну втрату якоїсь гуманності і який може реалізувати себе 
тільки повним визволенням людства. Тим розпадом суспіль
ства у вигляді класу і є пролетаріат

У тій схемі спокути відстала Німеччина — яка, власне, через 
свою відсталість була зразком скривдженої, пригнобленої і

* кінцева перемога (фр.)
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пролетарської держави — мала про Маркса певну думку. “Єди
ним можливим практично визволенням Німеччини є визво
лення, здійснене на підставі тієї теорії, яка виголошує, що най
вищою істотою для людини є людина. У Німеччині 
емансипація від Середньовіччя можлива лише як одночасна 
емансипація від часткової перемоги над Середньовіччям (або 
тільки від самого лібералізму). У Німеччині не можна знищити 
якийсь різновид неволі, не знищуючи решти різновидів. Еман
сипація Німця є емансипацією людини” Цей абзац закінчується 
приголомшливим твердженням: “Головою тієї емансипації є 
філософія, її серцем — пролетаріат. Філософія не може 
здійснитися без ліквідації \Aufkebung) пролетаріату, а проле
таріат не може самоліквідуватися без справдження філософії”21. 
Іншими словами, для Маркса пролетаріат є не стільки групою 
суспільства, скільки метафізичним буттям, суть якого — злидні, 
в якому обділеність є водночас джерелом космічної сили, 
потрібної для ліквідації будь-яких злиднів.

Та парадигма, тобто фундаментальний принцип марксизму, 
виразно повторює у мирських (знову) категоріях одне з основ
них понять християнства. Тут маємо справу з повторенням кла
сичної логіки релігії, згідно з якою наприкінці світу останні бу
дуть першими, а покірні піднесуться, однак їй надане нове, 
войовниче, навіть мстиве забарвлення. То логіка “благосло
венні покірливі й убогі духом, бо вони успадкують землю”, од
нак тут покірливих заохочують до зміцнення й збагачення ду
ху, щоб могли прийняти бій у боротьбі класів.

Слід підкреслити (вчергове), що для Маркса боротьба 
класів була змаганням, яке неодмінно мало закінчитися фізич
ною конфронтацією. “Експропріація експропріаторів” мала на
стати через революційне насильство, бо “революція — це локо
мотив історії, а насильство — акушерка історії”. Для Маркса ре
волюція була метафорою, що означала будь-які насильницькі 
зміни. Революція була радикальним метафізичним зламом, 
діалектичним стрибком, коли “зміни кількості переходять у 
зміни якості”, а це могло здійснитися тільки шляхом револю
ційного переходу політичної влади, тобто штурму Бастилії й 
збройної боротьби на барикадах. Карл Маркс не був соціал-де
мократом.

Теоретично революційне вдавання до насильства було інте
гральною частиною логіки історії, безпомилковим засобом пе
реходу від застарілої промислової системи до більш продуктив
ної, від гегемонії одного класу до гегемонії іншого. Однак фак
тично той культ насильства як головної рушійної історичної

4*
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сили перетворень широко відкрив двостулкові двері марксизму 
для волюнтаризму, для змін ходу історії як наслідку гніву при
гноблених. З’ясувалося, той волюнтаризм у гострій кризі міг 
доконати спустошення в концепції логіки історії та в її фор
мальних засадах — і, незважаючи на це, виглядати цілком 
одностайним із марксизмом і логічним. Джерело цього волюн
таризму знаходиться в глибинних структурах марксизму, в 
діалектичній логіці, самозбагачуваній природою компромісу і 
гноблення.

Отож основну (центральну) парадигму марксизму можна 
перенести з класу робітників розвинених індустріальних держав 
Європи на решту груп обділених, покірливих, пригноблених, 
експлуатованих чи тиранених. Ленін міг його застосувати до 
“робітничо-селянського союзу” у “відсталій Росії”. Так само 
роль пролетаріату, котру 1843 року Маркс призначив “середньо
вічним” німцям, Ленін міг доручити 1917 року “найслабшій 
ланці в капіталістичному ланцюгові”, “напівколоніальній” 
Росії. Чи після Другої світової війни зразок можна було пере
нести на постколоніальні, нерозвинені країни третього світу, 
як на думку Франца Фенона*, Фіделя Кастро, або в політику 
Мао Цзе-дуна, або Хо Ші Міна, чи теж — у надрозвиненій Аме
риці кінця XX століття — він міг переміщуватися з класів на ра
си, стать, сексуальну орієнтацію. Суть “універсального класу” 
експлуатованих, безумовно, здається вічною в своїй універсаль
ності.

Універсальність ця криється у рисі, яку Руссо прославляв як 
“жалість” або співчуття до тих, хто страждає, й пригноблених. 
Ця “жалість” є емоційною і моральною підставою соціалізму. 
Тим самим виступає й “повага до людської природи” і “зви
чайної людини”, яку Кант почерпнув (як він зізнався) від Рус
со і зробив серцем своєї етичної системи. А політика 
співчутливого егалітаризму завжди в особливий спосіб промов
ляє до почуття noblesse oblige** інтелектуалів. Але, як дволикий 
Янус, все може змінитися на ненависть до пана. Отож історич
ним внеском Маркса було те, що він надав прагненню до 
рівності гнівного й войовничого забарвлення, можливо, включ
но після Французької революції, а необхідного, коли еманси
паційна боротьба, якщо вона розпочиналася, — la lutte finale 
соціалізму — мала закінчитися перемогою.

* Frantz Fanon (1925-1961), народився на Мартиніці, діяв у Західній Індії, 
псіхіатр і фахівець з теорії політики (прим, перекл.).

ф* становище зобов’язує (фр.)
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РОЗВИНЕНИЙ КАПІТАЛІЗМ І FIN DE SIÈCLE

Основну парадигму, або глибоку структуру марксизму, най
краще можна простежити в ранніх працях його творців, коли 
вони все ще були близькими до Гегеля й жили надіями, 
пов’язанами з революцією 1848 року. Але, починаючи від 
“Капіталу” (рік 1867-й), їхній тон дедалі більше нагадує науко
ву критику політичної економії. По смерті Маркса 1883 року 
профіль руху стає позитивнішим: Маркс — німецький філософ 
поступався Марксові — “Дарвінові суспільних наук”, як 
виголосив Енгельс над домовиною свого товариша. Власне, на 
цьому науковому рівні марксизм, зрештою, перетворився на 
силу світового масштабу.

Як уже стверджувалося, центральну парадигму, чи глибинну 
структуру марксизму найкраще можна простежити в працях 
його творців 1848 року; пізніше вона поступається місцем 
“критиці політичної економії”, яку незабаром почали визнава
ти за квінтесенцію системи, її єдине “справжнє” обличчя. Як 
наголошувалося в “Капіталі” 1867 року, потім популяризовано 
(аби не сказати звульгаризовано) Енгельсом у “Анти-Дюрінгу”, 
1878 року цей вид марксизму прагнув вважатися за справжню 
науку про суспільство; Маркс і Енгельс вже перестали посила
тися на Гегеля й німецьку філософію, а натомість почали дис
кутувати з Адамом Смітом і Девідом Рікардо, обираючи своєю 
моделлю природничі науки, якими так захоплювався позити
візм. За десять років по смерті Маркса 1883 року, коли біля 
керма залишився Енгельс, рух цей дедалі наблизився до 
більшої науковості. Визначення “Маркс — німецький філософ” 
потупилося місцем визначенню “Дарвін суспільних наук”, яко
го вжив Енгельс. Крім того, німецький і навіть французький 
прошарки системи давно належали минулому, а в центрі ува
ги марксистського аналізу постала Велика Британія та еко
номія. Марксизм прибрав форму теорії, яка стосувалася розви
нутого індустріального суспільства. Власне, у такій зведеній 
формі цей рух зрештою став історичною силою світового мас
штабу.

Паризька комуна 1871 року витягла марксизм із затінку й 
зробила йому рекламу. Із тією випадковою подією, виклика
ною французько-прусською війною, Міжнародне товариство 
робітників доктора Маркса, чи І Інтернаціонал, не мало нічо
го спільного. Однак пануючі уряди Європи, вражені виглядом 
однієї з чільних столиць, охопленої червоним повстанням, зви
нуватили в тому, що воно вибухнуло, організацію Маркса — цю
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“славу” Маркс прийняв дуже квапливо. Начебто справді на до
лю марксизму вплинули події в Німеччині.

Німецький лібералізм зазнав рішучої поразки на барикадах 
1848 року, а потім у парламенті зі справою Бісмарка 1862 року, 
через що пруссо-німці, хоча й більш сучасні на той період із по
гляду економії, політично все ще залишалися старорежимними: 
майже абсолютна монархія та все ще домінуюча аристократія за
лишили якусь крихту влади представницьким органам навіть 
після виголошення 1871 року принципу загального виборчого 
права на виборах до Рейхстагу. Одночасно індустріалізація при
несла з собою соціалізм, який незабаром зміцнів більше, ніж 
будь-де на Заході. Так сталося через політичні причини, тому що 
лібералізм капітулював перед системою Німецької імперії з ме
тою досягти народної єдності, залишаючи тим самим соціалістам 
традиційну роль демократичної опозиції з погляду монархії. Од
нак ці соціалісти, по суті, не могли функціонувати в рамках си
стеми, тому що їх вважали за екстремалістів, і вони перетвори
лися на замкнене суспільство, яке живе поряд. Отож німецька 
закляклість все ще переслідувала країну навіть тоді, коли в ній 
розпочалися процеси модернізації: наслідком тривалого існуван
ня напівстарорежимної системи була передчасна перевага 
соціалізму над лібералізмом — система, яка діаметрально 
відрізнялася від політичної моделі на Заході, або подібна до тієї, 
яку побачимо в Росії.

Першою реакцією Німеччини на ті передчасні сили 
соціалізму були репресії. 1875 року німецький соціалістичний 
рух об’єднався в одну партію, в якій реформаторські прихиль
ники Фердінанда Лассаля мали перевагу над марксистами Ав
густа Бебеля. Незважаючи на це, Бісмарк, прагнучи стримати 
французьку революційну заразу від поширення в Німеччині, 
проголосив 1878 року соціалістичну партію нелегальною, за
гнавши її до рук марксистів. Це з’ясувалося незабаром, коли 
Надзвичайні Закони проти соціалістів були відхилені 1891 
року, а партія прийняла радикальну програму на з’їзді в Ер
фурті, який відбувався того ж року. Через те, що Соціал-демо- 
кратична партія Німеччини була найбільшою в Європі партією 
робітничого класу, марксизм незабаром переважав у II. Інтер
націоналі, заснованому у Парижі 1889 року, на соті роковини 
Французької революції, як задля закінчення її справи, так і 
задля продовження справи Комуни.

Дедалі зростаючий успіх соціалістичного руху ніс за собою, 
однак, і небезпеку скотитися на шлях невибагливості. Проте, 
марксизм мав на це готові рецепти. 1848 року Маркс включив
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до свого “Маніфесту” найбільш радикальний ярлик лівих; він 
ніколи не любив реформістських асоціацій, які виникали через 
інше визначення, вжите того року вперше — “соціал-демо
кратія”. Незважаючи на те, після 1863 року він мусив це зро
бити через появу нової робітничої партії в Німеччині. Аби у 
будь-який спосіб перемогти тенденції реформації партії у 
“Критиці Готтської програми” 1875 року (опублікованій вже 
Енгельсом 1891 року), Маркс повернувся до терміну “ко
мунізм”, називаючи його останньою, найважливішою стадією 
соціалізму, коли те “суспільство зможе написати на своїх зна
менах: “Від кожного — за здібностями, кожному — за потре
бами”. Довгоступеневу примару комунізму, який виростає з 
соціалізму на межі історії, продовжуватимуть Ленін і Ради, 
навішуючи водночас ярлики, які відділятимуть диктаторських 
соціалістів від демократичних у XX столітті. Варто підкреслити, 
що під час цього процесу термінологічної кристалізації голов
ним і типовим визначенням колективістської лівизни завжди 
був соціалізм.

Але теоретична кристалізація не змогла запобігти обумовле
ному прогресові. В період між 1891 і 1914 роками Соціал-демо- 
кратична партія Німеччини міцніла, і хоча програма її все ще 
була рішуче революційною, на практиці вона ставала дедалі ре
формістською. А сталося так тому, що завдяки легальним про
фесійним зв’язкам, свободі слова і парламентарній партії по
ступово можна було поліпшити умови робітничого класу. Тому 
1898 року Едуард Бернштейн зробив завдяки тим змінам 
логічний висновок, що “соціалістичний рух є всім”, а револю
ційна “мета є нічим”. Однак це, зрозуміло, позбавило 
справжній марксизм його суті. “Ортодоксальне” керівництво 
партії на чолі з Карлом Каутським визнало погляди Бернштей- 
на “ревізіоністськими”, й решта партій II Інтернаціоналу 
приєдналися до цієї критики.

Однак залишалася незгода між основами німецького і, влас
не, взагалі марксизму II Інтернаціоналу. Фундаментальною 
проблемою було те, що розвиток аж ніяк не призводить до по
силення експлуатації й “зубожіння” робітників, що веде до 
знищення “буржуазного” порядку. Так само, як не веде і до по
ступового звільнення від приватної власності, визискування і 
ринку. Такі події відбуваються одночасно з революцією, тому 
т о  означають деструкцію всіх інституцій обивательского 
суспільства. Ця програма зачепила б таку кількість інтересів, 
Що могла стати або причиною громадянської війни, або викли
кала політичний конституційний протест. Але, виключаючи ка
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тастрофу всенародного масштабу, важко собі навіть уявити, 
щоб більшість голосувала за націоналізацію цілого суспільства.

Іншою суперечністю, яка стосувалася II Інтернаціоналу, бу
ла надмірна увага приділяли демократії в політичному житті. 
Хоча Маркс колись зневажливо поставився до демократії 
“дрібноміщанської” республіки, він сам і всі наступні маркси
сти — включаючи їх, і неодмінно — Леніна до 1914 року — бу
ли демократами завдяки своїй упевненості в тім, що 
соціалістична революція може звершитися лише тоді, коли 
пролетаріат стане переважною більшістю суспільства. При та
кому суспільному устрої його переможна “революційна дикта
тура” була б перехідною і поважала б свободи обивателів і си
стему більшості. І лише в такий варіант влади пролетаріату 
вірив Каутський і йому подібні напередодні 1914 року. Однак 
така “еволюційна революція” була також нереальною фан
тазією, як і революція апокаліпсису Маркса. Тому важко було 
розраховувати на те, що сподівання соціал-демократів самі по 
собі створять більшість для встановлення панування повного 
соціалізму.

Оцінюючи ситуацію з висоти нинішньої перспективи, мо
жемо зауважити, що наприкінці минулого століття розвинені 
індустріальні суспільства і загальне виборче право призводили 
до встановлення дечого, що ми зараз назвали б суспільством 
добробуту, а також до поміркованого ставлення робітників і 
згасання ідеології. Так само як підводили до кінця таких ради
кальних інтелектуалів, як Каутський або Люксембург, яких усу
нули з арени обережні бюрократи з числа робітничого класу, як 
Фрідріх Еберт. Логіка історії, як слушно стверджував 
Бернштейн, може тільки створювати варіанти реформізму.

А відтак єдиною можливістю, яка залишилася для досяг
нення соціалізму як протилежності капіталізму, є акт політич
ної волі, побудований на принципі “вищої демократії” най
нижчого й найбільш пригнобленого класу.

Такою фактично є глибинна структура марксизму — і дже
рело революційної діяльності Леніна. Однак цей тип поведінки 
разом із супровідною деструкцією суспільства може бути обра
ним лише ошелешеною ідеологічною меншістю, яка наважила
ся на перманентне захоплення влади за допомогою сили.

Отож, в ревізіоністській політиці Бернштейн, так само як і 
Ленін, мав рацію, тоді як Каутський у своїх ортодоксальних 
спробах погодити “логічні” та революційні аспекти марксизму був 
застарілим схоластиком. Це виявилося одночасно з вибухом війни 
1914 року: всі партії II Інтернаціоналу обрали народний захист і
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суспільний реформізм замість міжнародної революції. Таким чи
ном, Інтернаціонал, створений 1889 року з метою проведення 
соціалістичних перетворень 1789 року, розпався.

Внаслідок цього дві течії вже мертвого руху розтіклися у про
тилежному напрямі. З одного боку, Ленін і його більшовики ско
ристалися з політичного волюнтаризма Маркса, щоб пристосувати 
формальні засади його системи до специфічних російських умов; 
на підтвердження своїх незмінних добрих намірів, вони згадали 
оригінальне марксівське визначення “комуністичний” 3 іншого 
боку, Фрідріх Еберт і творці Веймарської республіки вжили стару 
назву “соціал-демократія”, але, в дусі Бернштейна, надали їй но
вого значення: майже повного компромісу з парламентаризмом, 
приватною власністю і ринковим господарством в ім’я держави 
добробуту, що й досьогодні характеризує як таку соціал-демо- 
кратію. Однак, погоджуючись на цей компроміс, соціал- 
демократія використала від марксизму лише назву, але навіть й її 
відкинула після Другої світової війни. Сучасна соціал-демократія 
бере початок не від Маркса, а від Бернштейна й, власне кажучи, 
не відрізняється від лібералізму, визнаного, наприклад Джоном 
Стюартом М іллом  або Франкліном Рузвельтом. Але доки 
місіонерський термін “соціалізм” лишився політичним тріумфом, 
доти двоє спадкоємців колишньої ортодоксії звинувачували одне 
одного у “зраді”. Зрештою, обидва мали рацію; Ленін мав підстави 
називати Каутського “ренегатом” так само, як Каутський називати 
Леніна “якобінцем”. Однак ця суперечка про спадок Майстра була 
абсолютно безпредметною, тому що й без того немає можливості 
втілити марксівські утопії. Однак, якби ми мали винести вирок 
про наслідки того змагання добрих намірів, варто було б звернути 
увагу на факт, що соціал-демократам ніколи не досягнути 
соціалізму у вигляді не-капіталізму; це вдається лише комуністам.

І це, напевне, “не випадково”. Світова війна була найпер
шою й найбільш відчутною конфронтацією соціалізму з 
дійсністю. Конфронтація та довела, що для марксизму існує 
лише дві можливості: або робити приблизно те, що робив 
Ленін, або відмовитися від марксистського починання. До та
кої, власне, відмови призвела допомога у справах оборони з бо
ку Каутського й II Інтернаціоналу в серпні 1914 року.

Розвиток II Інтернаціоналу й разом із ним марксизму були 
б неможливими без зміцнення бази завдяки глибоким 
економічним та суспільним змінам, котрі досягли апогею
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протягом останніх декад XIX століття. Це був начебто період 
дозрівання, який 1895 року Філіп Тойнбі назвав “промисловою 
революцією”. Тепер історики шукають її коріння у Великій 
Британії кінця XVIII століття й у перших винаходах — від 
багатошпіндельної прядильної машини до парового двигуна, 
які зробили можливою машинну продукцію. До завершення 
століття кустарну систему мануфактури замінили уперше 
“сучасна” текстильна промисловість та система фабричної 
праці. Наприкінці 20-х років XIX століття паровий двигун 
знайшов застосування на залізниці, і це вплинуло на розвиток 
залізничної справи. Модернізація транспорту швидко призвела 
до об’єднання видобутку вугілля й виплавлення сталі в третє 
велике промислове починання — металургію. Отож вже 
напередодні 1848 року у Великій Британії було досить 
розвинене шахтне й фабричне господарство ранньопромис- 
лового періоду. Його апофеозом визнана виставка в Кришта
левому Палаці 1851 року. Того ж року половина населення 
Англії й Уельсу вже мешкала в містах.

Наприкінці 20-х років новий порядок дійшов до Бельгії, а в 
30-40-х роках, за часів буржуазної монархії, — до Франції. Під 
його впливом протосоціалістичний Сен-Сімон вжив термін 
“індустріалізм”, який означав нову систему соціоекономічної 
організації. Негативні явища нового індустріального світу, 
звичайно, турбували народжуваний соціалізм. Разом із 
окресленням “пролетаріат” з’явилося нове “пауперизм” — для 
визначення упокорених і пригноблених новим порядком. То, 
власне, в тому світі ранньої індустріалізації Маркс, очікуючи на 
появу в Німеччині нового, промислового пролетаріату, 
знайшов неометафізичні, емпіричні елементи своєї системи.

Врешті-решт він виник одночасно із німецьким злетом 60-х 
років XIX століття, приблизно за тих часів, що й велика 
американська хвиля індустріалізації. Наприкінці 80-х років у 
всій Західній Європі й Південній Америці вже існувало 
справжнє промислове суспільство. І в цьому світі проблема 
“пауперизму”, яка виникла вперше в 40-х роках XIX століття, 
стала центральним соціальним питанням епохи. Суспільне 
положення нових робітничих мас було воістину безвихідним. 
Крім того, контраст порівняно із багатими класами ставав 
приголомшуюче виразним із погляду на концентрацію дедалі 
більшої частини населення Європи у великих містах. Дісраелі 
казав про “два народи”, Маркс називав “класи, які працюють”, 
“небезпечними класами”, а Паризька Комуна довела, що 
новий урбанізований та індустріалізований режим призводить
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не лише до злиднів, але й до виникнення небезпечних 
осередків.

Історики застерігали, що людство має заплатити за 
визволення сучасного індустріалізованого Прометея з пут. 
Взагалі матеріальне становище переважної більшості людей у 
розвинених країнах справді покращувалося, проте ціна була 
завеликою. Але треба пам’ятати, що у передіндустріальній 
Великій Британії життя в сільській місцевості було 
надзвичайно злиденним; досить часто — аж по “голодні 
сорокові роки” — панував голод, і міграція до міст або за 
океан, до Америки, тривалий час залишалася основним 
способом вижити для найбільш пригноблених. Однак життя в 
нових індустріалізованих містах часто не приносило бажаної 
зміни долі — житлові умови були примітивними, санітарія жах
лива, праця важка, а винагорода жалюгідна. Крім того, фабрич
ний робітник втрачав незалежність ремісника чи вільного селя
нина, яку мав доти, і ставав гвинтиком у величезній машині, 
підконтрольній капіталові. Адже робітничий клас переважно не 
мав захисту професійних спілок, права на страйк і “систему 
безпеки” суспільних гарантій. Коли наближався fin de siècle, 
пролетаріат справді був найбільш гнобленою, виштовхнутою на 
узбіччя й пригніченою групою суспільства.

Отож немає нічого дивного в тому, що право на ор
ганізацію, на визначення свого існування й на вираження че
рез власну політичну партію було головною метою демократич
ної політики. Оскільки наприкінці століття ця група складала 
майже третину мешканців міст, “проблема роботи” ставала 
дедалі невідкладнішою. II Інтернаціонал перетворив день 1 
травня, свято весни, на міжнародне свято праці, а 1892 року 
визнав своїм гімном “Інтернаціонал” замість колись рево
люційної, а потім вже “буржуазно-республіканської” “Мар
сельєзи”.

II Інтернаціонал, черпаючи сили з дозрілої індустріальної сис
теми й від дедалі зростаючого робітничого класу, набагато швид
ше виправдав свою назву, ніж І Інтернаціонал. Після 1905 року 
соціалістичні партії в масштабах країни з’явилися також у Великій 
Британії, Франції, Австрії й менших за розмірами європейських 
Державах. Навіть у Сполучених Штатах існувало щось на зразок 
соціалістичного руху. Треба пам’ятати, що ніде в західному світі 
соціалісти навіть не наближалися до того, щоб стати більшістю 
(найзначніших успіхів вони досягли в Німеччині 1912 року, здо
бувши третину голосів), і вже, напевно, не мали шансів прийти до 
влади. Класичний лібералізм, індивідуалізм, який розрісся, госпо
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дарство на засадах laissez-faire* й конституційна демократія все ще 
царювали в усьому західному світі. Але все одно марксівський 
“привид комунізму”, який 1848 року був наче жупел, зараз 
перетворився на цілком конкретну проблему. А його доктрини, що 
вигідно вирізнялися завдяки успіхові німецької соціал-демократії, 
в тій чи іншій формі приймали всі філії Інтернаціоналу — від Жа- 
на Жореса у Франції до Георгія Плеханова в Росії.

Власне, позитивістський та “гувієристичний” * марксизм II 
Інтернаціоналу запровадили і в Росії, що, зрештою, призвело 
до першої світової марксистської революції. У цей період еко
номічне та соціологічне становище — формальні риси доктри
ни — відігравали найважливішу роль. Марксистські партії на
голошували на неминучій логіці історії, яка крок за кроком ве
ла Європу від феодального суспільства через буржуазне до 
соціалістичного. Але найбільш глибокі романтичні, ме
тафізичні й революційні структури, що виходили за межі по
ступливості, ніколи не були аж надто глибокими, і криза витяг
не їх на поверхню.

Отож марксизм мав виняткову комбінацію рис, які зумов
люють перемогу. Геніальність тієї системи полягає в тому, що 
псевдорятівна релігія була нею представлена як істинна наука, 
та ще в тому, що винагороді, яка чекатиме в майбутньому, на
давалась певність наукового пізнання, що буде найвищим інте
лектуальним досягненням нового світу. Як зауважив Ален Бе- 
зансон, “Мойсей і святий Іоанн (...) знали, що вірили (...) 
Маркс і Ленін вірили, що знали”22.

*

Сили марксизму зміцнювали зв’язок доктрини із невлови
мим і набагато ширшим, ніж соціалізм, поняттям, здатним 
привести неосоціалізм до духовного об’єднання розуму і про
гресу — з поняттям лівизни23. Поділ політичного світу на два 
табори, — лівих і правих, бере початок, звичайно, з часів Фран
цузької Революції, з розміщення радикалів та поміркованих у 
різноманітних об’єднаннях. До часів Реставрації ці відмінності 
позначалися двома більш-менш новими ярликами: “ліберали” і 
“консерватори”. Цей поділ, народжений у Франції, де політич
не правління було динамічним та ідеологічним, наприкінці 30-х 
років XIX століття поширився на схід, до Німеччини, де

* потурання (фр.)
** від ouvrier - робітник (фр.)
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політичного правління ще не існувало, і де він стосувався ли
ше ідеології, як, наприклад, у вислові “гегелівська лівизна” У 
цьому значенні він також поширився на всю Європу, увійшов
ши найпізніше до життя країн із поміркованою, прагматичною 
політикою. До Великою Британії він дійшов наприкінці XIX, а 
до Сполучених Штатів на початку XX століття, радикалізуючи, 
таким чином, існуючий поділ на лібералів і консерваторів або 
демократів і республіканців.

Наслідком тієї двопартійності було постійне зміщення ак
центу уліво. Спочатку “лівизна” означала опозицію до тра
диційного королівства на користь, принаймні, конституційної 
монархії. Її радикальніше крило виступало за демократичну рес
публіку, яка спирається на загальне виборче право. Лівизна, 
крім того, означала ворожість у ставленні до пануючої релігії. 
“Праві” реакційно виступали на захист “трону й вівтаря”, а 
пізніше за обмеження демократії виборчою майновою цензу
рою. Крім того, оскільки чергові революційні струси 1789-го, 
1830-го та 1848 років підштовхували історію уліво, табір “лівих” 
ще був відомий під назвою “партія руху”, на той час як “праві” 
називалися “партією опору” 1848 рік зробив із народу пред
ставників “лівих”, висуваючи в такий спосіб на перший план 
переконання, що для справжньої емансипації людини замало 
політичної республіки — необхідна республіка соціальна або 
соціал-демократія. Таким чином, соціалізм знайшов собі місце 
серед “лівих”.

1848 рік подарував також соціалістичним “лівим” їхній сим
вол — червоний прапор. За часів старого режиму він виступав 
попередженням для бунтівників, віщуючи придушення 
суспільних заворушень. Його значення змінилося наступного 
Дня Бастилії, 1791 року, коли “герой двох світів” Лафайєт 
підняв його, щоб потопити в крові радикальний протест. Сим
вол заколотництва, бунту підняли наче виклик і перетворили 
на символ визвольної революції. Хоча червоний прапор відки
нула й Друга Республіка 1848 року, він залишився у резерві про 
всяк випадок, якщо більш сумирні з “лівих” елементів завага
ються або зазнають поразки. Прапор цей відтоді порівнювати
меться з білим знаменом Бурбонів — символом контрреволюції 
від часів аристократичного терору, що товаришував з Рестав
рацією 1814 року.

Отож соціалістичний ідеал і надалі, до самого кінця 
століття, штовхав “лівих” уліво. І коли настав fin de siècle, рух 
набув двох нових прошарків — інтернаціоналізму та боротьби за 
мир.
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Після 1789 року, упродовж майже цілого століття, “ліві” бу
ли патріотами і справді прославилися в битвах за революційне 
визволення. Ті пориви, що досягли апогею під час Весни На
родів 1848 року, все ще надихали паризьких комунарів року 
1871. Однак виникнення націоналізму було логічним допов
ненням до демократії, яка спиралася на принцип “одна люди
на — один голос”. Начебто лише відтоді, як усі піддані короля 
ставали рівноправними громадянами, повстав їхній монолітний 
блок, а королівства поступилися свободами народам, які повер
талися до життя. Але логічним продовженням загального ви
борчого права є загальна військова служба. Це одна з причин, 
крім розвитку науки та техніки, через яку сучасні війни значно 
кривавіші, ніж колишні.

Наприкінці віку більша частина Європи об’єдналася у 
своєрідні держави з масовими арміями, до яких був призов. Та
ким чином, соціалістичні заступники робітника — солдати ста
вали інтернаціоналістами й у своєму новому гімні засвідчували, 
що “союз братерський (їхній) обійме рід людський” Одночас
но давні оборонці “трону й вівтаря” відкрили в новому людстві 
оплот суспільного порядку й перетворилися на патріотів і 
навіть на шовіністів. Зімкнули шеренги проти “тих осіб без 
вітчизни”, як кайзер Вільгельм II називав своїх робітників-ре- 
крутів. Таким чином, націоналізм — тепер уже часто об’єдну
ваний із новим політичним антисемітизмом — переміщувався 
зліва управо, а ліризм Мадзіні й Міцкевича поступився гострим 
тонам Трейчке та Барреса.

Разом із переміщенням виникли й найперші у світі анти
воєнні рухи. Починаючи від Просвітництва, такі візіонери, як 
Аббат де Сент-П’єр чи Кант (дещо пізніше, ніж квакери — 
релігійні пацифісти), обмірковували шляхи “вічного миру” Го
ловним чином війна для народів Європи була заняттям таким 
само благородним, як і для королів Європи. Лише на порозі 
1914 року турбота про мир стала загальною турботою, а II 
Інтернаціонал став її головним гарантом. Коли ж усе таки 
європейські держави, гнані зажерливістю й пихою, боролися за 
поділ Африки й Азії, соціалісти, так само, як і ліберали, визна
ли причиною війни панування “імперіалізму” й побачили в 
ньому конкуруючу міжнародну силу.

Отож напередодні 1914 року до розпорошених лівих належа
ли популісти, пацифісти, інтернаціоналісти і, головним чином, 
світські сили, які дедалі більше тяжіли до внутрішніх, 
соціалістичних лівих. Силою, яка тримала ту коаліцію, надаю
чи одночасно в її межах моральну перевагу соціалізмові, був
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страх перед правими й загроза реакції. Золотим правилом про
гресивної політики стало гасло: “Немає ворогів серед лівих”, а 
“гра на руку правим” є великою зрадою справи прогресу. Пе
ред Першою світовою війною та інтернаціональна політична 
культура дасть більшовикам взірець поводження як на арені 
власної країни, так і на міжнародній.

Але де саме в дискусії XIX століття на тему суспільства є 
ланка, якої бракує у ланцюгові понять — а саме “капіталізм”, 
який мав змінитися соціалізмом? Незаперечний факт, що май
же до самого кінця століття люди взагалі не говорили про 
капіталізм. Коли вже й почали вживати цей термін, то не з 
ініціативи самих “капіталістів”, а завдяки соціалістам, що на
магалися таврувати світ, від якого вони мали надію відмовишся.

Марно шукати слово “капіталізм” у працях Адама Сміта, 
Девіда Рікардо, Жан-Батіста Сея, Джона Стюарта Мілла, або у 
решти видатних класиків політекономії. Термін “капітал” вжи
ваний був від XVI століття для означення монетарних і ма
теріальних засобів виробництва. Слово “капіталіст” з’явилося в 
Енциклопедії Дідро, означаючи володаря капіталу або 
підприємця. Але приблизно від 1830 року “капітал” почав оз
начати суспільну фошову силу або “капіталістів” у значенні 
сили політичної. І, звичайно, саме це значення обрав Маркс, 
зробивши із нього “капіталістичний спосіб виробництва”. Він 
також говорив про “буржуазне суспільство” (moderne bürgerliche 
Gesellschaft) й назвав “нашу епоху” “епохою буржуазії” (цього 
разу вживаючи вже французьке слово, термін більш соціоеко- 
номічний, ніж німецьке Bürgertum25). Але він ніколи не зробив 
і кроку в напрямку іменника, який закінчувався на “ізм”. Як 
завжди трапляється з такого роду словами, — вони фактично 
надають справам реального існування, перетворюючи їх на то
тальну систему, об’єднуючи такі галузі, як економічна, 
суспільна, політична, культурна в єдине поняття, яке має влас
ну “логіку”.

Окреслення “капіталізм” спочатку, і лише спорадично, 
вживалося соціалістами, зокрема такими, як Луї Блан, у 40-х 
роках XIX століття, і то лише у значенні негативному для ок
реслення системи, яка працює на користь володарів капіталу. 
Власне, саме у цьому значенні ним почали користуватися, крім 
решти, значно ширше, близько 1870 року, Карл фон Родбертус 
та Карл Лібкнехт. Із Німеччини воно поширилося не до 
Великої Британії, як можна було сподіватися, а до Росії 1877 
Року в програмі революційної організації “Земля і Воля” І,
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власне, саме російські соціалісти, скерованої до справ селянст
ва, довели, що більш зрілі, ніж увесь промислово розвинений 
Захід. Це там 1872 року вперше переклали іноземною мовою 
“Капітал” Маркса. Усе це ще раз підтверджує, що соціалістич
ний і революційний імпульс бере початок із умов духовних і 
політичних, а не з економічних.

Реальна можливість для терміну “капіталізм” означати то
тальну систему виникла уперше лише в 20-х роках XIX 
століття. До того спричинилися як повстання німецької соціал- 
демократії, так і Methodenstreit (методологічна суперечка) 
німецької економіки — поміж прихильниками британського 
аналітичного підходу і представниками народної історичної 
школи. Останні використали в цій дискусії давнє гасло 
соціалістів, сучасність була визначена як “капіталізм” у зна
ченні всеохоплюючої системи27. Вернер Зомбарт 1902 року ви
дав “Der moderne Kapitalismus”, а Макс Вебер працю “Протес
тантська етика і дух капіталізму” 1904 року. (Проте Ленін, ско
риставшись із передчасного розвитку російського радикалізму, 
випередив їх, написавши у Сибіру й видавши 1899 року “Роз
виток капіталізму в Росії”). Таким чином, ця німецька традиція 
повсюдного синтезу, сягаючи часів Канта і Гегеля, а зараз ма
ючи на меті відповісти на виклик соціал-демократії, видала ос
танній із великих “ізмів” XIX століття. Історично більш заан- 
гажовані, однак поняттєво більш неповороткі французи, 
англійці та американці повністю перейняли цю термінологію 
вже після 1917 року.

Однак що означав той неологізм за часів, коли ставав 
наріжним каменем королівства західної культури? “Капіталізм” 
безпосередньо означає набагато більше, ніж “соціалізм”, тому 
що належить до інституцій, які фактично існували вже до цьо
го. Та все ж таки не означає нічого, що могло б бути стисло 
сформульованим та історично яскраво визначеним. Так само, 
як “соціалізм” є швидше терміном метафізичним, ніж емпірич
ним. І так само як поняття “соціалізм”, його змістовий діапа
зон обіймає сфери від етичної до інституційної, хіба що тільки 
їх не об’єднує чи не змішує. У категоріях моральних він несе 
позитивний заряд індивідуальної хтивості й суспільної експлу
атації. В категоріях коституційних обіймає сфери від політики 
крайнього laisse-faire Манчестера XIX століття, який критики 
називають “хижацьким” або “шаленим капіталізмом” аж на 
всій палітрі двадцятистолітніх урегулювань у службі держави 
добробуту. В історичних категоріях він обіймає різні ступені 
розвитку, від купецького і “компрадорського” соціалізму XVI-
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XVII століття, крізь класичну індустріальну систему, до 
постіндустріального господарства, що переважає завдяки по
слугам. У соціалістичних категоріях XX століття розглядаємо, 
переважно, від вільного ринку в Сполучених Штатах, через 
краще керовану економіку Європейського спільного ринку до 
промислового державного корпораціонізму Японії.

Ми називаємо усе це “капіталізмом”. Можливо, це й має 
певну рацію, але аж ніяк не допомагає зрозуміти, як 
функціонує система або як виникли її інституції. Дійсно, з 
практичної точки зору справжнім благословінням була б мож
ливість позбутися терміну “капіталізм”, і як його протилеж
ності — “соціалізм”. Не схоже, однак, щоб до цього йшлося, 
тому що за тими всіма “капіталізмами” криється певна ре
альність — ядро, яке є абсолютним дзеркальним відбиттям по
вного соціалізму. Отже, всі суспільства, які можна назвати 
капіталістичними, до певної міри схвалюють інституції приват
ної власності, визискування й ринку. Але одночасно ці інсти
туції завжди певною мірою входять у конфлікт із ідеалами 
егалітаризму, оправлений у демократичні політичні форми, 
можливо, необхідні для нормального функціонування 
“капіталістичної” економії. Отож, течія “капіталізму” й “соц- 
ізму”, користуючись словником Олександра Зінов’єва, хоча й 
аналітично не прозора, однак не втрачає свого морального маг
нетизму. Одвіку відкрита проблема власності призводить до то
го, що відбувається — як у сіамських близнюків — і зали
шається зростання хребтами.

Коли близько 1900 року вся Європа прийняла новий уза
гальнюючий термін “капіталізм”, його відразу занесли до 
політичної рубрики “праві”. Домінуючі негативні співзначення 
терміну спричинилися до того, що він став тягарем у демокра
тичній політиці, моральний тон у якій неодмінно задають 
“ліві”. Політичні кандидати не часто представляються захисни
ками капіталу, тимчасом як турбота про світ праці й публічна 
зневага соціалістичних ідей зазвичай є припустимою платфор
мою, а часто ще й добре оплачуваною.

Отож напередодні 1914 року дійшло до подвійного процесу 
групування. На правому боці опинилися в одній лаві 
капіталізм, неприборканий індивідуалізм, націоналізм, міліта
ризм, суспільна ієрархія; на лівому — вишикувалися соціалізм, 
Раціональність господарювання, інтернаціоналізм, мир та 
рівність. Сцена була підготовлена до великого Аюеіпагкіегзеі- 

дійової сутички між капіталізмом і соціалізмом, яка 
Домінуватиме в нашому недовгому XX столітті.
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До тієї сутички не дійшло завдяки динаміці соціальної ре
волюції, згідно з властивою історичною процедурою, навіть 
там, де передбачалося,— на індустріальному визрілому Заході. 
Гегелівська “хитрість розуму”28 фактично здійснила переворот- 
ний маневр усіма пішаками історії. Найперша в світі 
соціалістична революція тріумфувала в найвідсталішій країні 
Європи — Росії. І сталося це не згідно з логікою російських 
внутрішніх процесів, але через атакуючий або непередбачений 
поштовх світової війни. Наслідком стала робітнича революція у 
переважно аграрній країні.

Цей непередбачений результат часто використовували, щоб 
виправдати революцію та помилки, яких припустилися 
пізніше. Закидалося навіть, що відстала Росія у якийсь спосіб 
зламала логіку історії. Інакше кажучи, проблемою більшовиць
кої революції був не повний соціалізм — проблемою була Росія. 
Насправді ж не було в цьому жодного парадоксу. Несподівані 
наслідки Жовтня просто означають, що формальні засади 
марксистської теорії, які становлять її основу, — хибні.

Однак Жовтень мав свою логіку, хоча й не таку, якої йому 
приписували автори формальної доктрини. Логіка ця узгодже
на з глибинною структурою марксизму: самозбагачуюча по
ступка нестатків і страждань. Після 1914 року ця динаміка 
знайшла відображення в знищеннях сучасної тотальної війни. 
Там теж криється “раціональний” характер очевидного пара
доксу, тому що всі марксистські революції — від Леніна до Мао 
і Хо Ші Міна, від Першої до Другої світових війн, мали місце 
в країнах відсталих і відбувалися під впливом війни. І це є 
їхньою логікою, а не випадком.
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Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!
— Федір Тютчев, 1855*

Нині в світі є два великих народи...росіяни й англоамери- 
канці. Обидва ці народи з'явилися на сцені несподівано...і світ 
майже водночасно дізнався про їхнє існування й про їхню силу.

Американці долають природні перепони, росіяни воюють з 
людьми. Перші протистоять пустелі й варварству, другі — доб
ре озброєним розвинутим народам. Американці отримують пе
ремогу за перемогою за допомогою плуга хлібороба, а росіяни — 
солдатським багнетом. В Америці для досягнення мети покла
даються на особистий інтерес і дають повний простір силі та 
розумові людини. Що ж до Росії, то можна сказати, що там 
уся сила суспільства зосереджена в руках однієї людини. В 
Америці в основі діяльності стоїть свобода, в Росії — рабство. 
У них різні джерела й різні шляхи, але цілком можливо, що 
Провидіння потайки присудило кожній з них стати господи
нею половини світу.
—Алексіс де Токвіль, Про демократію в Америці, 1838**

Велика Жовтнева соціалістична революція — саме так сво
го часу її назвали в Кремлі — гідна уваги не лише тому, що бу
ла соціалістичною, але й тому, що могла мати місце виключно 
в Росії, і в аж ніяк у жодній із решти країн. Царська імперія бу
ла, як слушно зауважив Ленін, найслабшою ланкою в євро
пейському “капіталістичному” режимі. Але який з елементів 
розвитку Росії відповідає за цю багату на наслідки слабкість? І 
якою є логіка історії, що призначила Росії неправдоподібну

ЧОМУ СПОЧАТКУ В РОСІЇ?

*Ф. И. Тютчев. Сочинения в 2-х томах, т. 1. стр. 142. Москва. “Правда”, 1980.
**переклад Г. Філіпчука, стор. 319. Алексіс де Токвіль, “Про демократію в 

Америці”, Видавничий дім “Всесвіт”, Київ, 1999.
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роль найпершої в міжнародному досвіді країни, яка мала пере
ступити поріг, що віддаляв капіталізм від соціалізму?

Одним із найпоширеніших поглядів на цю логіку є переко
нання, що деспотизм і кріпацтво колишньої Росії просто 
відтворилися у соціалістичному вбранні у тоталітаризмі Ра
дянської Росії. Призначення Росії, отже, не змінювалося, а її 
історію можна було підсумувати як перехід від “білого до чер
воного орла”1. Такий історичний погляд переважав зокрема у 
Польщі та Угорщині, а також серед “лівих” у Німеччині. Вже 
наприкінці XVIII століття, з очевидних причин, остаточних і 
вичерпних, російські великодержавники регулярно і грубо ха
зяйнували у цьому регіоні — від поділу Польщі 1772-1775 ро
ків, через придушення революції 1848 року, аж до “доктрини 
Брежнєва” 1968 року. Хоча, звичайно, Маркс не міг порівню
вати колишню Росію з її радянською наступницею, але, 
подібно до більшості німців 1848 року, мав переконання, що 
царизм був візантійсько-монгольським чудовиськом, нездат
ним до змін і, як наслідок, до європеїзації.2

Подібний погляд на історію допомагає віднайти достатню 
кількість емпіричних доказів, що його підтверджують. Колиш
ня Росія відома як система кріпосницька, близька до 
невільництва, від другої половини XVI століття аж до знищен
ня кріпацтва 1861 року, тобто протягом тривалого часу 
найбільш брутально пригноблююча, як не могло бути будь-де в 
Європі. Радянська Росія в інституції сталінських колективізо
ваних сільських господарств винайшла новий, ще більш жахли
вий тип гноблення, аніж кріпацтво. Колишня Росія висилала 
своїх дисидентів і в’язнів замерзати до Сибіру, нова Росія ви
користовувала з цією ж метою ГУІ1АГ. Врешті, незмінним 
політичним ладом давньої Росії була автократія, відзначена у 
своєму історичному розвиткові деспотичними, навіть схибну- 
тими революціями згори — революціями Івана Грізного та Пе
тра Великого. Нова радянська автократія удосконалювалася ще 
більш грізною революцією згори — революцією Сталіна. Таким 
чином, Росія протягом усього свого розвитку залишалася 
“східною деспотією”; вона була завжди на відстані, відірваною 
від Європи і Заходу, історія яких є “історією свободи”, як ви
словився Гегель3.

Ця схожість між Росією колишньою та Росією Радянською, 
власне, має реальні підстави. Але вона, однак, не є продовжен
ням і, напевне, вже не пояснює психологічних зв’язків. У цьо
му монохроматичному образі бракує чинників для емпіричної 
документалізації того, як політика Івана й Петра перетворюва
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лася на політику Леніна і Сталіна. Немає сумніву, що Ленін 
зробив свій принциповий вибір, спираючись на Маркса, 
Сталін — теж на Маркса і на Леніна. Так само можна не 
сумніватися, що більшовицька верхівка в атавістичному пори
ванні поверталася до практики часів Івана та Петра під час 
створення держави — адже той, хто її очолює, потребує яко
гось, нехай і далекого, посередника, щоб розпочати дії, до яких 
змушують сучасні умови й цінності. Ще одним приводом до 
обережності є те, що 1917 року російський народ, так само, як 
і увесь світ, був, безумовно, переконаним, що в жовтні стався 
радикальний перелом. І власне тому ми можемо підозрювати, 
що теза про принципову послідовність російської історії спи
рається на хибну передумову post hoc, ergo propter hoc, “потім, 
тобто, внаслідок того” Помилка, що міститься у цій перед
умові, звичайно,.не означає, що колишня Росія не мала, з ба
гатьох поглядів, значного впливу на свою радянську наступни
цю, проте означає що процес, який відбувся, був набагато 
складнішим, ніж вважалося.

РОСІЯ ТА ЄВРОПА

Теза про те, що Росія залишалася на протязі своєї історії 
“східною деспотією”, звичайно, йшла pari passu* з ідеєю, що 
існує яскраво й виразно відокремлене ціле, яке називається 
“Європа” або “Захід”. Інакше кажучи, в цій інтерпретації 
маємо справу з незмінними культурними есенціями в мета
фізичному значенні цього слова. Безумовно, більшість 
сучасних людей здатні закластися, що дихотомія Європа-Азія 
була закладена до історії від створення світу. Забудьмо на мить 
про Росію і замислімося над питанням, що маємо на думці, під 
“Європою” і “Заходом”4.

Слово “Європа” як географічне окреслення виникло у 
стародавній Греції і спочатку стосувалося виключно терену 
Егейського півострову. Згодом почало, вочевидь, означати цілу 
територію, що зараз називається Європою, а під час 
Віденського конгресу 1815 року було офіційно виголошено, що 
н кордоном є Урал. Вживати термін “Європа” відносно 
культури або цивілізації почали значно пізніше, лише з XVIII 
столітті. Саме тоді проголосили, що ця територія представляє 
найбільш освічену й цивілізовіну частину роду людського й 
апогей історичного розвитку.

* рівним темпом (франц.)
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Але вже задовго до XVIII століття народи Європи мали 
виразне відчуття спорідненості й відособлення, а також високе 
уявлення про власне верховенство у світі. Відособлення це, 
однак, окреслене в категоріях релігійних, а не мирських. 
Говорили про власне суспільство як про християнство 
(Christianitas або respublica Christiana). Термін цей народився в 
каролінгівській імперії, яка вважала себе продовженням 
Римської імперії, відродженої як вища християнська єдність. 
Новий термін замінив колишнє окреслення Romanitas, що 
означало імперію, — навіть тоді, коли християнство стало за 
правління Константина привілейованою релігією — у 
категоріях політичних, а не релігійних. Для підкреслення цієї 
зміни розпочали літочислення від народження Христа 
(іменуючи його anno Domini, або A. D.), а не від початку світу, 
що було давньоєврейським звичаєм, який д раніше засто
совувався християнами.

Пам’ятаймо, що східні імперії теж були християнськими, 
але там православна церква залишалася підпорядкованою 
державі, і тому ці “візантійці” надалі називали свій світ 
Romanitas. Вони не змінювали календар, аби зазначити, що 
живуть у новій, месіанській ері, а революційні поривання ха
рактерні були — з їхньої точки зору — тільки “варварському” 
Заходу. Розділяючи у такий спосіб старий світ, Romanitas, оче
видно, поклали початок ідеї “Заходу” як цивілізації, відмінної 
від “Сходу”, “Азії” чи “Орієнту” Минатимуть століття, і 
відсталий колись Захід почне вважати себе вищим за застійних 
сусідів зі Сходу.

Те, що ми називаємо зараз Європою, є цивілізацією, яка 
протягом тисячоліття після Карла Великого відходила з лона 
західної, латинської християнської спільноти, цивілізацією, яка 
визначилася протилежністю східному християнству й ісламові. 
Географічно вона охоплювала Францію, Нідерланди, Північну 
Італію, Західну Німеччину та Великобританські острови. Під 
час наступних чотирьох століть ці території розширювалися на 
схід та північ за рахунок західних слов’ян і скандинавів; розши
рилися також на півдні завдяки хрестовим походам, завоюван
ню Іберійського півострова Південної Італії. Пізніше, в XV 
столітті ця динамічна християнська спільнота несподівано роз
ширилася на всю західну гемісферу; одночасно її вітрильники 
мандрували на схід від Індії та Китаю, усвідомлюючи, таким 
чином, вперше єдність земної кулі. Отож, незважаючи на те, 
якою кривдою це може обернутися для людства, сучасний світ 
є справді витвором європоцентричним.
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Інакше кажучи, Європа чи Захід — не конкретна гео
графічна єдність. І також не статична культура більшості, тому 
що первісна середньовічна католицька цивілізація за часів своєї 
експансії віднайшла багато нових верств. Назвемо лише 
найбільш очевидні й найбільш істотні: із зародженням класич
ного гуманізму в XV столітті та цивілізація почала 
секуляризуватися, а водночас із релігійним розколом, спричи
неним реформацією, в XVI столітті єдність латинської спільно
ти почала розпадатися. Потому, як уже згадувалося, наукова 
революція XVII століття принесла антирелігійні відкриття як 
виклик Просвітництва в XVIII столітті. Внаслідок цього куль
тура християнської спільноти піддалася секулярізації у двох 
значеннях цього слова, релігію відсунули з центру життя, а ко
лись релігійні й трансцендентні вартості часто переводили на 
раціоналістичні й іманентні. За таких обставин і з погляду на 
нову світову культуру термін “Європа” витіснив у XVIII 
столітті термін “християнська спільнота”. Якщо додати до цьо
го факт, що XVIII століття позначене величезним посуванням 
Європи до безперервного господарчого зростання, матимемо 
образ Заходу як динамічної й експансивної єдності, а Європи 
як “рухомого світу”, до якого нові народи могли постійно 
приєднуватися.

Росія, звичайно, приєдналася до цієї поширюваної Європи 
за панування Петра Великого, на початку XVIII століття. 
Рішення це, однак, не було для кожної зі сторін при
голомшливим, тому що Європа, до якої приєдналася Росія, бу
ла їй близькою з двох причин25. Перша — це пом’якшуваль
ний вплив Просвітництва на дуже суттєвий свого часу анта
гонізм між східним і західним християнством. Як наслідок цьо
го, “просвітницький деспотизм” Петра Великого й Катерини II 
справляв враження — з погляду найбільш освічених людей епо
хи, — що Російська імперія була справжньою частиною Євро
пи. Другою причиною зближення Росії з Європою було те, що 
суспільні й політичні форми старорежимного західного абсо
лютизму не відрізнялися істотно від того, що можна назвати за
гальним народним служінням Московського царства Петру І. 
Таким чином, нова Росія XVIII століття стала старорежимною 
в європейському стилі або — як на кого — монархічно-міліта- 
ристською.

Росію в тій новій Європі можна, таким чином, бачити не як 
категорію антитези “Росія і Захід”, а як країну, що займає 
Цілий континент Захід-Схід, або — як називають німці — 
складову культурної західно-східної градації. З цієї точки зору
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Росія найбільше на Сході виокремлюється з-поміж колишніх 
європейських систем, починаючи від найрозвиненіших та ви
шуканих і закінчуючи найпростішими й найгрубішими. Чи 
залишається вона відсталою, арьєргардом Європи, який знахо
диться біля підніжжя культурного узбіччя Захід-Схід?

Цей погляд особливо поширений серед народів на схід від 
Рейну, німців і поляків, і зокрема росіян. Кожний із них має 
щоразу більше прикладів із Західної Європи для порівняння із 
власною ситуацією і тому більше знається на ступенях розвит
ку. Розуміння це висловлюється, наприклад, у відомому свого 
часу “праві спільного і нерівномірного розвитку” Льва Толсто- 
го, завдяки якому він зрозумів, що відсталість Росії змусила її 
до “телескопічного” стиснення станів розвитку, які далі, на За
ході, розтяглися у часі та поетапно.

Порівняльна культурна перспектива набула найвишу- 
канішого вигляду у праці Олександра Гершенкрона “Госпо
дарська відсталість у історичній перспективі”6. Гершенкрон 
перш за все займався аналізом господарського розвитку та 
історією індустріалізації. Згідно з висунутою ним тезою, в міру 
просування на схід Європи суспільства переважно сільськогос
подарські і відсталі, й тому зростає темп, у якому вони мусять 
просуватися, щоб наздогнати стабільно зростаючий сучасний 
стандарт, встановлений західною частиною континенту. За тих 
умов єдиним можливим засобом, який пришвидшує перетво
рення, є держава. Таким чином, чим далі на схід — від Франції 
Луї Філіппа й Наполеона III, Прусії 30-х років XIX століття — 
до Росії з міністром фінансів Сергієм Вітте в 90-х роках XIX 
століття, тим вагомішою виступає роль держави у просуванні 
до прогресу. Це призвело також до певних культурних змін; на
приклад, соціалістичної ідеології, від сен-симонізму під 
керівництвом Наполеона III до “легального марксизму” під 
керівництвом Вітте, що відігравало дедалі вагомішу роль у про
суванні нав’язаного згори прогресу. Власне, тією “моделлю” 
займемося пізніше. Послуговуватися прогресом однак будемо 
в його відповідно пристосованому і поширеному вигляді, 
віднесемо його до історичних змін взагалі, а не до господарчо
го розвитку конкретно.

Відставання нової Росії було не тільки господарчим, а й все
осяжним і стосувалося одночасно умов господарчих, суспіль
них, політичних і культурних. Але це відбувалося не протягом 
усієї історії Росії. Відтак, розпочнемо від початку й від основ.

Російська імперія, започаткована Жовтневою революцією й 
радянським режимом, виросла з Великого князівства Мос
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ковського, невеличкого колись союзу на землях східних 
слов’ян. Сама Москва була фрагментом колишньої цілісності, 
Великого князівства Київського, простіше — Русі. Київська 
Русь мала майже типове постримське, європейське коріння. 
Утворилася в IX столітті, за тих часів, що й сучасні їй держави 
далі на захід. Була варварським князівством, яке отримало 
узаконення і просунулося до цивілізованого статусу завдяки 
прийняттю християнства, запозиченого в римлян, — хіба що в 
цьому випадку було це християнство східної столиці, Констан
тинополя, а не Риму. Підсумовуючи, скажемо, що Київська Русь, 
як і решта наступних європейських держав, являла собою сполу
чення елементів римських, християнських і варварських — основу 
європейської формули,— хоча у випадку Києва різні групи вар
варів і різноманітні варіанти Нотапіїси і християнства входили до 
гри. Інакше кажучи, Київ був варіацією на основну європейську 
тему7.

Багатообіцяючий розвиток київського прототипу держави 
було перервано в XIII столітті, внаслідок торгового занепаду 
Константинополя, але ще більше через завоювання монголами 
значних територій Русі. Це спричинило поділ східних слов’ян. 
У західній частині — зараз це території Білорусі й значної час
тини України — владу захопила шляхта, і ці території остаточ
но увійшли до “Речі Посполитої шляхетської” польсько-ли- 
товської. На півночі Новгородська республіка була продовжен
ням колишньої торгової й муніципальної цивілізації Києва, але 
орієнтувалася дедалі більше на вервечку ганзейських міст від 
Фландрії до Балтійського моря. А на північному сході, в 
найзлиденнішій і найбіднішій східно-європейській частині з 
уламків Русі врятувалися не влада шляхти чи торгових правлінь 
міст, а князівська влада.

Це у цій північно-східній лісовій зоні наприкінці XV сто
ліття виникло Московське князівство як автократичне панство, 
здатне, нарешті, до визволення від “татарського уярмлення” 
Але ця нова вільність не означала автоматичного повороту до 
Європи, тому що Московське князівство після останньої 
схизми Соборів у XV столітті поглядало на Захід із глибокою 
недовірою, як на світ, відданий “латинській єресі”. Те авто
кратичне Московське князівство, мілітаризоване через 
двостолітні битви з монголами, задушило вільний Новгород і 
анексувало його території. З XVII століття розпочалося 
завоювання Польщі-Литви. Зрештою у просвітницькому XVIII 
столітті Петро й Катерина завершили цей процес, захопивши 
сучасні Прибалтійські держави і левову частку Польщі, і
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встановивши, таким чином, у Російській імперії тогочасні 
кордони. Для освячення своїх дій, бажаючи зрівнятися з 
зарозумілими європейськими державами, Петро прийняв титул 
імператора, приписуючи у такий спосіб Московській державі, 
названій царством, найвищу гідність у європейській історичній 
традиції.

Нова Російська імперія була, таким чином, створена на 
найбідніших, примітивних і мілітаризованих територіях східних 
слов’ян. Ця всепоглинаюча великодержавність прижилася на 
величезних територіях, власне, тому, що вони були прикордон
ними із степовими варварами. З цього погляду російський 
досвід нагадує досвід тогочасних німців, у яких бідні, мілітари
зовані й автократичні Бранденбургія-Пруссія остаточно погли
нули більш розвинені західні й південні частини німецькомов- 
них земель.

Завдяки убогості Російська імперія мала певні політичні 
привілеї для побудови держави. Динаміку цього процесу 
належить шукати у внутрішньому розвиткові держави в період, 
що передував правлінню Петра І8. Розташоване на найдальшій, 
північно-східній частині європейської залісненої рівнини, 
Московське князівство мало бідніші землі, суворіший клімат, 
коротший період обробітку землі, ніж інша частина Європи. 
Крім того, варто перелічити й решту факторів: аграрна рево
люція, що полягала в застосуванні трипільної системи, яка в 
Західній Європі закінчилася у XII столітті, до Центральної 
Європи дійшла у XIV, а до Московського князівства — лише у 
другій половині XV століття; міста, які займалися торгівлею, 
з’явилися у XVI столітті, але досягли розквіту лише у XIX. Все 
це призвело до того, що матеріальні основи Московської дер
жави (а пізніше царської Росії) були надзвичайно слабкими.

Одночасно ця держава постала перед нечуваними 
мілітаристськими проблемами, бо наражалася на набіги 
кочівників з величезних відкритих південних степів і ніде не 
мала справжніх кордонів. Звідси узяла початок надзвичайна 
мілітаризація Московської держави і, як наслідок, її 
суспільства. До XVI століття корінну аристократію, боярство 
заступили високопоставлені прислужники — дворяни. Умовою 
для одержання ними землі була військова служба на самодерж
ця, тобто царя, на той час як селяни відробляли панщину і бу
ли приписані до землі, аби утримувати знать. І з цього погляду 
Росія разюче відставала від Західної Європи, де кріпацтво ска
сували ще у XIII столітті, але нагадувала території на схід від
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Середньої Європи, де воно було запроваджене удруге саме тоді, 
коли уперше встановилося в Росії. Отож, для повного 
уявлення, скажемо, що селяни так само, як і незначна кількість 
мешканців міст, сплачували державі податки, а духовенство мо
лилося за них. У Росії порядок традиційної Європи пан-холоп 
було встановлено у такий спосіб, щоб задовольнити військові 
потреби монархії або, інакше кажучи, суспільно службові.

Та московська система вважалася тоді на сучасному Заході 
за деспотичну, її не можна було порівнювати з системою в 
західних країнах, бо то, за визначенням істориків, була “східна 
деспотія”; навіть деякі видатні росіяни, такі як Павло Мілюков 
і Ленін, вважали Росію “азіатською”. З історичним поняттям 
орієнтовної деспотії зустрічаємося вперше у Геродота, в описі 
Персидської імперії. Воно стало елементом порівняльної 
політології Монтескьйо, етапом у історичному марші Гегеля, а 
Марксом представлене як “азіатський спосіб виробництва”. 
Нарешті закріпилося Вебером у соціології як “патрімоналізм” і 
навіть нещодавно під тією ж назвою здобуло певної попу
лярності. Усі ці визначення означають одне, а саме, що земля 
та її мешканці е власністю влади. Суспільна московська систе
ма, однак не ^фсім відповідає цьому визначенню. Хоча авто
кратія була там теоретично екстремальною формою політично
го деспотизму, але, звичайно, визнавала власність дворянства і 
дрібних купців. Крім того, державний апарат був слабким: не 
здійснював безпосереднього управління більшістю населення, і 
селяни, хоча й залежні, частково врядували самостійно, у ме
жах власних громад або ж під наглядом дворян. Крім того, роль 
держави в економіці призводила до звичайного збирання по
датків. Хоча такий устрій не сприяв розвиткові правової держа
ви та міцного громадянського суспільства, було б, однак, хиб
ним визначати його як прототалітарний або дотримуватися 
думки, що радянська влада інстинктивно наслідувала його 
Функціонування.

Петро Великий перемоделював той примітивний набір 
рішень на зразок, який приблизно наслідував мілітарні абсолю
тизми іншої частини старорежимної Європи9. Ключем до всіх 
тогочасних державних формацій була потреба утримування ве
ликої постійної армії. До самого початку XVII століття збройні 
сили Європи складалися з постфеодальної міліції, дворянсько
го народного ополчення й найманих команд. Із різних причин, 
пРо які можемо тут не згадувати, лише в середині XVII століття 
Регулярна постійна армія — така, в якій усі вбиралися в ко
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ролівські мундири і мешками в королівських казармах,— става
ла необхідністю для кожного панства, яке прагнуло конкурент- 
носпроможності на міжнародній арені. Відомою ілюстрацією 
цього є, звичайно, Франція Людовіка XIV, але Швеція Густава 
Адольфа і Бранденбурго-Пруссія виступали б теж вдалими при
кладами. В усіх випадках внутрішні адміністративні та 
фіскальні системи держави мусили бути пристосованими до за
доволення мілітаристичних потреб. У такому випадку держави, 
які не встигли завчасно пристосувати власні структури — зок
рема Реч Посполіта польсько-литовська — були покарані зник
ненням із карти Європи10.

Росія Петра І пристосувалася чудово. Людовік XIV, черпа
ючи з величезних багатств Франції, міг виставити чотиристати- 
сячну армію проти об’єднаних сил Великої Британії, Голландії 
та Австрії. Петро І, через біднішу російську казну, міг вистави
ти двісті тисяч, і цього було досить проти Швеції, яка втрача
ла силу, і вдвічі більше від того, скільки могли зібрати під щи
ти прусси. Петро І досяг цього значного результату завдяки ве
личезним змінам у державній діяльності. Труднощі, з якими зі
штовхувався Петро І, запроваджуючи реформи, полягали у то
му, що вбоге Московське князівство, визволене з-під ярма та
тар, стояло перед набагато важливішою проблемою — викли
ком тогочасної європейської мілітаристської революції. Через 
те, що російське господарство і суспільство були надто слабки
ми, аби власними силами опиратися цьому викликові, слід бу
ло мобілізуватися і до можливих меж використати скромні за
соби краю, незважаючи на брутально-зверхню діяльність дер
жави. Це нагадує події в Пруссії за 50 років до цього. В обох 
випадках досягнутий у такий спосіб великодержавний статус 
утримуватиметься до найкатастрофічних подій XX століття.

СКОРОЧЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

Революція згори залишиться аж до падіння старої системи 
1917 року засобом відповіді старої Росії на виклики Заходу11. 
Виклики ці завжди залишатимуться до певної міри міліта
ристськими настільки, наскільки сучасна війна залежить від за
авансованої технології. Зі спливом часу ті виклики, однак, 
пройдуть еволюцію від доволі нескладних військових справ до 
дедалі складніших справ господарських, політичних і культур
них. Тому що Захід невтомно підвищував вступні внески до 
Європи й сучасності, Росія мусила відповідно пристосовувати
ся до кожного нового західного ступеня розвитку. Із часом
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дедалі складніше досягалося виконання цієї адаптації через 
брутальний тиск згори, ініціативу держави. У все зростаючому 
обсязі суспільство мусило мобілізувати власні засоби, врешті- 
решт приймаючи від держави завдання модернізації.

Першим викликом нового типу було демократичне по
трясіння Французької революції. Бодай єдиний раз абсолю
тистська держава перестала являти собою головну силу прогре
су на Заході. Коли похідна сучасності перейшла до рук народу, 
російська автократична держава стала автоматично застарілою, 
відсталою і навіть реакційною — найперше в очах Заходу, а 
потім і в оцінці власної, більш освіченої еліти. Оскільки Росія
— посеред тієї нової Європи, ідей демократичних — продовжу
вала залишатися суспільством, яке спиралося на диктатуру, — 
уся система ще більше підлягала небезпечному напруженню.

Напруження було таким сильним, бо російський ancien 
régime*, побудований Петром І, залишався на низькому рівні 
розвитку. Найславетніший із російських істориків, Василь 
Ключевський слушно підкреслив незвичну простоту історично
го процесу, який розпочинався в Росії (порівняно з тими, які 
відбувалися у країнах Західної Європи). Цей факт значною 
мірою залежав від негнучкості російської класової структури12. 
Набагато пізніше, в XIX столітті, у Росії існували фактично ли
ше два класи, чи принаймні два класи, що мали певне значен
ня. Було дворянство, яке складало близько двох відсотків насе
лення, й селянство, яке аж до 90-х років XIX століття склада
ло близько дев’яноста п’яти його відсотків. Дворяни посідали 
переважну більшість багатств, монополізували всі привілеї, 
працювали в усіх державних установах, укомплектували кадри 
офіцерських збройних сил, а на додаток переважали і в куль
турі. Селяни, близько половини яких були власністю дворян, а 
решта — власністю держави, працювали на утримання країни, 
сплачували податки й постачали рекрутів. Слід пам’ятати, що 
існували також інші верстви — купецтво та духовенство, але во
ни були нечисленними й не мали впливу на суспільство.

Впровадження до такої системи понять демократії з часів 
пореволюційної Франції могло призвести лише до руйнівних 
наслідків. Виразником тієї нової і радикальної форми євро
пеїзації стала група, яку в середині XX століття почали назива
ти інтелігенцією13.

Від часів Петра І одним із основних способів модернізації 
суспільства російською державою була побудова системи

* старий режим (фр.)
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освіти. Починаючи від елітарних університетів, пізніше займа
ючись школами середнього рівня, а під кінець загально
освітніми, система намагалася поширити розвинену культуру 
Заходу. Спочатку задумали, а саме так і сталося, що це буде на 
користь зміцненню державної влади. Однак на початку XIX 
століття нечисленна освічена еліта, переважно вихідці з дворян, 
почали домагатися права політичної участі й особистої свобо
ди, проголошених тогочасним західним лібералізмом, — це 
вразило сповнену страхів аристократію, яка добре була 
обізнана з російською історією селянських бунтів. Найжах- 
ливіший із них, під проводом Пугачова, мав місце 1774 року, 
про нього написав Пушкін: “российский бунт — бессмыслен
ный и безжалостный”14. Важливо, що на початку століття уль- 
траконсервативний Жозеф де Местре застерігав Олександра І, 
який продовжував імперські традиції освіти згори, що 
справжньою небезпекою для крихких структур імперії були не 
стільки селяни, скільки потенційний “РощШсИе$г (і ’ипіуегьіїе

Перші інтелектуальні бунтівники були вбрані в мундири 
царської гвардії після смерті Олександра 1825 року. Декабрис
ти, так їх назвали згодом, намагалися підняти збройне повстан
ня проти його наступника, щоб Росія мала конституцію і 
скасувала кріпацтво. Після їхньої невдачі новий імператор, 
Микола І, протягом тридцяти років правління придушував 
будь-які прояви лібералізму. У відповідь інтелектуали, які ве
дуть родовід від поміщиків, заполітизувалися, але в теоретичній 
сфері, а не у практичній. З одного боку, західники стверджува
ли, що Росія, всупереч Миколі, все одно поверне на європейсь
кий шлях, який веде до конституційної свободи, а взірцем для 
неї стане Франція липневої монархії. З іншого боку, 
слов’янофіли так само, як і німецькі консервативні романтики, 
побоювалися деструктивного західного шляху і обстоювали 
думку, що розвиток Росії має спиратися на родинні патріар- 
хально-общинні традиції. Слов’янофіли мали підстави побою
ватися, тому що найрадикальніші західники, Михайло Бакунін 
і Олександр Герцен напередодні революції 1848 року домагали
ся у справах демократії — соціалізму.

За російських умов для тієї нової доктрини пролетаріат не 
міг бути універсальним класом; лише селянство — люди, або 
народ — могли відіграти ту роль15. Отож Герцен і Бакунін за
пропонували нову версію соціалістичної утопії: сільський

* Пугачов з універсітету (фр.)
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соціалізм, що спиратиметься на сільську спільноту, общину. Ця 
теорія, що пізніше була названа народництвом, дотримувалася 
думки, що селяни за своєю природою соціалістичні, тому що 
позбавлені приватної власності. Землею вони володіли колек
тивно і час від часу здійснювали її перерозподіл у межах 
спільноти, залежно від кількості членів родини. Народництво 
дотримувалося думки, що селяни від природи революційні, то
му що були кріпаками своїх панів-дворян. Внаслідок чого де
мократична революція в Росії буде зовсім нескладною: се
лянське повстання знищить самодержавство і панів, а соціалізм 
фактично існуватиме як сільська спільнота.

Отож відстала Росія завдяки одній революції буде спромож
на перескочити безпосередньо від колишнього устрою до 
соціалізму й уникнути західного, середнього, етапу — буржуаз
ного конституціалізму. Отже, на той час як Маркс створював 
найбільшу суспільну фантазію епохи для розвиненого промис
лового Заходу, Росія відтворювала відповідну їй, хоча й дуже 
примітивну фантазію для сільськогосподарського Сходу. Тягар 
відсталості перетворили на козир, і остання країна Європи по
чала вважати себе потенційно першою.

За часів наступного володаря радикальне крило інтелігенції 
здобуло шанси діяти згідно з народницькою фантазією. У 60-х 
роках XIX століття Олександр II здійснив ліберальну рево
люцію згори. Після знищення кріпацтва 1861 року було ство
рено виборчі органи територіального самоуправління, земства і 
незалежне судочинство 1864 року. Ці великі реформи стали 
аналогічними прусським реформам 1806-1810 років, впрова
дивши ту частину програми Французької революції, яка погод
жувалася з утриманням аристократії й абсолютної монархії. 
Метою Олександра була така підконтрольна модернізація. Зви
чайно, дистанція, яка відділяла Росію від решти країн Європи 
скоротилася більше, ніж за будь-якого володаря від часів Пет
ра Великого. Однак, згідно з відомим спостереженням Токвіля, 
найнебезпечнішим для невдалого уряду є час, коли розпочина
ються реформи. І, звичайно, важливо, чи нетерплячі пред
ставники інтелігенції радикалізувалися під впливом великих 
реформ настільки, щоб забезпечити безперервний рево
люційний рух.

Ці зміни стали очевидними під час бунту плебейських 
“дітей” у 60-х роках проти шляхетних “батьків”, що 
спостерігаємо у славетному творі Івана Тургенєва. Ті, другі, бу
ли ліберальними у справах культури філософічними ідеаліста
ми й романтиками. Якщо — як Герцен і Бакунін — вони були
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соціалістами, то намагалися поєднати німецьку філософію з 
французьким соціалізмом, Гегеля із Сен-Симоном і Прудоном. 
Невиховані діти, часто з чиновницьких родин, додавали до сво
го народництва філософський “нігілізм” — активний фактор 
позитивізму, матеріалізму та утилітарної етики. З цього погля
ду шляхетних лібералів вважали за гірших ворогів прогресу, ніж 
автократію. Герцен називав їх “холериками”, і, звичайно, вони 
представляли вперту і сувору течію європейської просвітниць
кої традиції.

їхнім видатним представником був Микола Чернишевський
— літературний критик і соціальний філософ. Згідно з його по
глядами, все у житті підпорядковане політиці й служінню на
родові. Усе мистецтво повинно бути громадянським, усі міжна
родні стосунки повинні бути підпорядкованими публічним 
справам, а вся енергія присвячена революції, яка приведе 
Росію до Кришталевого Палацу раціонального суспільства. Він 
висловив ці погляди 1863 року в утопічному романі “Що роби
ти?”, що протягом наступних п’ятидесяти років став рево
люційною настільною книжкою “розкаяних дворян”, більшість 
із яких була зацікавлена народними справами.

У ті ж роки народні справи перетворювалися на активний 
революційний рух. Скасування кріпацтва радикалізувало на
родників, бо, на їхню думку, мізерні наділи землі порівняно з 
тими, якими володіли дворяни, для селян були справжнім 
“свинством” Для народників було очевидним, що селяни ма
ють повстати негайно в соціалістичній революції. Аби підтри
мати таке повстання, група студентів 1861 року створила 
таємну організацію “Земля і Воля”. їх швидко заарештували 
разом із їхнім ментором і очевидним учасником Чернишевсь- 
ким, який решту життя провів у вигнанні. Нещастя автора 
зміцнило силу дії його роману. Але коли чергова група студентів 
1874 року “пішла в народ”, підбурюючи до повстання, селяни не 
відреагували. Отож після 1878 року радикали, які утворили таємну 
організацію “Народна воля”, зайнялися тероризмом, спрямованим 
проти уряду, сподіваючись викликати народний вибух. Вони 
навіть винесли смертний вирок і спромоглися 1881 року виконати 
його. Той зв’язок із Французькою революцією став початком 
політичного тероризму (на відміну від поодиноких актів індивіду
ального терору) як систематизованої тактики в сучасному світі. 
Отож народницька стратегія масового повстання “знизу” об’єдна
лася в Росії з індивідуальним терором “згори”, надаючи політич
ному насильству нового дозволу, дійсного завдяки західним ре
волюційним традиціям 1789-1871 років.
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Достоевський називав нових радикалів одержимими, а всі 
його літературні персонажі 60-70 років — від Раскольникова, 
Ставрогіна й аж до Івана Карамазова — це фактично стадії хво
роби, яка мучила російську “нігілістську” інтелігенцію/ До- 
стоєвського частіше читали на Заході як перш за все психоло
га хвороб і неврозів аніж як передвісника Ніцше і Фройда. Він, 
звичайно, був тим й іншим, але успіх здобув завдяки тому, що 
перш за все був критиком сучасності, всієї європейської куль
тури від часів Просвітництва. Він розвинув цю критику, щоб 
боронити те, що вважав за скромні, проте святі цінності бага
тостраждального російського народу, цінності, яким загрожує 
сучасний західний світ, вдираючись до Росії через проломи ве
ликих реформ. “Що робити?” Чернишевського допомогло йо
му осмислити цю загрозу. “Записки з підпілля” (1864 р.) — 
книжка Достоєвського, завдяки якій він відкрив своє справжнє 
покликання як письменник — була безпосередньою відповіддю 
на мрійницький роман Чернишевського. Достоєвський невтом
но атакував кампанію терору народовольців, бо дотримувався 
думки, відмінної від їхньої: самозвані друзі народу, радикальна 
інтелігенція були для нього потенційними панами невільників
— як у легенді про Великого інквізитора.

Герої Достоєвського, отже, являли собою етюд темного бо
ку Просвітництва, потенційного демонізму раціоналізма і пси
хопатології шляхетних задумів. І єство його літературних 
дослідів є частково антифілософським — пиха сучасного розу
му призводить до духовної хвороби і вбивства. Отож, розсуд
ливі батьки народили фанатичних дітей, з яких вийшов теро- 
рист-убивця Сергій Нечаєв. Цей понурий образ є, без сумніву, 
карикатурою і справді чимось схожим на звинувачення лібе
ралів і Заходу. Однак XX століття зробило багато, щоб надати 
цьому баченню законної сили, коли послідовники Черни
шевського — а під час терору Єжова 1937 року навіть Нечаєва 

прийшли до влади.
Образи Достоєвського є й коментарем до особливостей 

російської культури, яка справляла враження податливої усім 
ідеологічним віянням Заходу. Ця ситуація дозволила Черни- 
шевському перетворити тверезий утилітаризм і політекономію 
Джона Стюарта Мілла на перелицьований революційний епос 

книжку “Що робити?” За таких умов бідолашний Тургенєв, 
Цивілізоване втілення російської розсудливості — як колись 
Пушкін або Чехов, — був приреченим на невдачу, бо запізніло 
від імені ліберальних батьків робив зауваження їхнім рево
люційним дітям.

6 -  4745
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Підведемо підсумок одним реченням: величезну крихкість 
старорежимної російської політики підтримувало те, що 
соціалізм з’явився в Росії одночасно з лібералізмом на взірець, 
який не зустрічався в північно-західній частині Європи, де ми
нуло кілька десятиріч, перш ніж політична ставка так драма
тично зросла. І сталося це тоді, коли фактично проблемою в 
Росії був не Кришталевий Палац суспільного розуму, а 
скасування кріпацтва і, наскільки це можливо, досягнення пев
них скромних обмежень влади аристократії. Через це великі ре
форми Олександра II замість того, щоб започаткувати впорядкова
ний перехід до сучасної політичної системи (процес, який нечасто 
упорядковувався навіть на Заході), дали початок революційному 
рухові, який не ослабне упродовж подальших років режиму.

У жодній іншій країні Європи не існувало такого тривалого 
революційного руху. Найбільший контраст це становило з Ве
ликою Британією. їй, незважаючи на її тривалу парламентарну 
традицію, потрібний був період від 1832-го по 1912 рік, щоб пе
рейти від старорежимного виборчого права до загального 
виборчого права для чоловіків, і вже наприкінці того періоду 
соціалізм став політичною силою. Однак у Росії, перш ніж 
з’явилося хоч якесь виборче право, десятиліттями існував не
звично пожвавлений соціалістичний рух. Політична формула, 
яка була результатом російської відсталості, є, зрештою, 
соціалізмом, об’єднанням — отож хронічною радикалізацією — 
етапів сучасного руху до демократії. Формула та відтворила, у 
свою чергу, справжній культ Революції як найвищої форми су
часного політичного процесу.

Остаточним викликом для Росії з боку решти Європи стала 
революція у промисловості. Текстильна промисловість підняла
ся там у 40-х роках, а залізнична справа розвивалася на
прикінці 60-х років XIX століття, але завдяки зусиллям міністра 
фінансів Сергія Вітте в 90-х роках можна було говорити про ре
волюційну трансформацію промислової Росії. І знов у тому 
процесі швидше за все діяльність уряду згори, ніж суспільна 
ініціатива знизу, була керівною силою16. Знову, як і колись, не
спокій за шанс існування серед європейських держав мотиву
вав кроки країни до проведення примусової модернізації. Ство
рена свого часу Петром І потужна військова машина, якої ви
стачило, щоб подолати Наполеона, після кримської війни 1854- 
1864 років утратила конкурентоспроможність на міжнародно
му ринку. Ця свідомість слабнучої мілітаристської позиції Росії 
була головним імпульсом для великих реформ Олександра II.
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Наприкінці 90-х років, коли Європа розділилася на Троїстий 
альянс у центрі і на Троїсту Злагоду на узбережжях, швидкий 
розвиток промисловості був сильнішим імперативом, ніж доти.

Знову модернізацію звузили у часі. Її наслідки не завжди бу
ли такими, як очікувалося. Індустріалізація, з ініціативи Вітте 
була нерівномірною. Вона орієнтувалася на важку промис
ловість і найсучасніше обладнання, а великі фабрики локалізу
валися в найбільших містах. Легка промисловість і створення 
матеріальних благ на душу населення ігнорувалися, а 
селянство, яке не мало з цього жодних реальних благ, 
змушували все це фінансувати через податки.

Наслідки цього форсованого осучаснення були двоїстими й 
суперечливими. З одного боку, Росія була до 1914 року, якщо 
брати валовий продукт, п’ятою державою у світі після Сполу
чених Штатів, Німеччини, Великої Британії та Франції, але по
переду Австро-Угорщини, Італії та Японії. З іншого, якщо бра
ти продукцію на душу населення, її позиція була найнижчою в 
Європі і ненабагато вищою, ніж у більшості азіатських країн. 
Отож Росія, з точки зору більшості її власних інтелектуалів, за
явила про себе як спеціальна і відособлена культурна єдність, 
як цивілізація “євроазіатська”17. Одночасно дозріваючі рево
люціонери, як Ленін, могли її бачити “напівколоніальною”, ек
сплуатуючою європейською державою, але й найбільш експлуато
ваною розвиненішими імперіалістичними державами Заходу.

Чергові коливання у статусі Росії періоду /іп-(Іе-зіесІе 
пов’язані з її крихким дворянсько-селянським суспільним уст
роєм, який дедалі слабшав відтоді, як з’явилися два нових еле
менти. Перший — це клас промислових робітників. Хоча й 
немічний, він був сконцентрований у кількох великих міських 
осередках і тому становив потенційну небезпеку для встановле
ного порядку, якою розрізнене селянство ніколи не було. Дру
гим елементом були різні торгові, технічні й ремісницькі се
редні класи. Скупчені в тих самих міських центрах, що й 
робітники, вони складали найбільш освічену і “європейську” 
частину суспільства. Отож так само соціалізм, як і лібералізм, 
які обмежувалися доти інтелектуальною сферою інтелігенції, 
мали сучасну політичну клієнтуру, заслуговуючи на назву “гро
мадянського суспільства” (термін вживається класичною євро
пейською політичною теорією).

За тих умов треба було неодмінно домагатися громадської 
участі в політичних справах і конституційного уряду. Однак са
модержавство, традиційно за своєю природою мілітаристсько- 
монархічне, не мало наміру зрікатися прерогатив, як його

б*
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прусські чи австрійські кузени. Фактично, воно вперто чинило 
спротив будь-яким змінам, бо вбивство Олександра II переко
нало уряд у тому, що будь-які реформи, безумовно, будуть не
безпечними. Одночасно через те, що рівень суспільного напру
ження в усе ще самодержавній Росії був значно вищим, ніж у 
конституційних Пруссії та Австрії, мрія радикальної 
інтелігенції про тотальну пролетарську революцію як шлях до 
справжньої демократії, що налічувала десятки років, залишила
ся живою.

Мрія ця навіть зміцніла, коли марксизм почав боротися з 
народництвом за вплив на інтелігенцію. Вперше це далося 
взнаки після невдачі, яка спіткала перед 1881 роком дві народ
ницькі тактики: масове селянське повстання й індивідуальний 
терор. Через те, колишній народник Георгій Плеханов, зробив 
висновок, що селянство було справді реакційним класом, а йо
го інтелектуальні провідники — небезпечними брехунами. 
Росія не була винятком, що не підлягав логіці історії, а тому 
шлях до демократичної революції мусила подужати за західним 
прогресом — від феодалізму до капіталізму, а потім до 
соціалізму. В 80-х роках XIX століття Плеханов прищепив 
марксизм у Росії, а в 90-х, внаслідок індустріалізації Вітте, на
родився “пролетаріат” Це здавалося підтвердженням того, що 
Плеханов мав слушність. Отож близько 1900 року частина 
соціалістичної інтелігенції перенесла своє лояльне ставлення із 
селян на робітників, у яких зараз вбачала новий “універсаль
ний клас” наступної демократичної революції. Отак російський 
радикалізм опинився зрештою в одній шерензі з кульмінацією 
європейської суспільної ідеології й прийняв переможну фан
тазію тогочасся — марксизм18.

Російський революційний рух не завдячував своєю силою ви
ключно історичній логіці російського суспільного прогресу. Він та
кож пройшов через каталізаторський вплив великої непередбаче- 
ності людських доль — війни. Першою тогочасною поразкою 
мілітаризованої Роси стала Кримська війна, яка надала імпульсу ве
ликим реформам та революції як “випадковому продукту”. Навіть 
“переможна” війна Росії проти Туреччини 1877-1878 років серйоз
но поглибила революційну кризу, пов’язану із “Землею та Волею” 
Смуга невдач простяглася також через російсько-японську війну
1904-1905 років, під час якої Росія зазнала найвідчутнішої за 
імперіалістичну епоху поразки — поразки від неєвропейської, 
“жовтої” держави. Остання війна загострила і без того гостру 
внутрішню кризу, що призвело до революції 1905 року.
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Цю подію, хоч і затьмарену революцією 1917 року, надміру 
часто представляють “революцією робітників”, “генеральною 
спробою” перед Червоним Жовтнем19. Проте фактично рево
люція 1905 року виявилася цілком типовою європейською ре
волюцією із числа тих, що їх марксисти характеризували “бур
жуазними”. Це означає, що здійснилася політична революція 
проти старого режиму, за конституційний уряд, законодавчий 
парламент та рівність у правах усіх громадян. Нічого 
соціалістичного у меті, поставиленій більшістю її учасників, не 
передбачалося, а промислові робітники, беручи у ній участь, 
виявилися тільки одним із суспільних факторів. Фактично ре
волюцію здійснювали ліберальні професійні класи і дворянст
во, допомагали ж майже усі групи мешканців міст у країні, а 
мета її виявилася ліберально-демократичною20. Робітники, зви
чайно, відігравали важливу тактичну роль у революційних 
подіях, тому що мали можливість паралізувати господарство і 
транспортну систему. А відтак перетворилися на силу для за
провадження безпосередньо акцій, подібних до тієї, яку 
здійснив паризький плебс, санкюлоти під час ліберальної 
революції 1789-1793 років. Роль робітників виявилася, зок
рема, значною під час жовтневого генерального страйку, 
який зрештою поставив самодержавство навколішки і 
примусив до створення законодавчої Думи. Але в жоднім 
разі робітнича активність не забезпечила класового харак- 
теру руху, не нав’язала йому політичної мети, яка стала б 
типовою “пролетарською”. Соціалістичні ж партії — мен
шовики і більшовицькі соціал-демократи, а також неона- 
родницька партія соціалістів-революціонерів — відігравали 
тільки допоміжну організаційну роль, незрівнянно меншу, 
ніж ліберальні конституційні демократи або кадети.

Утім ця половинчата революція виявилася значною пораз
кою російського лібералізму, так само, як революція 1848 року 
У Німеччині теж стала поразкою середньо-європейського лібе
ралізму. Як у німецькому випадку, так і в російському 
внаслідок революції виграли консерватори, яким вдалося під 
час радикальної бузи утримати збройні сили і у такий спосіб 
придушити “вулицю”. В обох випадках результатом став, зреш
тою, БсІгеіпкопзШиіїопаІізтиз, чи псевдоконституціоналізм, коли 
монархія змушена була погодитися на законодавчий парла
мент, проте не погодилася, щоб уряд перед ним звітував. У 
Росії це призвело до посилення відповідальності кадетів у Думі 
за становище у країні, проте не дало їм жодної відповідної кон
ституційної влади.
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Відтак ліберали й надалі залишалися у затінку самодержав
ства, до цього приєдналася лише їхня нездатність змінити будь- 
що у важливих суспільних справах, — зокрема, у сільськогос
подарській реформі — що й компрометувало їх як політичну 
силу. Як наслідок, коли 1912 року розпочалася суспільно- 
політична агітація, кадети опинилися не у найкращій ситуації, 
з якої не мали змоги скористатися, через що від лівих політич
на ініціатива перейшла до рук партії соціалістів. Знову 
російський лібералізм лівих виявився переможеним рево
люційним соціалізмом на взірець 1861-1863 років. Отож лібера
ли справді позбулися керівної політичної ролі ще до того, як 
розпочалася революція 1917 року, а те, що зазвичай вважають 
вступом, поміркованою фазою великої революції, в Росії 
виявилося вже остаточно завершеним21.

Російська історія довела 1917 року господарський, суспіль
ний і культурний спадок до революційного вибуху і до встанов
лення нового радянського порядку, який утворився внаслідок 
цього. Нехай вступом до оцінки унікального російського 
устрою до радянської соціалістичної суміші буде харак
теристика рис, що виокремлюють політичну культуру старої 
системи.

Першою рисою залишається, без сумніву, слабкість і не
впевненість російських урядових і суспільних структур. Жорст
ке військово-бюрократичне самодержавство заступило примі
тивне двокласове пансько-селянське суспільство, а політичний 
відчай держави разом із відчаєм кріпосництва створили ще 
більшу нестабільність системи, порівняно з будь-якою євро
пейською країною. Російська історія кінця XVI і до самого
XVIII століть детально змальовує серйозні селянські повстання
— часи смути Стеньки Разіна, Булавіна, Пугачова. Вони пере
вершили будь-які західні жакерії, підцаши сумніву навіть існу
вання існуючого суспільного ладу й держави. Навіть у XIX 
столітті, коли вже не розпалювалися бездумні, безжалісні — 
згідно висловлювання Пушкіна — бунти, привід анархії все ще 
загрожував системі. Тому ліберальний соціаліст Олександр Гер- 
цен мав право стверджувати, що російська система нагадувала 
“тимчасовий бівак”, який революційна буря могла швидко 
знищити. Через це й революційний соціаліст Петро Ткачов 
(якого часто вважали за передтечу Леніна) міг у 70-х роках XIX 
століття доводити, що слабкість російських структур зробила 
можливою превентивну соціалістичну революцію, перш ніж 
розвиток капіталізму диференціював і зміцнив суспільну систе
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му країни22. Перекладемо ці інтуїтивні спостереження мовою 
класичної політичної теорії — через те, що “громадянське 
суспільство” старорежимної Росії залишалося надзвичайно 
слабким, держава виявилася гіпертрофованою, що призвело до 
виняткової піддатливості системи до революційних подій23.

Іншим аспектом перемоги російського народу, який 
спричинив нестабільність, стала схильність інтелігенції XIX 
століття до максималізму. Усі критики, якими Едмунд Бурке і 
Токвіль керували, як непрактичні ідеологічні інтелектуали 
Франції XVIII століття, переважно належали до передрево
люційної російської інтелігенції. Це сталося з двох причин. По- 
перше, російська інтелігенція виникла перш, ніж утворилися 
типовіші класи, середні поміж панами і селянами, як це відбу
валося на Заході. У підвішеному стані, не закріплена певною 
групою, що відіграє практичну роль у суспільстві, інтелігенція 
спиралася на голу теорію, яку жодного разу не піддавала тесту
ванню справжньою політикою. Іншою причиною макси- 
малізації стало те, що російська інтелігенція, народижена 
пізніше, у процесі культурного розвитку Європи, успадкувала 
увесь приголомшливий вантаж англійських, французьких і 
німецьких інтелектуальних традицій. Оскільки далекосяжний 
вплив цих традицій перевершував здатність самодержавства, 
яке спиралося на кріпацтво, спокійно їх засвоїти, результатом 
стала надміру багата ідеологічна дієта і хронічна інтелектуаль
на нестравність.

До усього цього слід додати ще й російську схильність до 
моралізування в інтелектуальному житті. Ця риса переважала в 
російській літературі XIX століття, яка цікавила найбільш схиб- 
нутих західних читачів. Моралістика перш за все отримала 
втілення у невтомному змаганні з Великими Питаннями про 
людські проблеми. Толстой — через створені ним постаті П’єра 
Безухова, Платона Каратаєва та Левіна, а також у власних доб
ре відомих пошуках — у цьому неперевершений художник. До 
речі, не досить часто моралістика виявилася абстрактною чи 
теоретичною, зверненою до трансцедентного святого Граалю, 
певного, універсального Категоричного Імперативу. Просто во
на виявляла себе у характерний спосіб, турбуючись переважно 
про конкретне застосування етичних засад відносно суспільства 
і політики.

Таким чином, російська політична думка переважала серед та
ких моральних і практичних питань, як: “Хто винен?”, “Що то за 
“друзі народу?”, “Що робити?” Схильність та, однак, аж ніяк не 
була засобом вираження будь-яких специфічних властивостей
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російської душі, як прагнули у тому переконати Микола Бердяєв 
та його західні послідовники. Джерелом тенденції до макси- 
малізації в російському публічному житті швидше виявилося те, 
що 1905 року справжня політика, така, як на Заході, була 
нелегальною. Це означало, що будь-яка політика в Росії ставала 
автоматично так само апріорною, як і революційна. Таким чином, 
знову стикаємося з проблемою гоніння, об’єднання й відвернення 
від загальних сучасних культурних зразків, які перетворили відста
лу Росію на іншу радикальну варіацію на звичні європейські теми.

Як наслідок, усі російські політичні партії, що з’явилися 
напередодні 1905 року, виявилися нетиповими. На Заході партії 
почали створюватися, коли виникла можливість керувати завдяки 
цим виборам. їхньою метою спочатку було здобуття голосів, а 
потім — конституційне утвердження влади. Саме у такий політич
ний спосіб відбувся поділ на “лівих” і “правих”. Однак у Росії 
“партії” з’явилися перш ніж почали функціонувати інституції ви
борів і конституційного правління. Тому вони являли собою 
швидше змову пов’язаних між собою людей з метою пробудження 
революції, а не здійснення конституційного правління. Навіть ле
галізовані ліберали, які після 1905 року переродилися на консти
туційних демократів, чи кадетів, мусили визнати революцію аку
шеркою конституціоналізму. Й решта партій, що опинилися 
лівіше від кадетів, виступили за установчі збори соціальної рево
люції. Неонародницька партія соціалістів-революціонерів, або 
есерів, Віктора Чернова виступала від імені селян. Меншовицькі 
соціал-демократи Юлія Мартова* — від імені “дозрілого” 
робітничого класу, як у розвинених європейських країнах. А 
найнетерплячіші більшовицькі марксисти Володимира Ульяно- 
ва-Лені на після 1905 року виступали одночасно від імені 
робітників і селян, або принаймні, найбідніших селян.

Здебільшого ця політична діяльність виявилася обмеженої 
лише “від імені”, тому що в усіх російських партіях переважала 
інтелігенція. Ті соціальні партії виокремлювалися не тільки з 
точки зору належної клієнтури, але класу та рангу 
інтелектуальних вождів. Серед кадетів у особах професора 
Павла Мілюкова чи економіста Петра Струве зустрічаємося з 
високим рівнем творчого таланту, космополітичної культури та 
великим академічним і соціальним престижем. Чим лівіше, тим 
дедалі провінційнішими стають політичні інтелектуали, дедалі

* Власне, Л. Мартова, бо такий був псевдонім Юлія О. Цедербаума (прим, 
перекл.).
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другорядну суспільну позицію займають, дедалі суто російську 
культуру представляють, дедалі ідеологічніші програми виголо
шують. Наприклад, есери виходили перш за все з інтересів 
земських вчителів і техніків-фахівців. Меншовики значною 
мірою спиралися на дрібну міську інтелігенцію, зокрема на 
євреїв, (яких вважали у царській Росії людьми нижчого сорту) 
і частково на грузинський народ. Нарешті, більшовицьких 
діячів набирали з гетерогенної, провінційної й в значною 
мірою великоруської дрібної інтелігенції. Вони опанували най
нижчий рівень формальної освіти, радикалізм яких надто час
то спричинявся до їхнього відсіювання або ж виключення з 
академічної системи, — тут можна взяти за приклад Леніна і 
Сталіна.

Однак невідповідний суспільний статус не ставав перешко
дою на шляху до великого призначення. Син коваля Муссоліні 
й син митника Гітлер — ось два приклади. Отож вже відомо, що 
Ленін і його різнорідні бійці переможуть у Росії, найкращим 
буде представити його самого та його більшовиків уже зараз, у 
контексті старого режиму, ніж у пізнішому контексті їхнього 
революційного тріумфу.

ЛЕНІН І БІЛЬШОВИЗМ

Від самого початку створення Леніним більшовизму 1903 
року правочинність цього руху залишалася джерелом постійних 
суперечок: чи був це один із допустимих варіантів марксизму, 
чи “ревізіоністична” деформація, що виникла внаслідок 
російської відсталості? Увесь час, доки тривав радянський екс
перимент, ця суперечка не була суто академічною дискусією; 
фактично вона ставила питання про соціалістичне затверджен
ня радянської системи; у цьому значенні вона є еквівалентна 
емпіричній суперечці на тему пролетарського характеру Жовт
невої революції. Бо якщо ленінізм не являє собою істинного 
марксизму, а є будь-чим на кшталт диктаторського якобізму 
або повстанського бланкізму, як твердили супротивники 
Леніна, то виникає підозра, що революція була державним пе
реворотом. У попередньому розділі йшлося про тло тих про
блем у контексті справжнього марксизму та II Інтернаціоналу. 
З цього погляду варто ознайомитися з російським ставленням 
До “проблеми Леніна”.

Оскільки Ленін, власне кажучи, самотужки створив більшо
визм, його біографія має чимале значення для історичної про
блеми — комунізму. У зв’язку з цим згадаємо суттєвий факт.
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Ленін народився 1870 року в родині дрібних дворян і середніх 
службовців понад Волгою, у Симбірську, де його батько 
посідав посаду шкільного інспектора24. Власне, Ленін виявився 
продуктом найкращого, що існувало в російському царському 
режимі — освітньої системи і моралізаторської культури 
інтелігенції. Революціонером він став з тієї причини, що куль
тура, починаючи від 60-х років XIX століття постійно 
призводила до конфлікту між ідеалами молодості і жорстокою 
владою держави, що у свою чергу викликало репресії й трива
ле вороже ставлення до системи.

Леніна цей процес захопив після страти 1887 року старшо
го брата Олександра, який вступив до “Народної Волі” Роди
на зазнала відчуження з боку свого довкілля, а Леніна виклю
чили з Казанського університету. Хоча, завдяки закінченню за
очних курсів, він отримав фах юриста (професія, за якою ніко
ли не працював), та виявився повністю ізольованим системою. 
Мешкаючи у провінційних приволзьких містах до двадцяти 
трьох років, Ленін піднісся з народників у традиціях Черни- 
шевського, з яких вийшов його старший брат, до нового марк
сизму Плеханова.

У середині 90-х років Ленін переїхав до Санкт-Петербурга, 
розпочав агітацію серед робітників під час першого в Росії ве
ликого промислового страйку і у такий спосіб став про
фесіональним революціонером. За класичною формулою 
нового покликання, виявився заарештованим і висланим до 
Сибіру, де уперто навчався і друкував, щоб остаточно 1990 року 
втекти за кордон і залишатися там (якщо не брати до уваги не
тривале повернення 1905 року) до квітня 1917 року. Ленін, так 
само, як і Маркс, не отримав бодай найменшого практичного 
досвіду трудівника.

Під час еміграції Ленін повністю присвятив себе справі по
будови партії, спроможної остаточно захопити владу в Росії. Це 
аж ніяк не означає, що він не був глибоко заангажованим 
марксистом і теоретиком, навпаки, завжди намагався у своїх 
програмах спиратися на марксистські принципи. Але перш за 
все Ленін — практик революції і теоретик влади. Тому поставив 
собі за мету пристосувати загальний марксистський світогляд 
до властивостей революційної ситуації в Росії.

Наслідком вивчення Леніним праць Маркса стало створе
ння найнезвичайнішої інституції сучасної ери — Комуністичної 
партії. Марксівський “Маніфест” визнавав роль авангарду за 
людьми освіченішими, яких називав “комуністами”, а сам 
Маркс керував І Інтернаціоналом у авторитарний і маніпуля-
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горський спосіб, який сміливо можна найіменувати проле
тарським. Це також стосується і його звички насилати про
кляття на суперників-соціалістів. Однак відносно стабільні 
умови в Європі після 1848 року не сприяли цій практиці; отож, 
як нам відомо, західноєвропейський марксизм почали 
ототожнювати з соціал-демократичними партіями, зацікав
леними у тому, щоб перемогти на виборах, ніж у тому, щоб 
здійснювати революцію. До 1900 року за російських передпар- 
ламентських і передреволюційних умов стало можливим 
звільнення авангардного потенціалу марксизму.

Цей процес розпочався 1901 року, коли шестеро інтелекгуалів- 
емігрантів на чолі зі старшим — Плехановим та молодшими — 
Леніним і Мартовим заснували газету “Іскра”. Цей теоретичний 
орган було утворено з найпрактичнішою метою, а саме: координу
вання розрізнених марксистських груп у Росії і, завдяки цьому 
створення загальнодержавної соціал-демократичної партії. Пер
ший наступ іскрівців розпочався із переконання інтелігенції у то
му, що народницька віра у селянську революцію, яка б дозволила 
Росії перескочити через буржуазну фазу розвитку, хибна. Вони до
водили, що Росія так само, як і решта країн, мусить перетерпіти 
хресний шлях через капіталізм, перш ніж досягне соціалізму. 
Згідно з формальними засадами марксизму російська революція 
здійснюватиметься в два етапи: перший, що наближається, буде 
буржуазно-демократичним, соціалізм же здійсниться у другому; 
тобто за остаточних об’єктивних умов, створенних для цього 
капіталізмом.

Однак інтелектуали-іскрівці для початку не повинні були 
піддатися ворогам саме у лоні російського марксизму, відомого як 
“економізм”. Цей рух доводив, що у відсталій Росії робітники бу
ли і мають бути зацікавленими лише в економічній вйніі; через те 
інтелектуали не мають права втягувати їх у небезпечну політичну 
боротьбу проти аристократії через те, що змагання ці прерогатива 
марксистської інтелігенції. Отже, економізм виявився яскравою 
формою сповзання у бік реформізму, бо повністю відсторонював 
інтереси робітників від революції. Власне, саме це разом зі скан
далом єресі Бернштейна і спонукало Леніна зробити найва
гоміший внесок до марксизму, чим стала теорія авангардної партії 
професійних революціонерів.

Ця теорія стала відома світові 1902 року завдяки брошурі, 
Шо мала таку саму назву, як і революційна фантазія, книжка 
Чернишевського “Що робити?”25 Її теза грунтувалася на кон
трасті між неорганізованою “стихійністю” руху робітничого 
класу і науковою “свідомістю” революційної соціалістичної
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інтелігенції. Стихійність робітників могла б викликати лише 
“трейд-юніоністську” свідомість, а відтак і реформізм; однак 
революційний соціалізм виріс “із теорій філософських, істо
ричних та економічних, опрацюваних освідченими представни
ками заможних класів, інтелігенцією”*. Виключно їхні 
“глибокі наукові знання” спроможні були б відірвати проле
таріат від його невідкладних побутових турбот, аби він зміг ви
конати роль визволителя людства, призначену йому логікою 
історії. Робітничий клас може здійснити свою історичну місію ли
ше під егідою партії “революційно-соціалістичної інтелігенції”.

Крім того, за умов боротьби, нав’язаної російським автокра
тичним “поліцейським урядом”, така партія повинна бути ор
ганізованою на зразок мілітаристської. Вона не може дотриму
ватися формальних демократичних процедур, структура ж її ар
гументації має спиратися на систему комітетів, у яких ініціати
ва подається згори донизу; вона має бути таємною, наскільки 
це можливо; мусить складатися із професіональних, дис
циплінованих, штатних революціонерів. Коротше кажучи, має 
бути організацією змовників.

Крім того, за російських умовах засновники такої ор
ганізації могли бути лише вихідцями з інтелігенції; проте од
наково партія мусить завербувати якнайбільшу кількість 
робітників з умовою, що вони перш за все стануть активістами. 
Таким чином, партія, створена Леніним, не являла собою 
партії інтелектуалів, які діяли від імені робітників, як дехто вва
жає; не була також партією інтелектуалів і робітників, як 
намагалися визначити меншовики. Це була партія “партійних”, 
тобто активістів, яким було властиве політично-ідеологічне ан
гажування, незважаючи на їхнє суспільне походження. На 
практиці, зрозуміло, у керівництві такої організації опинялися, 
як правило, інтелектуали, а її робітничі елементи відігравали 
другорядну роль. Однак сама організація не належала до кате
горій суспільних, вона являла собою інституційне втілення 
“справедливої” ідеології.

Ця організація, залишаючись таємною, не мала наміру вла
сноруч силами захопити владу. Вона мала функціонувати як 
кадрова теоретична й інформуюча робітничі маси, щоб згодом, 
скориставшись із кризи, захопити владу. Тому завдання партії 
полягало у пошуках джерел напруження в існуючому 
суспільстві — перш за все серед робітників, але й серед селян 
та решти населення, — а також загострення цього напруження,

* Ленін В. І.
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вихованні “наукової” класової свідомості в усіх пригнічених і 
скерування їхньої енергії на революційне захоплення державної 
влади. Таким чином, геній ленінської партії — а це виявилася 
справді таки геніальна конструкція — полягав у тому, що вона 
являла собою одночасно елітарну таємну організацію та засіб 
масової мобілізації. Цю єдину такого роду організацію Ленін 
слушно назвав “партією нового типу”, що за її допомогою 
збирався “перевернути всю Росію”. Іншою ознакою новизни 
партії стало її доведення до логічного розвінчання 
марксистського заперечення існування автономної сфери в 
політиці. Для Маркса політичні партії — орлеаністи, 
легітимісти, так само, як і демократичні “верхи” з його брошур 
на тему 1848 року — залишалися лише фасадом або 
лаштунками для справжніх акторів історії — суспільних класів. 
Виключно ці судоми “надбудови” до самого “базису” фактично 
навстіж відчиняють двері для нового типу ПОЛІТИКИ — політики 
ідеологічної. Ось ленінська адаптація роздумів на такий 
взірець: за теорією Маркса, пролетаріат є знаряддям через який 
логіка історії досягне апогею у соціалістичній революції; 
пролетаріат усвідомить свою велику місію у боротьбі з 
економічною експлуатацією. Однак, як слушно висловився 
Ленін, у сперечці із економістами та революціоністами, 
пролетаріат самотужки не здатний розвинути таку свідомість і 
не зреагувати у спосіб революційний; він піддається впливові 
“трейд-юніоністів” й тому ставитиме перед собою банальну 
мету, як восьмигодинний робочий день. Саме тому Ленін 
слідом за Каутським, доповнюючи діалектику майстра, 
твердив, що почуття високої місії має бути вихованим у 
пролетаріата іззовні, тобто освіченими буржуазними 
інтелігентами, найпершими й найвідомішими представниками 
яких стали Маркс та Енгельс. Ось чому ленінська “партія 
нового типу” стала втіленням “наукової” революційної 
свідомості, привласнюючи собі роль пролетаріату як знаряддя 
логіки історії.

Марксистська соціологія, яка перетворила суспільні класи 
на історичних персонажів, на практиці вела до перекручення 
Цієї ж соціології. Ця перекручена логіка розвивалася у такий 
спосіб: насамперед самозваний політичний сурогат затьмарює 
Удаваний пролетарський базис. Оскільки ж пролетаріат є “най
вищим” історичним класом, той сурогат придушує решту кла
сових партій а, отже, монополізує політику. Через те, що 
партія-сурогат перетворюється на втілення пролетарської місії 
соціалізму, вона приступає до повалення капіталізму, тобто
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диструкції громадянського суспільства. Отож остаточним 
висновком відмови Маркса від гегелівської держави і “буржу
азного” суспільства на користь суспільної боротьби класів є, 
хоч це й парадоксально, позбавлення суспільства будь-якої ав
тономії на користь нової ідеологічної політики.

У антисуспільстві, що виникає завдяки цій логіці, усе 
суспільне та індивідуальне життя мусить стати заполітизованим 
і “задержавленим” — підпорядкованим партії. Це сюрреальне 
перекручення насправді стане логікою радянського то- 
талітарізму. Як ішлося у дотепі радянських часів: “Усе в Ра
дянському Союзі політичне, крім самої політики, що є 
таємним тереном партії”.

Щодо робітників до мозку кісток, то вони як передодні, так 
і по 1917 році брали участь у житті партії, доки працювали під 
її керівництвом для революції, а не для власного економічного 
зиску. Потрапляючи ж до тієї “ревізіоністської” засідки, вони 
переставали бути автентичними пролетарями й перетворювали
ся на складову “дрібної буржуазії”, типовими представниками 
якої були “зрадники” — меншовики або “ренегати” — німецькі 
соціал-демократи. Власне, суспільство складалося лише з двох 
класів із двома світоглядами, пролетаріату й буржуазії; коли ж 
будь-хто на політичній арені, байдуже, до якого de facto класу 
належав, не мав наукової революційної свідомості, він автома
тично зараховувався до буржуїв і ворогів.

“Незабаром припиниться навіть мова про самостійну ідео
логію, вироблену самостійно робітничими масами безпосеред
ньо у процесі їхнього руху, бо завдання стоїть так: ідеологія 
буржуазна або соціалістична. Середини немає, (тому що жод
ної “третьої” ідеології людство не виробило, а втім взагалі у 
суспільстві, яке роздирають класові суперечки, не може навіть 
ітися про позакласову або понадкласову ідеологію”. (...) Однак 
стихійний розвиток робітничого руху схиляється, власне, до підпо
рядкування буржуазній ідеології (...) тред-юніонізм, таким чином, 
означає, власне, ідейне уярмлення робітників буржуазією”*.

Ось яка войовничо-маніакальна соціологія доповнювала 
ленінський внесок до марксизму.

Висновок: ленінська партія представляє метафізичний, а не 
емпіричний пролетаріат, а той примат ідеологічно-політичної 
“свідомості” над реальним життям суспільства утворює 
внутрішню структуру системи Леніна та збудованого режиму. З 
цієї точки зору основа марксизму-ленінізму — суспільна бо-

* Ленін В. І.
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ба класів — перетворюється на пслітично-мілітарістську боротьбу 
партії проти усього, що поза її межами, тобто проти дійсності.

Однак як це погодити з вірністю Леніна Марксові? Ленін 
фактично перекрутив основи марксизму, твердячи, що 
свідомість має керувати суспільним базисом. Однак, зробивши 
це, усе ж залишився марксистом, бо й Маркс, на власний 
розсуд перекручуючи Гегеля, не поривав із диалектикою і ме
тафізикою. Звичайно, провідна роль інтелігенції в революції 
логічно випливає з марсистської заміни політики соціологією, на 
той час як з цієї точки зору партія є лише відображенням 
суспільного класу, пролетаріату, а не змовою інтелектуалів. Без 
сумніву, то ілюзорна гра, але з переконливою силою конфрон
таційної соціології марксизму. Отож Ленін не зрадив Маркса, 
спрощуючи й пристосовуючи до дій його теорію. Енгельс теж був 
не таким рафінованим, як Маркс, як, зрештою, уся позитивістська 
духовна культура II Інтернаціоналу, з якої вийшов Ленін.

Із питанням правонаступника Леніна ще міцніше поєднує 
умова, про яку йшлося в попередньому розділі. Суть її в тому, 
що реалізація марксизму як цілого неможлива з тієї причини, 
що його формальна історична логіка не приведе до тотальної 
соціалістичної революції. Ленін вирішив розвинути саме ті еле
менти оригінальної системи, яких найбільше потребували рево
люційні дії. Таким чином, ленінська партія виявилася ланкою, 
якої бракувало в оригінальному марксизмі, необхідним інстру
ментом досягнення не-капіталізму.

Маркс витворив велику німецьку теорію соціалізму; Ленін 
нашпигував її нескладними, російськими засобами реалізації. 
Адже не існує універсального, “ортодоксального” марксизму; 
лише організація на взірець ленінської могла втілити на прак
тиці зрівняльну квінтесенцію комунізму так, як до цього 
підійшов “Маніфест”, “знищення приватної власності”.

Ленінське бачення партії спричинолося до розколу 
російської соціал-демократії під час її другого з’їзду в Лондоні 
1903 року, коли Ленін обстоював централізацію, а Мартов і 
Плеханов гнучкіший рух, який спиратиметься на ширші осно
ви. Таким чином, у Росії усупереч надіям народилися дві марк
систські фракції замість об’єднаної партії: більшовики-ленінці 
з більшовицької фракції та меншовики з меншовицької, на
звані так за остаточними результатами голосування з’їзду, який 
надав тимчасову перевагу першим.
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Коли розходження між ними поглибилися, меншовики 
почали доводити, що ленінська партія — це повернення до 
таємної “Народної волі”, а отже й виникла як відповідь на 
відчайдушні умови російського відставання. Цей присуд не
безпідставний: ленінізм насправді був марксистським щеплен
ням, зробленим на тривалій революційній традиції Росії. Було 
б однак хибним зводити більшовицькі організаційні форми 
виключно до самого фактору, адже вони сягають корінням без
посередньо в марксистську ідеологію. Форми ці є швидше 
наслідком взаємодії між ідеологічними структурами та умова
ми, що панували в Росії.

Цю взаємодію не важко зрозуміти, якщо порівнюючи 
більшовиків із суперниками; коли — незважаючи на те, що всі 
партії в Росії діяли за умов утиску, — саме більшовики створи
ли особливу ієрархічну таємну організацію. Різниця найяскра
віше проступає при порівнянні з найбільшою революційною 
партією — есерами. їхній теоретичний фланг, бойова ор
ганізація, виявилися ще таємнішими, ніж більшовицькі, однак 
та група навіть не повинна була підтримувати керівництво 
чільної партії; а сама партія, попри чисельність, мала таку 
довільну структуру, що 1917 року виявилася з усіх трьох 
соціалістичних партій найменш спроможною здійснити — 
захопити і утримати владу. Відчасти до цього призвело те, що 
за нею стояло розрізнене селянство. Однак не менш важливим 
стало те, що есерам бракувало конкретної ідеології. Простіше 
кажучи, їхньою ідеологією усе ще залишалися давні народ
ницькі гасла, вкриті тонкою плівкою марксизму: “всю владу — 
народу”, “землю — селянам” і “революція — зараз” — тобто за
гальні фрази, які не мають великого значення в період політич
ної кризи.

З іншого боку, обидва злами соціал-демократії мали взаємо
пов’язані внутрішні структури і виявилися спроможними 
здійснювати владу через професійні спілки та ради. Так відбу
валося відчасти через їхній сконцентрований робітничий “ба
зис”, але до тієї ж міри завдяки раціоналістичній структурі іде
ології. Однак ідеологія, що нагадувала обличчя Януса, дозволя
ла меншовикам спиратися на формальні принципи та історич
ну логіку, які виокремлюють буржуазну революцію з проле
тарської, тоді як більшовики наполягали на “науковій рево
люційній свідомості” і політичній свободі, просуваючись у на
прямку телескопічного звуження двох цих “революцій” Прак
тично організаційна різниця між двома фракціями містилася в 
основному теоретичному положенні.
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Ще одним джерелом більшовицької організаційної діяль
ності виявилася традиція елітарної, демократичної конспірації 
наприкінці Революційної Ери, тобто з 1815 року. У найвідста
ліших районах Європи таємні організації освічених людей, які 
часто наслідували приклад масонів, намагалися продовжувати 
справу революції, подеколи пов’язуючи її з націоналізмом. Так, 
наприклад, у Німеччині маємо Tugenbund з 1812 року, 
ВиксИепзИаАеп від 1815-1819 років і Союз Комуністів Маркса з 
1847 року; в Італії та Франції періоду Реставрації, між 1820- 
1830 роками, діяли карбонарії, а в Росії того ж періоду — дека
бристи. “Земля і Воля” та “Народна воля” не були самобутніми 
російськими явищами, а лише продовженням тих традицій, і 
Ленін, запозичаючи у своїх російських попередників, насправді 
черпав із загальноєвропейської спадщини.

Проте Ленін узяв дедалі більше від сучасної йому практики 
визнаної німецької соціал-демократії. Структури тієї партії чу
дово пасували до його задуму, тому що уособлювали вже 
повністю “новий тип” партійної організації. Переважна 
більшість партій у XIX столітті залишалися невеликими та 
елітарними: віги й торі, ліберали та консерватори, орлеаністи 
та легатимісти, демократи й республіканці — жодна з цих 
партій не мала структурної організації. Ідеєю організувати 
партії перейнялися соціалісти кінця XIX століття, передвісни
ками ж виступили німецькі соціал-демократи. Це вони ввели 
партійні посвідчення, регулярні членські внески, партійні 
осередки та ієрархію комітетів, а також періодичні з’їзди та 
постійний Центральний Комітет. Ці починання до певної 
міри спиралися на факт, що соціал-демократи самі 
виявилися міцною опозиційною партією — відвертим контр- 
суспільством у імперській Німеччині — а почасти виходили 
з того, що загальне виборче право зробило можливим ви
никнення таких партій.

Однак, як зауважив 1911 року в своїй класичній науковій 
праці “Політичні партії”, присвяченій соціал-демократам, Ро- 
берт Міхелс, учень Вебера, соціал-демократичний спосіб ор
ганізації неминуче збочує до бюрократії та олігархії, не допус
каючи, таким чином, боротьби за рівні права (а також стриму
ючи революційний ентузіазм)26. Однак, якщо брати німців, то 
внаслідок справжніх виборів бюрократична олігархія має до 
певної міри зважати на базис. Та якби будь-коли вибори загу
билися у такій структурі, піраміда влади, без сумнівну, перевер
нулася і партія перетворилася на диктатуру під евфемістичною 
назвою “демократичного централізму”, за якого ініціатива по-
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ширюється згори донизу. У тому полягала критика програми 
Леніна Розою Люксембург цього періоду. Що, власне, і сталося, 
щойно його партія прийшла до влади. Додамо, що схожий бюро
кратичний централізм після Першої світової війни був прийнятим 
революційною партією правих, які, можна вважати, взяли приклад 
зі своїх соціал-демократичних і комуністичних супротивників, ко
муністи ж передали цей тип організації китайському Гоміндану.

Отож кожна соціал-демократична партія потенційно 
містить дещицю ленінської партії. Трохи випереджаючи хід 
подій зауважимо що, ця обставина до певної міри пояснює 
зв’язок тих frères ennemis* лівих, який спирається на любов-не- 
нависть, а також повертає ілюзії Народного Фронту. Та чи 
справедливе також протилежне твердження, ніби у кожній 
ленінській партії є партія соціал-демократична, яка нама
гається відродитися? Численні реформатори-комуністи й 
західні історики-ревізіоністи відповідали на це ствердно. Проте 
з правильною відповіддю на це питання зачекаймо до вивчен
ня акта справи. А зараз досить зауважити, що у радянських 
справах існування приспаної соціал-демократичної “консти
туції” у комунізмі відіграє істотну роль.

Таким чином, найперша виявлена особливість більшовизму 
не мала суспільного характеру, а була суто організаційною; 
фактично більшовицькі програми завжди будуть підпорядко
вані цьому політичному імперативові27. Програми ж ті 
виникали швидко, як правило, з опозиції щодо меншовиків. 
По-перше, напередодні 1905 року Ленін, беручи за приклад на
родників, рекомендував створити селянсько-робітничий союзу 
з метою здійснення “буржуазно-демократичної” революції, 
скерованої проти самодержавства, якої надто тхірлива буржу
азія виявилася неспроможною здійснити самотужки; далі він 
стверджував, що лише робітники разом із бідними селянами 
могли б пізніше розпочати соціалістичну революцію. Меншо
вики натомість прагнули підтримувати кадетів на шляху до 
політичної демократії, а потім чекати невідомо скільки, доки 
виникнуть умови для соціалістичної революції. По-друге, 1912 
року Ленін перейнявся іншою, сумнівною марксистською 
ідеєю зробити заступником самовизначення народних меншин 
імперії з метою викликати подальше революційне напруження. 
По-третє, того ж 1912 року, Ленін перетворив свою фракцію на 
окрему організацію, проголошуючи, що в Росії існує єдина 
справжня марксистська партія. У зв’язку з тим її лави очисти

* переконані вороги (букв, залізні), (франц.)
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ли від меншовиків як відхиленців — прецедент, про який не за
буватимуть під час фракційної боротьби в лоні більшовизму 20- 
их років та партійних чисток 30-их.

Однак тільки під час війни ленінізм набув статусу нової 
версії марксизму. 1916 року Ленін зробив значний теоретичний 
внесок до марксизму завдяки праці “Імперіалізм як найвища 
стадія капіталізму”. Хоча її економічні та соціологічні аналізи 
виокремилися оригінальністю — Ленін використав основні 
праці австрійського марксиста Рудольфа Хілфердінга та 
англійського ліберала Д. А. Хобсона, — ця книга виявилася на 
практиці значною працею, тому що застосувала формальну 
логіку марксизму до умов XX століття. Сила марксизму поля
гає у точності, з якою доводить, що явища метафізичні уявля
ються як емпіричні головним чином відносно “внутрішніх су
перечностей” капіталізму. Оскільки зараз вони виявилися 
підірваними як ходом історії, так і Бернштейном, Ленін 
підказав ідею про нові суперечності, які спиралися на сучасні 
відомості. Отож “Імперіалізм” став функціональним еквівален
том комуністичного “Маніфесту” тогочасності, і Сталін мав 
рацію, визначаючи ленінізм як “марксизм для ери 
імперіалізму”. Справді, Мао Цзе-дуну напередодні подій у 
Шеньяні з усього марксизму було відомо, власне, лише дещо з 
“Маніфесту” та “Імперіалізму”, бо Ради на той час переклали 
ці праці не повністю.

Квінтесенцією звершень Леніна стало пристосування фор
мальних засад марксизму до конкретних умов відсталих тери
торій. Згідно Маркса, суперечності капіталізму повинні були 
діяти в індустріалізованій Європі; Ленін узагальнив ці 
суперечності, протиставляючи монополістичний “фінансовий 
капітал” тієї самої Європи її відсталим “колоніальним і 
напівколоніальним” володінням, які, таким чином, ставали чи
мось на зразок світового пролетаріату або універсального кла
су. Згідно з цим баченням, зіткнення, які відбувалися в період 
fin de siècle європейських держав за поділ Азії й Африки з ме
тою декомпенсації падіння прибутків у країні, здатні були 
завершитися виключно світовою війною між імперіалістични
ми таборами-суперниками, а з того апокаліпсису, власне, і на
родилася б світова соціалістична революція. Крім того, 
оскільки Росія відчувала подвійну нестабільність, як країна од
ночасно експлуататорська й напівколоніальна, не виключено, 
Що ця революція розпочалася б у царській імперії. “Найслабша 
ланка в капіталістичному ланцюгові” стала б, таким чином, 
логічною найпотужнішою рушійною силою світової революції.

т
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Теорія імперіалізму, створена Леніним, служила практич
ним революційним цілям. Вона зробила узагальнення: пе
реміщення діалектичної користі, яка випливала із пригнічення, 
на антагонізм між розвиненою Європою та колоніальним 
(пізніше “третім”) світом, зробило з міжнародної війни, а не із 
внутрішньої боротьби класів, рушійну силу соціалістичної ре
волюції. Отже, ця теорія визнала за демократичне перехоплен
ня влади марксистською меншістю у відсталій країні, тому що 
воно повинно було запалити вогнище світової, а відтак і 
найбільшої соціалістичної революції. Проте водночасно з’ясу
валося, що у деяких розвинених країнах революція може 
запізнитися, якщо імперіалістична доцільність вважатиме за 
можливе поставити ренегатську “робітничу аристократію” на 
чолі європейських соціалістичних рухів. За таких умов ізольо
вані марксисти відсталої Росії могли б правомірно утримати 
владу, очікуючи, що наступна криза капіталізму буде на їхню 
користь. Завдяки цим формальним засадам “марксизму для ери 
імперіалізму” світовий культурний обрій розширився і колишні 
периферії перетворилися на революційну метрополію. Коротше 
кажучи, на кожному етапі власної еволюції, починаючи від 
1902 року, Ленін інтерпретував марксизм у спосіб, що дедалі 
більше суперечив його ж формальним засадам і змінював 
офіційну логіку історії так, щоб вмістити російську відсталість. 
Але, діючи у такий спосіб, Ленін завжди залишався вірним 
глибшій структурі марксизму, котра ставила у центр суспільну 
упослідженість і дегуманізацію в ролі деміургів класової бо
ротьби. Робітники та селяни, а також решта населення царсь
кої імперії виявилися фактично найупослідженішими й найде- 
гуманізованішими масами Європи, котрі насправді “не мали 
чого втрачати, крім власних кайданів”, як стверджувалося на
прикінці “Маніфесту”. Результатом тієї адаптації марксизму 
стала стратегія “негайної революції”; революції перш за все в 
Росії; більш того, революції лише на чолі власної партії Леніна. 
Він висунув цю сміливу програму, охоплений, так само, як і 
Маркс, непобоним почуттям власної місії, яке спиралося на бе
зумовне переконання, що у своїй “науковій свідомості” він 
завжди мав рацію, а отже усі суперники-соціалісти є фактично 
“дрібнобуржуазними зрадниками”.

Однак 1914 року не можна було навіть уявити, що цей 
різновид максималістичного радикалізму, представлений 
Леніним, стане головним кандидатом на владу в Росії. 
Російське політичне життя хибувалося на велику схильність до
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лівизни, проте ця лівизна була дуже різноманітною, з центром 
тяжіння приблизно між кадетами й соціал-демократами. Ленін 
та його рух залишалися ледве відомими широким верствам на
селення. Більше того, відносна поразка революції 1905 року 
позбавила значну частину інтелігенції ілюзій щодо — тра
диційно визнаних нею — догм, що мають відношення до про
гресу, матеріалізму та загальної революції. Це знайшло відобра
ження у показовому томі інтелігентської самокритики під на
звою “Віхи”, опублікованому 1909 року. Естетична культура 
“Срібного віку” російської літератури за тих часів дедалі більше 
сприяла розвиткові плюралізму серед інтелігенції.

Ще важливішим виявилося те, що інтелігенція 
продовжувала втрачати своє значення. Це відбувалося через те, 
що після 1905 року прискорена індустріалізація та економічний 
розвиток в Росії відродилися, проте в іншій формі, ніж доти. 
Індустріалізація, започаткована Вітте у 00-х роках XIX століття, 
була переважно здійсненою завдяки керівним діям влади, а 
профінсованою головним чином західним капіталом. За часів 
Столипіна та його наступників новий клас російських 
підприємців і вітчизняна банківська система почали відіграва
ти чільну роль у розвитку економіки. Російський “капіталізм” 
увійшов до фази самозадовольняючого зростання, навіть 
позначалося невелике покращення загального рівня життя. Є 
підстави припускати, що якби цьому процесові не перешкоди
ла війна, Росія б опинилася на найвірнішому шляху до нор
мального європейського господарчого розвитку як ринкове 
суспільство.

Цей факт у поєднанні з політичною трансформацією 1905- 
1906 років, а також із тим, що частина інтелігенції відвернула
ся від ідеологічної політики, означав, що після 1914 року дис
танція між Росією й розвиненими західними країнами почала 
змінюватися нечуваним від 60-х років XIX століття темпом. 
Отож для більшості освічених класів Росії, тобто ліберальних, 
соціалістичних чи навіть аполітичних, майбутнє Росії залежало 
від її повної “європеїзації” Таким чином, тих елементів 
спадщини Росії, які утримали її однією ногою в азіатському де
спотизмі, вважали швидше за реліктів минулого, аніж за пе
редвісників майбутнього.

Ці реліктові народні риси не повинні були виступати також 
капіталізатором майбутнього у звичному значенні безпосеред
ньої послідовності, і вже напевно причинності. Хвороба 
російського громадянського суспільства та максималізм



102 РАДЯНСЬКА ТРАГЕДІЯ

інтелігенції могли призвести до реакції, що створював 
“совєтизм”, лише через перефільтрацію панєвропейською 
утопією соціалізму. Але ж шлях до цього удаваного апогею 
історії міг прокласти для Росії лише панєвропейський ка
таклізм Першої світової війни.

Наслідком того мала стати вражаюча зміна ставлення Росії 
відносно Заходу: у марксистській переміщення народницької 
фантазії найвідсталіша країна Європи несподівано 
перетворилася — принаймні у своїх пориваннях — на найрозви
ненішу; колишня послідовниця виявляється ведучою; а ос
танній серед народів виявляється першим. Росія, що стартувала 
з підніжжя європейського культурного схилу, виявилася 
спроможною зробити практичні висновки з усього минулого 
досвіду розвитку Європи і, таким чином, до прориву через асів.

Свого часу Маркс твердив: “У політиці німецький народ у 
думці зробив те, що решта народів (Англії та Франції) 
здійснила на ділі. Німці були їхнім теоретичним сумлінням”28. 
До цього можна додати, що, по-перше, німці в думках зробили 
значно більше, ніж англійці й французи будь-коли здійснили 
на ділі; а по-друге, що росіяни із часом фактично на ділі 
здійснили те, що німці зробили лише в думці. Отож на порозі 
1914 року Росія виявилася готовою практично стати рево
люційним сумлінням усього сучасного світу.
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ШЛЯХ ДО ЖОВТНЯ:
1917

Більшовицька революція свою моральну природу успадкувала 
після війни, з якої народилася.
— Віктор Чернов

...Війна знову довела досить зрозуміло і у дуже практичний 
спосіб...що сучасне капіталістичне суспільство, особливо у роз
винутих країнах, повністю дозріло для переходу до соціалізму. 
Якщо, наприклад, Німеччина може керувати економічним 
життям 66 мільйонів людей із єдиної центральної установи 
те саме може бути виконаним, у інтересах дев ’яти десятих 
населення, що не володіють власністю, якщо їх боротьба ске
рована класово свідомими трудящими...Вся пропаганда соціа
лізму має бути заново відтворена від абстрактної і загальної 
до конкретної та безпосередньо практичної; конфіскуйте бан
ки і, спираючись на маси, виконайте в їхніх інтересах ту са
му справу, що IV. и.М.В.А. (Відділ постачання зброї та боєпри
пасів) виконує в Німеччині.
— В. І. Ленін, грудень 1916*

Влітку 1914 року дві можливі логіки історії боролися за май
бутнє Росії — ліберальна й соціалістична. Обидві обіцяли країні 
“західне” майбутнє. Отож головне питання революції 1917 ро
ку стояло так: чому всупереч усталеному європейському ходу 
історичних пріоритетів виграла соціалістична логіка і чому ре
зультати виявилися такими деспотичними і “східними”? Або, 
змінюючи завдання: чому ліберальна логіка виявилася 
настільки слабкою; отож, чи мала Росія будь-які шанси уник
нути більшовизму?

У центрі зацікавлень історіографії поставало саме це, друге 
формулювання питання, від часу революції й до самої смерті 
Сталіна, тому що російські ліберали з емігрантів та їхні західні

* Ленін В. І. Конспект проекту виступу (липень 1916 — лютий 1917) до 
Міжнародної Соціалістичної комісії та до всіх соціалістичних партій.
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колеги дискутували про значення Жовтня. Лише разом зі смер
тю Сталіна і реформами Хрущова у дискусіях почало доміну
вати питання про те, у який спосіб більшовизм міг би пройти 
більш ліберальний, “західний шлях, який привів би до 
соціалізму з людським обличчям” Після тих історіографічних 
змін у цьому розділі досліджуватиметься занедбана зараз лібе
ральна проблема; питання, яке стосується можливості лібе
ралізації комунізму, ми розглядататимемо в наступних розділах. 
Метою нинішніх роздумів є, однак, не бідкання над тим, що 
минуло, а швидше з’ясування, навіщо було обрано той, ко
лишній, шлях. Усі історичні роздуми містять елементи припу
щення, тому що оцінка дійсності у категоріях альтернативних 
рішень є способом, в який актори історії неначе насправді ма
ють можливість вибору.

Суть аргументації на користь ліберального погляду полягає у 
тому, що від часів Великих Реформ Олександра II у 60-ті роки XIX 
століття і до самого “конституційного експерименту” Державної 
Думи після 1905 року Росія розвивалася у напрямі конституційної 
демократії за західним зразком, більше властивим для Великої 
Британії та Франції, ніж для Німеччини й Австрії. Тому консти
туція 1905-1906 років вважалася за перехідний етап чи навчання на 
шляху до повної політичної сучасності. Це мало бути російською 
логікою вестернізації, її остаточним втілення спільного європейсь
кого призначення. Головним аргументом цього є одночасна аграр
на реформа прем’єра Петра Столипіна; якби тільки вона тривала 
ще протягом двадцяти років, то здатна була б розв’язати селянсь
ку проблему у Росії і, таким чином, створити соціальні основи де
мократичного устрою. Та реформа мала на меті знищити сільську 
общину, утворивши індивідуальні селянські господарства, і у такий 
спосіб створити більш заможне й стабільне село — “поставити на 
сильних і тверезих”, як висловився Столипін. Згідно ліберальних 
поглядів, приводом до недотримання Росією обіцянки стала 
Перша світова війна. Вона настільки дезорганізувала недозрілі 
структури політичної Росії, що більшовицька партія, яка нав’язу
вала насильницьку таємну політику 70-х років XIX століття, змог
ла захопити владу в “жовтневому путчі” 1917 року. Отож Росія 
втратила шанс на демократизацію і знову потрапила до значно 
гіршого деспотизму, ніж будь-який відомий їй у минулому.

Ліберальний погляд породжує три основних питання сто
совно історичної інтерпретації. Перше: якими фактично були 
шанси Росії на демократію під час конституційного експери
менту і, перш за все, перед вибухом Першої світової війни?
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Друге: які фактично шанси вона мала після падіння царизму в 
лютому 1917 року, в середині війни? Третє: до якої міри у по
разці демократії і перемозі більшовизму проявилися фактори 
внутрішнього соціального розвитку і до якої — зовнішній вплив 
війни? Лише у контексті цих трьох питань можливе змагання з 
проблемами природи самого більшовизму й узаконення Жовтня.

ДО ЛЮТНЕВОЇ СТАНЦІЇ

Характер і недоліки політичної будівлі псевдоконсти- 
туціоналізму, який виник після 1905 року, було змальовано 
вище. Але якими виявилися соціальні умови, за котрих діяла та 
система аж до 1914 року? Лише дослідивши їх, ми зможемо 
відповісти на поставлених три широких інтерпретаційних питання.

Перед початком конституційного експерименту населення 
Російської імперії налічувало близько 170 мільйонів, із них 
приблизно 80 відсотків становили селяни. Близько 15 відсотків 
селян мали, крім общинної власності й індивідуальні земельні 
господарства на той час як 50 відсотків постійно жили серед 
общин. Більше того, у центральній Росії губернії були перена
селеними, а їхнім мешканцям бракувало роботи. Селяни вва
жали, що ситуацію можна виправити, відібравши землю в дво
рянства й держави. Хоча ця думка була хибною, бо понад три 
чверті землі в Росії й так належало селянам, їхній “голод на 
землю” становив, незважаючи на це, потужну силу в російсько
му житті. Коротше кажучи, до 1917 року аграрній сто- 
липінській реформі бракувало часу, щоб фундаментально 
змінити російське село, яке дедалі більше перетворювалося на 
серйозне джерело нестабільності по відношенню до двохсот ти
сяч російських аристократів.

Лише наприкінці XIX століття в Росії вперше повстали де
які значні міста. Населення Санкт-Петербурга перевищило 
мільйон 1897 року, Москви — п’ять років поспіль, 1902-го. 
Напередодні 1917 року кількість мешканців кржного з цих міст 
зросла і становила понад два мільйони. Незадовго до 1914 ро
ку міське населення Російської імперії налічувало близько де
сяти-дванадцяти мільйонів. Більшість мешканців міст належа
ла до середнього класу різних рівнів або до державних 
Функціонерів різних рангів. Промислових робітників 
нараховувалося від трьох до трьох з половиною мільйонів, та, 
крім того, ще близько мільйона працювало у залізниці. Чи ос
танні групи будуть визнані за пролетаріат — питання політики 
и ідеології, але фактично їхня матеріальна ситуація залишалася
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важкою, а право на об’єднання — обмеженим. Тому й режи
мом, і революційною партією, робітники вважалися “небезпеч
ним” елементом, особливо, якщо взяти до уваги їхню концен
трацію у великих містах і уздовж комунікаційних артерій. 
Російські нові міста приймали чергові групи радикалів, якими 
їх забезпечували колишні села.

Ці добре відомі причинні факти часто пригадують, неначеб
то Жовтнева революція народилася із них автоматично, 
внаслідок соціального спалаху. Але протягом XX століття схожі 
з точки зору соціальної нестабільності ситуації виникали у ви
мушено промислово розвинених країнах — від Бразилії до 
Південної Кореї — і не завершувалися марксистськими рево
люціями. Справді, важко тримільйонну решту “пролетаріату” -  
порівняно зі 170 мільйонами інших мешканців — назвати імпо
нуючим соціальним базисом для такого знаменного почину, як 
найперший у світі стрибок із капіталізму в соціалізм. Вочевидь, 
це мало бути спричиненим іншими факторами природа яких не 
є соціальною або економічною, а швидше політичною й ідео
логічною.

Першим політичним фактором стала неповнота консти
туційного устрою, запровадженого 1905 року. Уже не воєнна 
автократія, але ще й не конституційна демократія — той устрій 
являв собою внутрішньо хиткий компроміс, який рано чи пізно 
мусив надломитися. Певного дня суверенність мала перейти до 
рук людей, тобто народу, тому що саме такою була динаміка 
представницьких органів у всій Європі з XVII століття. Але й 
там перехід вимагав значно тривалішого часу й багатьох 
політичних змін. Великій Британії знадобилося сорок вісім 
років — від 1640-го по 1688 роки — щоб домогтися ослаблення 
абсолютної монархії і перетворення її на конституційну 
олігархію, а пізніше ще й довгого XIX століття, щоб додати до 
цього загальне виборче право. Франція потребувала часу від 
1789-го по 1875 роки, щоб перейти від абсолютної монархії до 
стабільної республіки із загальним виборчим правом. Сполу
чені Штати стали винятком із правила, тому що, як висловив
ся Токвіль, “скористалися плодами революції, але не змушені 
були пройти крізь неї”1, або — як стверджують самі американці
-  “народилися, щоб бути вільними”. Залишаючи осторонь 
малочисельні народи Північної та Західної Європи, яким не 
поталанило, можемо зауважити, що Німеччина, Італія та 
Японія перетворилися на стабільні демократії загального ви
борчого права відразу ж після поразки у Другій світовій війні.
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Таким чином для більшості сучасних країн шлях до консти
туційної демократії виявився тривалим, тернистим і важким. У 
світлі тих порівнянь — навіть якщо закластися, начебто у XX 
столітті усе відбувається швидше, ніж у XVII, слід справді ма
ти надзвичайну віру, щоб сподіватися на те, ніби російський 
конституційний експеримент, що тривав ледве дванадцять 
років, мав реальні шанси досягнути демократичної мети без 
подальших революційних змін.

І справді, після 1912 року як соціальна, так і політична си
туація в Росії визріли для нової кризи, яку режим прагнув 
удруге скерувати проти суспільства. Знову ліберали розпочали 
агітацію за прийняття справжньої конституції; відродилася 
бойовитість робітників — цього разу швидше під соціалістич
ним, аніж під ліберальним керівництвом; селянство ж 
залишилось осторонь, як і на початку століття. Одночасно, 
після вбивства Столипіна 1911 року, самодержавство дедалі 
сильніше опиралося будь-яким подальшим змінам. Еволюційні 
зміни перетворювалися із часом на неправдоподібні, і це 
створювало враження правдоподібності протиправних дій. Ко
ротше кажучи, країна рухалася в напрямі серйозної консти
туційної кризи. Враховуючи на те, що цар Микола II не мав 
наміру погоджуватися на зведення власного статусу до статусу 
свого британського кузена, слід було змусити його або капіту
лювати, або зректися, а примус міг би надати кризі до певної 
міри революційності.

У спекуляціях на тему різних сценаріїв розвитку такої кри
зи ключовим є питання, наскільки вирішальною була нова ре
волюція. До певної міри це залежало від того, чи криза виник
ла у мирний період, чи — як 1905 року — під час війни, а якщо 
під час війни, то якої саме. Як відомо, криза розпочалася фак
тично в середині винятково нищівної війни. Але якою могла б 
бути друга російська революція за мирного часу? Можемо не
багато сказати на цю тему, але й те було б результатом екстра
поляції, котра виникла на підставі нашого знання про те, що 
фактично відбулося 1917 року та в решті випадків революцій за 
мирного часу в Європі.

Однак на початку цього невеличкого історичного відступу, 
який не спиратиметься на факти, можна висловити дві 
сентенції. По-перше, чи то за мирного часу, чи під час війни 
можливі лише три варіанти завершення ситуації, що склалася в 
Росії 1914 року: або перемога конституційної демократії в пер
шому раунді, або прихід до влади лівих соціалістів, або віднов
лення порядку монархією і правими. По-друге, революція за
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своєю суттю ставить конституціоналістів у дуже невигідну си
туацію, начебто конституціалізм за своєю природою суперечить 
насильству і протиправним методам. Таким чином, незважаю
чи на необхідність певної міри нелегальності, щоб зігнути чи 
зламати монархію, застосування її призведе до ризику розви
нення власної динаміки й виходу її з-під контролю. У жодно
му разі ця дилема не може бути властивою винятково Росії; 
англійський Парламент 1640 року і французькі Генеральні шта
ти 1789 року стояли перед такою ж проблемою. В обох випад
ках конституціональні баталії зазнали поразки в першому ж ра
унді. Створювалося враження, що конституціоналісти мусять 
чекати свого дня аж до другого раунду.

Однією з причин невдачі “поміркованої” англійської рево
люції була та, що вона не виявилася революцією мирного часу. 
Її спонукала обмежена війна у Шотландії, а згодом радикалізо- 
вана більш значна в Ірландії. Та навіть приклади революцій 
мирного часу не заохочують. Французька революція розпочала
ся за мирних часів, але протягом двох років спонукала міжна
родну війну, яка призвела до громадянської і загальної ради- 
калізації в країні. Революції 1848 року також вибухали за мир
ного часу і хоча й не виявилися такими радикальними, як 1789 
року, все ж таки закінчилися встановленням авторитарних 
урядів. Відбувалося це переважно внаслідок того, що у Франції
— не меншою мірою, ніж в Австрії чи Пруссії — селянська 
більшість зрештою підтримувала встановлення порядку, ізолю
ючи у такий спосіб нижчі радикальні класи в містах. Цей при
клад повторився у надміру яскравій формі 1871 року в Па
ризькій Комуні, викликаній війною.

Росія, звичайно, була країною переважно селянською, а 
російське селянство — радикальним, схожим на французьке 
1789 року, проте не схожим на французьке 1848-го або 1871 
років. За кожної російської революції мирного часу селяни, 
безумовно, вимагали землю й отримували її, тому що навіть 
конституційні демократи (кадети) прагнули їм її передати за 
умови відшкодування на користь поміщиків, соціалісти ж 
хотіли її віддати поза будь-якими умовами — так, як це фактич
но відбулося 1917 року. Однак зрозуміло, що навіть за мирного 
часу такий трансфер потягнув за собою величезні насильницькі 
й безладні потрясіння та пов’язану з цим можливість ‘грома
дянської війни. Чи новообраним Законодавчим зборам вдалося б 
впоратися із тим краще, ніж французьким Національним зборам 
1789 року, з La Grande Peur і ніччю 4 серпня? Як російський тим
часовий уряд протистояв би московському повстанню на
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кшталт паризьких червневих повстань 1848 року або московсь
кого повстання грудня 1905 року? Як зреагував би на немину
че чергове польське повстання і декларацію незалежності?

Звичайно, цього ми не знаємо. Однак реакція кожного но
вого уряду на ті чи інші проблеми до певної міри залежала від 
того, як швидко “дерадикалізувалося” б, отримавши землю, се
лянство, що завжди відбувалося з європейськими селянами, 
коли вони самі ставали панами. Перш за все цей фактор впли
вав би на долю кожного міського повстання, бо робітничий 
бунт у переважно сільськогосподарській країні не міг би 
завершитися успішно, якби селяни підтримували б уряд. Тоді 
соціалістичне повстання лише б підштовхнуло країну управо, 
що могло привести до наслідків, які мала інша революція мир
ного часу — що відбулася в Іспанії в 30-ті роки XX століття.

Однак, хоч би як ми уявляли собі російську революцію мир
ного часу, найневірогіднішим наслідком виявився б червоний 
Жовтень. Соціальні історики аргументували — і до певної міри пе
реконливо, — що міське повстання було б імовірним наслідком 
хвилі страйків 1914 року і що, швидше за все, криза мирного часу 
привела б справді до революції.2 Але це не було захопленням вла
ди партією більшовиків, що призвело до тривалого “панування 
робітників”, не було б також подібним до необмеженого у часі 
встановлення влади більшовиками з їхньою максималістською 
програмою ліквідації ринку й націоналізації економіки. Жодної 
довгострокової “побудови соціалізму” такого типу не виявилося 
серед карт, зданих за мирного часу. Куди вірогіднішим наслідком 
спекотного літа 1914 року був невдалий робітничий бунт, невдача 
конституційної демократії і народний консервативний режим на 
кшталт тих, яких Європа надивилася надміру у міжвоєнний період. 
Однак такий режим, якщо не зважати на те, якою брутальною бу
ла б здійснювана ним політика, принаймні утримав би ринок, 
приватну власність і фундаментальні цінності громадянського 
суспільства — як це зробила франкістська Іспанія.

Отож, відповідаючи на перше запитання, можемо стверди
ти: якби Росію оминуло потрясіння Першої світової війни, 
потрібно було б майже диво, аби вона змогла органічно і мир
но перетворитися на конституційно демократичну3. Однак 
навіть за найгіршим сценарієм народного консервативного ре
жиму за мирного часу вийшла б із цього легше, ніж це сталося 
Унаслідок війни.

Виникала потреба, однак, у черговому диві, щоб Росія та 
Європа могли б цієї війни уникнути. П’ятеро з найсильніших
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держав об’єдналися у два тісні союзи на цьому — хоч як на це 
дивися — найменшому із континентів. Кожна з тих держав бу
ла озброєна до зубів; й кожна, крім Великої Британії, мала “де
мократичну” армію, яка спиралася на обов’язкову військову 
службу — такого рівня соціальної мобілізації не досягали ще 
ніколи в історії (Велика Британія ж ізгодом буде змушена 
наслідувати решту); усі держави мали мобілізаційні плани, які, 
впровадивши у життя одного разу, було вже не втримати; кож
на із держав мала мілітаристичні зобов’язання перед іншими.

Та ось що важливо — жодна із тих держав не уявляла, чим 
насправді була тогочасна війна; кожна уявляла її на зразок 
пруссько-австрійської війни 1866 року, яка тривала сім тижнів, 
або, в найгіршому випадку, на зразок французько-прусської 
1870-1871 років, яка тривала шість місяців, з них самі воєнні дії
— фактично заледве вісім тижнів. Отож кожен із учасників — 
а Росія була хіба що найекстремальнішим прикладом — безтур
ботно оцінював загальноєвропейський конфлікт, не підозрюю
чи, що він здатний знищити його внутрішні системи та євро
пейський порядок узагалі. Не має сенсу оцінювати соціальну 
поляризацію Росії на початку XX століття відокремлено від 
всебічної загрози, адже навіть якби випадок у Сараєві не вик
ликав цієї лавини, то цілком вірогідно, що інший випадок у 
майбутньому міг би спровокувати такі самі наслідки.

Як фактично довів 1914 рік, війна радикально змінила характер 
зростаючої тоді другої російської революції через підпорядкування 
логіці внутрішніх, державних процесів і “незнану” несподівану 
цілеспрямованість сліпих випадків. Заледве вісім місяців роз’єдна
ло руйнацію старої російської системи і проголошення більшови
ками першого соціалістичного правління — звуження історії без 
прецеденту в аналах європейських революцій. Причина такого 
поспіху лежить у також безпрецедентному випадкові в житті Євро
пи: Першій світовій “тотальній війні”, як висловився один із 
керівних її практиків генерал Еріх фон Людендорф4. Уперше у 
кожній європейській державі, яка брала участь у війні, усе насе
лення виявилося мобілізованим, але за різним статусом, чи то без
посередньо брало участь у збройному конфлікті, чи то працювало 
на фронт у тилу. Нормальна політика була призупинена, еко
номіка націоналізована і мілітаризована, культуру заступила про
паганда, а особисте життя замінили публічні справи. У жодній 
країні соціальний лад не міг не змінитися внаслідок такого втру
чання, а тим більш у неблагополучній, нестабільній Росії. Її еко
номіка, суспільство, як і політична система, однаково радикально 
трансформувалися до вимог 1914 року5.
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Перш за все на час воєнних дій мобілізували близько 11 
мільйонів росіян. Вісім мільйонів — це подвоєна кількість на
селення Санкт-Петербурга і Москви, разом узятих — роз
ташувалися 1917 року уздовж фронту, що розтягнувся на понад 
три тисячі кілометрів від Балтійського моря до Чорного. 
Більше того, до 1917 року втрати Росії становили близько трьох 
мільйонів чоловік — кількість, безумовно, набагато більша, ніж 
у решті воюючих країн. Усі, кому поталанило вижити, призви
чаїлися до насильства як способу життя. Та однаково було 
очевидним, що ця небачена досі жертва людського буття при
несена марно. Три роки царська армія терпіла поразку за по
разкою й до 1917-го втратила значну частину західних 
провінцій імперії.

Крім того, багаточисельні народні маси відірвали від робо
чих місць, що спричинило дезорганізацію в економіці, яка і бу
ла й без того послабленою. По-перше, блокада російських 
портів на Балтиці й Чорному морі, яку здійснювали головні во
рожі держави, затримала експорт збіжжя і сировини позбави
вши Росію основного джерела прибутків. Блокада також покла
ла кінець імпортові обладнання, необхідного для промисло
вості і побутових потреб. Внаслідок цього країна виявилася пе
ренасиченою продуктами харчування, яких селяни не хотіли 
продавати через брак побутових товарів. Тому у містах виник 
значний дефіцит. Одночасно виявився мобілізованим для 
воєнних потреб транспорт, промисловість та паливне 
виробництво, що дедалі більше звузило постачання для 
цивільного населення у містах. Через зниження прибутків на
селення, уряд намагався подолати із величезні витрати, 
пов’язані з війною, шляхом емісії. Це обернулося найпершою 
у світі великою інфляцією та погіршенням економічної ситу
ації. І, нарешті, царський уряд, значно менше, порівняно з уря
дами решти держав — учасниць війни відкритий для сучасного 
підприємництва, виявився не таким мобільним у пристосу
ванні економіки до воєнних потреб, що також прискорювало 
тенденцію до стрімкого напруження.

Одночасно на політичному фронті дія напівконституції
1905-1906 років практично була зупинена*. Під час будь-якої 
війни виконавча влада порівняно з установчою та судочинною

* Дати подій 1917 р. подаються тут за “старим стилем” згідно з юліанським 
календарем, який застосовувався в Росії до лютого 1918 року. У XX ст. час за цим 
календарем на 13 днів запізнювався відносно григоріанського календаря, прий
нятого на Заході (прим, автора).

8 -  4745
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посилюється, однак у Росії цей процес рушив значно далі, ніж 
у решті воюючих країн.

Через те що Микола II ніколи фактично не погоджувався на 
ослаблення самодержавства, він скористався з умов воєнної си
туації, щоб керувати майже поза скликанням Думи, а отже й 
поза підтримкою, яку ліберальна опозиція призначила для 
воєнних потреб. Цю політику, а також дії Распутіна та його 
вплив на чарівну Олександру, завдяки чому він фактично пра
вив під час відсутності Миколи II, коли той перебував на 
фронті, опозиція розцінила як замах на конституційний лад.

Тому ліберальна опозиція зробила свого роду контрзамах, 
утворивши в Думі “прогресивний блок”. Блок, до якого входи
ли різні угрупування — від кадетів до поміркованих консерва
торів, — домагався уряду, який би користувався підтримкою 
народу, внаслідок чого така поступка привела б до справжньої 
конституції. Отож Росія програвала війну, а за загрозою розва
лу економіки розвивалася ще й конституційна криза. Лише за 
умови поєднання тих трьох обставин лютневе загальне незадо
волення петроградських робітників могло перерости в лютневу 
революцію 1917 року.

Революція та виявилася коротким, проте нищівним вибу
хом6. У передостанні дні місяця робітничі протести, через бра- 
к продовольства, переродилися спочатку на страйки, а пізніше 
на масові демонстрації проти війни та самодержавства. Ці без
порядки вилилися у революцію, коли петроградський гарнізон 
солдатів селянського походження відмовився стріляти по юрбі, 
позбавляючи в такий спосіб уряд влади у столиці. Визвольна 
революція відбулася, по-перше, тоді, коли “прогресивний 
блок” Думи відкинув монархію і зайнявся створенням Тимча
сового уряду, намагаючись стабілізувати ситуацію; по-друге, ту 
узурпацію схвалило головнокомандування армії, яке змусило 
Миколу зректися. Таким чином, протягом п’яти днів колишній 
російський режим розпався без найменшого опору, неначе 
картковий будиночок.

Хоча імпульсу тому процесові надав робітничий клас сто
лиці, вирішальним революційним фактором залишався селя
нин у мундирі, тому що він, відмовляючись підкорятися, ней
тралізував царський уряд. Однак слід підкреслити, що мотивом 
цього вчинку виявилася не солідарність із робітниками — хоча 
існувала й ця причина — а відраза до війни. Та навіть цього 
бунту бракувало б для здійснення революції, якби не консти
туційна криза. Адже параліч верховної влади означав, що ні 
дискредитовані державні органи, ні неорганізована опозиція не
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мали ані бажання, ані засобів протиставити себе вибухові ву
лиці. Через це публічна влада — від поліції до житлової 
адміністрації — просто розчинилася. Власне кажучи, ця повно
та лютневого падіння продемонструвала безсилля Тимчасового 
уряду, який заступив на зміну старому режимові.

Новий уряд було утворено “прогресивним блоком” Думи з 
первісним переважанням кадетів. До нього взагалі не входили 
соціалісти, крім незалежного есера Керенського. Однак від са
мого початку цей уряд став начебто заложником діючої пара
лельно соціалістичної сили. Нею виявилася петроградська Ра
да Робітничих і Селянських депутатів, тобто представників ву
лиці, які допомогли Тимчасовому урядові захопити владу. Цей 
орган, що ставив за мету здійснювати постійний тиск на новий 
уряд, частково було спонтанно створено переможцями — сол
датами і робітниками; але принаймні до такої ж міри він був 
зброєю і соціалістичних інтелектуалів, переважно з меншо
виків, які надали йому організаційної форми і від початку 
переважали у складі Виконавчого Комітету. Така взаємодія 
людського протесту й управління політиків-інтелекіуалів знайшла 
втілення у відомому “наказі номер один”, виданому новою Радою. 
Він демократизував армію завдяки створенню виборних 
“армійських комітетів”. Це нейтралізувало офіцерський корпус, а 
отже, послабило контроль нового уряду над збройними силами. 
Протягом двох місяців після лютневих подій Ради з’явилися в 
російських містах, а до літа навіть серед селян. У червні уже 
можна було скликати Перший російський з’їзд Рад.

Винятковою рисою Рад виявилося те, що вони мали намір 
стати класовими органами влади й узагалі вважали себе за істо
ричне нововведення революційного процесу в Росії. Але це бу
ло правдою лише відчасти. Усі революційні зміни створюють 
нелегальні рівнозначні формації активістів, метою яких є зму- 
шення існуючого уряду до більш радикальних змін. Ставлення 
Паризької Комуни та її “секції” до Конвенту 1792-1794 років є 
одним із прикладів такого явища; іншим можуть служити сто
сунки кромвелівських “святих” незалежників із Парламентом; 
навіть Кореспондентські комітети в Америці можна зарахувати 
до цього реєстру.

Інакше кажучи, Ради — не лише соціальне вираження кла
сової свідомості; вони є специфічним типом політичного орга
ну, народженого у кризовій гарячці, коли будь-які зв’язки вла
ди непостійні. Завданням же такої ради-комуни є відвоювання 
радикальних змін на користь груп, які доти були поза політич
ною системою. Її суттю є роль контрвлади. Члени її належать

8*
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до тієї верстви населення, де критерієм самовідбору є запал до 
справи. Такі групи набувають форми масових заангажованих 
зборів. Вони мають вільні структури, непостійні й легко 
маніпулюються невеличкими кликами або харизматичними 
ораторами. Через що влада Рад не може бути затвердженою як 
державний устрій, з його впорядкованими процедурами, апара
том адміністрації й тиску. Тому рада-комуна завжди зникає ра
зом із згасанням активності за часів кризи; а якщо не зникає 
сама, їй у цьому допомагають кілька гарматних залпів.

У російському випадку явище паралельної влади Рад 
справді набуло небачених доти масштабів; від нього, звичайно, 
походить і назва режиму, що народився у Жовтні. Проте винят
кова “совєтизація” розпочалася почасти через те, що масова 
мобілізація під час війни штучно поділила групи “пролетарсь
кої” влади, підкріплюючи їх сільськими рекрутами. Сталося це 
також через виняткову слабкість російського громадянського 
суспільства, яке не мало у своєму арсеналі організованих сил, 
аби не допустити зміцнення революційної контрвлади. Таким 
чином, Тимчасовий уряд від початку являв собою швидше тимча
сову адміністрацію, ніж уряд; його діяльність залежала від доброї 
волі Ради, яка висловлювала недовіру робітничих і солдатських 
“мас” до “буржуазного” і “капіталістичного” кабінету.

ДО КІНЦЕВОЇ СТАНЦІЇ “ЖОВТЕНЬ”

Ця система розподілу влади й постійної підозри отримала 
назву “двовладдя” Швидко з’ясувалося, що вона була 
внутрішньо нестабільною й тому неодмінно мала завершитися 
перемогою однієї з двох влад. Така ситуація, безумовно 
призводила до політичної боротьби, яка належить до категорій 
епічних, між “буржуазним” Тимчасовим урядом і соціалістич
ними Радами.

Загально відомі події вісьми місяців — відстань між лютим і 
жовтнем — укладаються в чотири фази. Перша тривала від лю
того до квітня. Це період, під час якого кадети, що мали пере
вагу намагалися відкласти будь-які подальші радикальні зміни 
й зосередитися на перемозі у війні. Ця провоєнна політика 
спричинила у квітні кризу, коли меншовики й есери в Радах 
змусили Тимчасовий уряд прийняти більш “демократичну й 
чисто оборонну” позицію у воєнних справах. Навзамін вони 
мусили увійти до уряду разом із кадетами, беручи на себе в та
кий спосіб відповідальність за війну та решту складних про
блем країни, яка наближалася до краху.
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Саме під час цієї вирішальної ситуації до країни повернув
ся Ленін, негайно приписавши собі роль непохитної лівої опо
зиції як відносно “буржуазних” кадетів, так і соціалістів-“при
миренців” в уряді. До цього часу петроградські більшовики, до
тримуючись формальних засад марксизму і програми власної 
партії, стояли на тому, що під час урядування капіталістичного 
Тимчасового уряду ще не надстав час для соціалістичної влади
-  у цьому вони не відрізнялися, власне кажучи, від меншо
виків. Однак, на думку Леніна, народження “пролетарських” 
рад означало, що революція вже проминула свою “буржуазну” 
фазу, а, отож, революційні маси повинні негайно захопити вла
ду й завершити імперіалістичну війну. За два тижні він запро
понував своїй дезорієнтованій партії програму: “геть війну”, 
“геть Тимчасовий уряд” та “уся влада Радам”. У квітневих те
зах Ленін зробив висновки з усієї своєї практики адаптування 
марксизму, починаючи від 1902 року: нова влада Рад відразу 
санкціонувала телескопічне звуження буржуазної та проле
тарської революції в Росії з метою здійснення соціалістичної 
революції в усьому світі.

Друга фаза подій 1917 року розтяглася від квітневої кризи 
до липневих днів. Цей період виокремлюється несподіваним 
поглибленням революції, коли новий соціалістичний міністр 
оборони Олександр Керенський, неначе Дон-Кіхот, намагався 
організувати “наступ демократії”, щоб продемонструвати наро
дам відродженої Росії, що саме може посадити воюючі країни 
за стіл переговорів. Єдиними, хто отримав зиск від цієї політи
ки, стали більшовики, які просувалися від одного до іншого 
пропагандистського успіху. На початку липня, однак, з’ясува
лося, саме що вони недооцінили, намагаючись здійснити не
продуману спробу захоплення влади, — спробу, яка, безумовно, 
була придушена їхніми соціалістичними колегами з уряду. Че
рез це Ленін був змушений переховуватись аж до жовтня.

Пригамування більшовицьких поривань започаткувало тре
тю фазу, яка тривала до кінця літа. Як слід було сподіватися, 
поворот уліво в період від квітня до серпня обернувся поворо
том управо періоду липня-серпня. Тоді завдяки контрудару на
магалися покінчити із двовладдям, ліквідувати Ради і продовжува
ти війну; увагу було зосереджено на особі головнокомандувача, ге
нерала Лавра Корнілова. У серпні його двозначні спроби захопити 
владу зазнали фіаско. Ця спроба показала, що російські праві 
виявилися лише жупелом, не маючи фактичної сили.

Ці обставини навстіж відчинили двері, що вели ліворуч, 
сприяючи тим самим четвертій фазі, яка тривала аж до жовтня.
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Під час тих осінніх місяців Тимчасовий уряд — все ще під 
керівництвом Керенського — ледве утримував владу. Більшови
ки Леніна, отже, могли безперешкодно вести нижню частину 
двовлади — Ради. Використовуючи її як оперативну базу, вони 
відкрито відкинули скинутий Тимчасовий уряд, згідно з відо
мим висловом Льва Троцького, до смітника історії.

Оця так звана Жовтнева революція стала “збройним повстан
ням”, проведеним партією з використанням апарату петроградсь
ких Рад7. Ленін наголошував на тому, що прийняття влади набра
ло скоріше форми збройної, ніж політичної, що полягала на голо
суванні членів всеросійського з’їзду Рад, за яке відповідали його 
більш прагматичні колеги, Григорій Зінов’єв та Лев Каменєв. Та
кож обстоював позицію, що для нього, як і для Маркса, боротьба 
класів була дослівно війною класів, неодмінно пов’язаною із 
фізичним насильством. Жоден інший метод не спроможний був 
довести, хто насправді утримує владу. У такий спосіб Ленін на
дав буквального значення марксистському гаслові, щоб “екс
пропріювати експропрійоване”, підмовляючи маси грабувати 
награбоване. Та це не стало, однак, відмовою від марксистсь
кого погляду на логіку історії, тому що збройний примус 
завжди був її невід’ємною складовою. Отож Жовтень встановив 
прецедент для постійного використання партією примусу на 
всіх етапах побудови нею соціалізму.

Ленін після справи Корнілова зі свого місцесховища у 
Фінляндії почав підбурювати до повстання й напередодні 10 
жовтня переконав Центральний Комітет у голосуванні 
(відповідно 10 до 2 голосів) “в основі” за таку акцію. Проте за
вдання організувати повстання випало Льву Троцькому, який, 
з метою надання партійному заходові вигляду серйозного про
летарського, затягнув його так, що він збігся у часі з 
російським з’їздом Рад — усупереч виразному наказові Леніна. 
Троцький у рамках Ради створив також Військово-рево- 
люційний комітет, у якому фактично переважали більшовики, 
що мали на меті захопити столицю.

Інакше кажучи, та “революція” стала військовою акцією 
меншості, а не масовим вибухом, як це сталося у лютому. 
Якщо коротко, то те, що відбулося, було аматорською 
поліційною операцією, здійсненою Військово-революційним 
комітетом, групкою матросів Балтійського флоту і робітників — 
купкою членів Червоної Гвардії, які мали завдання захопити 
нервові центри столиці уночі з 24-го на 25 жовтня. Петро
градський “пролетаріат” і місцевий військовий гарнізон пере
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важною більшостю залишалися нейтральними. Оскільки ніхто 
не захищав Тимчасовий уряд, більшовики не мали з ким бити
ся. Як висловився Ленін, партія “знайшла владу, яка лежала на 
вулиці, і просто її взяла”.

Отож покерна стратегія, проголошена квітневими тезами, 
що відтоді підлягала неухильній реалізації Леніним, зрештою 
обернулася жовтневим прийняттям влади.

Ватажок більшовиків, доти майже невідомий більшості 
співвітчизників і зовсім невідомий світові, несподівано зробив
ся Головою Ради Народних комісарів, уряду, який фактично і 
був його партією при владі. Нова влада негайно прийняла два 
драматичних декрети: перший “Про мир”, закликав до веден
ня переговорів відносно завершення війни, що зрештою озна
чало однобічний вихід Росії з конфлікту; другий, “Про землю”, 
усуспільнював поміщицьку і державну власність, що фактично 
означало підтвердження вже закінченої аграрної революції. Як 
висловився сам Ленін про Троцького у ніч перевороту, 
- “закрутилося в голові”*.

Відтоді подив із приводу перемоги більшовиків не полишав 
історіографів, ставлячи перед ними чергову інтерпретаційну 
проблему. Виникла вона ось через що: по-перше, більшовицька 
партія до певної міри була витвором самого Леніна; по-друге, 
саме його наполегливість стала рушійною силою, що спонукала 
до жовтневого замаху. Але чи означає це, що без Леніна не 
було б жовтневого перевороту, а отже й радянської системи?

Висувається екстремальна версія теорії про роль “особи” в 
історії. Навіть максималіст Троцький, визначаючи примат 
об’єктивної соціальної логіки в історії, наближався до думки 
про виняткову необхідність Леніна для перемоги більшовиків. 
Однак Троцький мав би висловлюватись обережніше, тому що 
події 1917 року — від наказу “номер один” у лютому до 
перевороту в жовтні, в основній течії партії — лівих есерів з 
метою позбавитись більшовиків — указують на те, що навіть без 
Леніна серед російських лівих не бракувало місця для 
екстремальної партії, що проголошувала “революція — зараз!”. 
Більше того, напередодні Жовтня партія Леніна, найіерархіч- 
ніша з усіх російських, ще не стала монолітним безвольним 
інструментом у руках свого провідника, на який перетворилася 
пізніше.

* Це було сказано німецькою мовою: “Es schwindelt". Див. Л. Троцький. 
‘Моє життя. Спроба автобіографії” (прим, перекл.).
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Фактично історична роль, яку відіграв безпосередньо 
Троцький, спростовує його власне твердження про домінуючу 
роль Леніна, а додатково вказує на плинність партії 1917 року. 
Троцький позбувся свого незалежного типу меншовизму, аби 
вступити до лав більшовиків лише в червні, але, незважаючи 
на це, вже у жовтні керував захопленням влади більшовиками. 
Він навіть пішов усупереч вказівкам Леніна, щоб скоордину
вати партійний переворот із з’їздом Рад і, таким чином, 
зміцнити “пролетарську” видимість перевороту. Ленін, хоча й 
прискорив замах, не брав участі у його здійсненні, бо усе ще 
переховувався, коли справа втілювалася в життя. Фактично, 
він був необхідним протягом останніх чотирнадцяти років у 
ролі архітектора організації партії, однак навіть у цьому його 
ролі не варто переоцінювати, бо 1917 року партія все ще була 
відносно слабким організмом. Від 1903-го по 1912 роки Ленін 
займався переважно розколом російського марксизму — спо
чатку новоствореної соціал-демократичної партії, потім влас
ної фракції — аби очистити його від усіх елементів, зіпсованих 
браком запалу чи ідеологічним відступництвом; після 1914 ро
ку його більшовицька організація діяла нелегально. Після 
Лютневої революції партію слід було, отже, практично відбу
дувати, а її найвищі органи мусили імпровізувати тоді, як чле
ни Центрального Комітету, розкидані по світові, поверталися 
до країни з Сибіру, Швейцарії та Нью-Йорку. Крім того, 
Ленін, дарма що найперший між рівними, не вважався тоді ще 
непохитним авторитетом, на який перетворився після перемо
ги Жовтня і громадянської війни. Наприкінці 1917 року з’яви
лося чимало малих Ленінів, і не виключено, що вони могли ви
користати більшовицьку організацію або якусь її частину, щоб 
здійснити власний Жовтень, як, наприклад, Іван Смігла на 
Північному фронті, з яким Ленін фактично уклав таємну угоду 
проти поміркованої більшості свого Центрального Комітету.

Однак, незважаючи на те, наскільки значної ролі у жовтне
вих подіях ми надамо особі Леніна, існує незаперечний факт, 
що максималістська стратегія, проголошена квітневими тезами, 
мала шанси виправдати себе тільки за виняткових соціальних 
умов, які склалися в Росії через війну. Найважливішим явищем 
того року було те, що, заледве усунули скобу гіперцентралізо- 
ваної російської царської системи, як усі підпорядковані їй 
структури почали розвалюватися. Армія, промисловість,



шлях до жовтня 121

суспільна структура села, адміністративна система Імперії, як 
на величезних людських просторах, так і серед обмежених на
родностей, — усе розпалося наприкінці року, так що в країні не 
залишилося жодної функціональної організованої структури. 
Наслідком стала повсюдна втрата влади, міжцарювання в усіх 
галузях життя країни. Отож напередодні Жовтня кістяк 
російської імперії був готовим підкоритися будь-якій силі, яка 
мала на це бажання і була готова прийняти його.

Процес розпаду імперії розпочався з армії й тривав через 
воєнне напруження8 протягом року. Політику ведення війни на 
боці демократичних союзників до переможного кінця підтри
мував Тимчасовий уряд. Політикою Рад стала боротьба ви
ключно за “демократичний мир без анексії та контрибуції”. 
Коли після лиха, до якого спричинився наказ “номер один”, до 
певної міри встановилася дисципліна, створений у квітні лібе
рально-соціалістичний коаліційний уряд обрав у справі 
ведення війни політику компромісу.

У червні розпочався “демократичний” наступ Керенського. 
Цей внутрішньо суперечливий зачин, що зазнав абсолютної по
разки, знову послабив дисципліну в армії і сприяв більшовиць
кому путчеві липневих днів. Події ці, у свою чергу, спричинили 
серпневу спробу перевороту з метою знищення рад і російської 
боєздатності на чолі з генералом Корніловим. Та марна спроба 
остаточно дискредитувала керівництво армії й офіцерський 
корпус. Тому після серпня армія просто розпалася, а солдати з 
селян повернулися додому, щоб узяти участь у розподілі 
поміщицької землі.

Отож усі політичні кризи двовладдя, від квітня й липня аж 
по серпень, стали безпосереднім наслідком війни. До осені 
їхній вплив на армію повністю перебільшив будь-які можли
вості державного примусу. Така ситуація називається анархією
— вона ще фактично не така вправна й бурхлива, але вже 
можна говорити про факт браку влади9.

Уже безпосередньо анархія зробила можливою велику аг
рарну революцію 1917 року, тобто ліквідацію селянством 
поміщицької земської власності, а якщо точніше, то російських 
поміщиків як класу. Досі усі селянські бунти в Росії стримува
ли внаслідок того, що додемократична армія завжди залишала
ся недоторканою.

Селянин вільний від мундиру не відіграв найменшої ролі 
серед лютневих подій, однак — у міру того, як протягом року 
дедалі слабшала державна влада — селяни щоразу краще 
усвідомлювали, що їхнє одвічне марення мати землю близько,
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варто лише простягнути руку. Тимчасовий уряд обіцяв, що з 
настанням сприятливого моменту зберуться Установчі збори. 
Цей орган мав право розглянути проблеми землі, й усі сподіва
лися, що він задовольнить прагнення селян. Однак ця майже 
стовідсоткова впевненість у одержанні землі не справдилася, бо 
селяни стали більш поміркованими, а може, перемогло їхнє не
терпіння. Отож влітку вони власними силами почали виступа
ти проти поміщиків, швидко усвідомивши, що це їм минається 
безкарно. Перш ніж настала осінь, — а державної влади на той 
час уже майже не існувало, на селі розпочалися масові погро
ми, після чого селяни привласнювали собі власне усе. Ця акція 
у свою чергу прискорила розпад армії, бо відтягувала солдатів 
із війська до сіл, де вони поспішали взяти участь у великому 
розподілі. Та революція не була абсолютно стихійною чи вбив
чою — селяни турбувалися про власний зиск, а не соціальний 
реванш. Однак революція була дуже докладною, бо до кінця 
зими повністю знищила на селі вікову поміщицько-селянську 
суспільну структуру, структуру, яка абсолютно відповідала 
офіцерсько-солдатській ієрархічній армії. Ця революція також 
знищила ефективність столипінської реформи, тому що більшість 
селян, які отримали виділені для них з общинних черезполосні 
грунти, змушена була до общини повернутися, через що Росія 
соціально перетворилася на більшу поборницю рівноправ’я, 
проте економічно більш відсталу, ніж до революції.

Унаслідок такого розвитку ситуації в центрі великоруської 
імперії украй непокірні народності могли перехопити владу до 
власних рук. Переважно це відбувалося в два етапи: навесні 
1917 року ті регіони домагалися автономії, а наприкінці року 
або на початку наступного, коли більшовики вже були при 
владі, жадали незалежності. Шлях проторили Велике 
Князівство Фінляндії на півночі та Українська Центральна Ра
да у Києві. (Найбільш дисидентський народ, поляки, були на 
той час окуповані німцями). На порозі 1918 року неспокійни
ми стали також балтійські країни та народи Закавказзя. Отож 
Російська імперія, побудована шляхом примусу й утримувана 
силою, пішла у слід за армією, яка її створила.

Таким чином, протягом 1917 року всі структури колишньої 
Росії -  влада, армія, імперія, місцеві адміністрації, економіка, 
соціальні міські та сільські структури одночасно розпалися. Це 
дає відповідь на друге запитання, поставлене на початку 
розділу: через загальне безладдя не залишилося жодних реаль
них можливостей для встановлення тривалої конституційної 
демократії. Будь-який уряд, що здійснив би спробу затримати
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революційний процес, був би дескредитованим, перш ніж мав 
би можливість розвинутися. Навіть якщо б Тимчасовий уряд 
негайно наважився на скликання Установчих зборів, а також 
на однобічний вихід Росії з війни і розподіл землі між селяна
ми — критики визнали, що варто було зробити ці кроки, аби 
вберегтися від більшовизму, — вони б наврядчи викликали 
очікувані наслідки. Ті починання були б майже схожими на 
більшовицьку політику. їхній ефект був би революційним і 
нищівним. Відтак це лише поглибило б анархію, не даючи 
Тимчасовому урядові нових можливостей, щоб її приборкува
ти, — можливостей, які далися до більшовикам без зусиль.

Прикро, проте факт що 1917 року динаміка розпаду була та
кою, що, з її вичерпанням, не можна було б створити новий 
тип порядку лише завдяки допомозі авторитарних та 
примусових рішень. Як висловився провідник кадетів Мілю- 
ков, наприкінці літа альтернативою для Росії були або 
Корнілов або Ленін. Але оскільки Корнілову і символізованим 
ним силам традиційного порядку бракувало влади, лише Ленін 
і більшовики виявилися спроможними, поки пригасне соціаль
на буря, позбирати уламки і створити новий тип порядку.

Який тип нового порядку входив до планів партії напере
додні захоплення влади? Влітку 1917 року Ленін проголосив 
власний проект майбутньої “диктатури пролетаріату” в праці 
“Держава і революція”. Спираючись на марксівський аналіз 
Паризької Комуни, він інтерпретував нове явище рад як рево
люційне народження безпосередньої пролетарської демократії. 
На першій фазі диктатури тієї демократії пригнічувана проле
тарська більшість мала “придушити насильно” буржуазну 
меншість. Після цього держава мусила “відмерти”. Звідси в 
пізнішому соціалістичному суспільстві “керування особами” 
мали замінити на “управління суттю речей”. У цьому вірогідно
му державному устрої не повинно бути бюрократії, постійної 
армії та парламенту, законодавча та виконавча влада мали 
об’єднатися в єдину, що здійснюватиметься безпосередньо ма
сами; кожний громадянин міг виконувати будь-які функції, й 
Усі представники могли бути відкликані будь-коли. Що сто
сується економії, то капіталізм так раціоналізував і “спростив” 
систему продукції, що основні необхідні функції “обліку та 
контролю” могли виконуватися “кожною людиною, яка вміє 
читати й писати” та знає “чотири дії арифметики”.

Ця едемська програма відома під назвою “державної 
співдружності”. Її нечуваний утопічний характер неодноразово 
Вважали за відступ Леніна від реалізму у справах влади, який
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проявився у виразно цинічному приборканні рад партією, яка 
була вже при владі. Утім, цей документ було написано щиро: 
не слід забувати, що тверезомислячий Ленін, так само, як тве
резомислячий Маркс, був по суті утопістом, а метою одного й 
іншого було безкласове, недержавне суспільство. Крім того, 
якщо цей документ розглядати в діалектичному контексті, то 
його нетиповий анархізм має уповні маркситське значення.

З цього погляду очевидно, що Ленін напередодні Жовтня 
взявся до марксівського перекручення Гегеля напередодні 1848 
року, тільки зробив це в контексті ідеології II Інтернаціоналу і 
російських умов 1917 року. Каутський і II Інтернаціонал, які 
схвалювали парламентаризм, державу, захист вітчизни, пере
творилися на “дрібноміщанських демократів”. Тому їх слід бу
ло відкинути, бо першоосновою діалектики, а також соціальної 
революції, є творча сила знищення.

Це означало, по-перше (як читаємо в “Імперіалізмі”), що 
“обороноздатність” мусило заступити “пораженство”, щоб 
імперіалістичну війну перетворити на міжнародну класову бит
ву. По-друге, що контрвлада робітничих рад є необхідним роз
ріджувачем буржуазного суспільства та його держави. Й це 
відбувається тому, що безпосередня класова демократія ієрархічно 
вирівнює громадянське суспільство; а система спідружності авто
матично “знищує” державу, ліквідуючи у такий спосіб автономний 
простір ілюзорної буржуазної політики. Передача всієї влади 
співдружності, що виникаює звідси надає недержавному й некла- 
совому суспільству остаточної завершеності. Усе це на думку 
Леніна напевно прийде, тому з очищуючого полум’я робітничої 
революції з’явиться в усій повноті наукова, соціалістична 
“свідомість”. Коли ж ідеться про утопізм, то для читачів “Що 
робити?” було зрозумілим: коли “дрібноміщанські елементи” 
просочуються до робітничих рад, дійовим обов’язком партії є 
настановити “блудних синів” на шлях істини.

Ця фантазія не була чиїмось маренням або чимось неістот
ним у просуванні Леніна до влади. Вона конструювалася най- 
ретельнішим чином, мала також дуже практичні, хоча й пере
кручені, методи, й коли знищення поділу влади в політичному 
устрої розпорошує всю владу серед мас, вони фактично не мо
жуть її здійснювати. Так само заміна економії неринковим 
керівництвом мас повністю розкладає економічну владу. Отож 
виникає питання, хто візьме владу до своїх рук, аби все почало 
діяти? Відповідь звучить так: лише певна інстанція нового ти
пу, яка була б одночасно і політичною, й економічною. Це бе
зумовно, авангард пролетаріату, його спільна “свідомість” —
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партія. Таким чином удаваний анархізм “Держави і революції” 
перетворюється на діалектично досконалу програму для ра
дянського тоталітаризму.

Отож зведення оригінального марксівського завдання звужен
ня політики до боротьби класів знайшло вираження у рево
люційній практиці Росії. Ленінська фантазія держави — співдруж- 
жя — згідно із логікою — перетворилася на маску або фасад ко
муністичної партії-держави. Втім, ця спроба “субстанції”, так само 
як ленінська теорія партії, не була свідомою аферою: в очах тих, 
кого називали партійними, радянська фікція завжди залишалася 
невід’ємним елементом радянської влади.

Отож не така вже й відступницька ідея держави — співдруж- 
жя наводить на думку про найважливішу проблему 1917 року, 
а саме про історичне ставлення пролетаріату до партії. Хоча 
більшовики могли перехопити владу лише під час загального 
процесу народної дезінтеграції, історичне (у загальних масшта
бах) значення їхніх дій залежить від того, власне, ставлення. Бо 
демократичне посвідчення радянської системи чи то в її влас
них очах, чи в очах світу, залежить від соціалістичної автентич
ності Жовтня.

ПРОЛЕТАРІАТ ЧИ ПАРТІЯ?

Над цією поблемою здебільшого дискутують, вживаючи 
приземлені та емпіричні терміни, ніби постає очевидним, що 
голих фактів про діяльність робітників і партійні переваги 
досить, щоб відповісти на усі загальні питання природи. Так, 
наприклад, у літературі 1991 року домінувала тенденція про 
місце Жовтня в соціальній історії, а не саме бажання предста
вити його як “продукт” поляризації між робітниками і замож
ними класами. З цієї точки зору захоплення більшовиками вла
ди видається майже автоматичним наслідком глибших соціаль
них процесів. Лише класова поляризація є категорією виразно 
марксистською і як така в однаковій мірі є складовою пробле
ми висвітлення майбутньої марксистської революції. Тож як 
всюдисуща соціологія “поляризації” виглядає у світлі наших 
колишніх міркувань про марксизм?

Перш за все слід зауважити, що 1917 року класовий аналіз 
політики для Росії виявився зовсім новим. Взагалі в 1905 року 
російське суспільство не оцінювало революцію як категорію 
“буржуазну” чи “пролетарську”, натомість (поза соціалістични
ми категоріями) користувалося класичною мовою лібералізму 
Для стимулювання політичної боротьби проти самодержавства
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й за конституційні уряди. Найуживанішим був вислів не “вла
да рад”, а “конституція”, що змальовуючи дійсність виключно 
у суспільних категоріях, активно вплинув на поглиблення 
суспільної поляризації.

По-третє, марксистське зведення політики до соціології за
вуальовує проблеми цільового застосування влади в суспільному 
житті, тому що сили соціальні, а не політичні організації є начеб
то єдиними акторами на політичній сцені. А це приховує ідео
логічних акторів за лаштунками, що широко відкриває перед ни
ми можливості запровадження їхньої політичної волі. Вони можуть 
її втілити попри все, бо їхня воля представлена як непоступлива 
соціальна сила. Таким чином “уся влада Радам” фактично вияви
лася “усією владою у руках більшовицької партії”.

Зрештою, злиття політики із соціальним класом, яке утору
вало шлях Жовтню, існувало ще тривалий час після цієї істо
ричної події, як демократичне підтвердження радянського ре
жиму, й доостанку спиралося на соціологічний аналіз його ос
новного моменту. Яскравим прикладом тієї спадкоємності став 
меньшовицький аналіз у наукових працях першої річниці рево
люції та її впливу, проведений на Заході після Другої світової 
війни — до речі меншовики за своєю формальною вірністю 
принципам марксизму залишалися набагато кращими марк
систськими соціологами, ніж їхні більшовицькі суперники. 
Учені-меншовики доводили, що більшовики нерозважливо 
чинили тиск щодо повстання, що їхніми прибічниками були 
робітники, які щойно вийшли з відсталого селянства, на той 
час як кваліфіковані робітники зі справжньою пролетарською 
свідомістю тяжіли до меншовиків. Дивним передбаченням долі, 
одним із головних починань західної революційної літератури 
1991 року було ревізування колишньої меншовицької оцінки 
більшовицького “базису” завдяки спробам довести, що 
робітники-більшовики також набули зрілої пролетарської 
свідомості. Якщо навіть закладемося, що так було насправді, то 
яке це мало значення для політичного процесу, який проходив 
до Жовтня, і для політичних наслідків цієї події, тобто радянсь
кої партії-держави?

У світлі цих роздумів, що можна сказати на тему взаємодії 
між пролетаріатом і Партією 1917 року? Без вдавання до 
епістолярних проблем, стисло окреслених у звітах про 
суспільство, та ідеологію або теорію, можна викласти головні 
факти про суспільство 1917 року.

Перш за все правдою є те, що 1917 року загострилася кла
сова поляризація між вищими та нижчими верствами — або, як
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тоді казали, верхами й низами — російського суспільства. Пред
ставників верхів насмішкуватво називали буржуями, що було 
перекрученням французького й марксистського визначення 
“буржуазія”. Окреслення “низи” походило від давно вживаного 
терміну відносно “люду”, народу, однак існували вже й ідеологічні 
неологізми — пролетаріат та трудящі, або працівники. Це останнє 
визначення було сформульованим соціал-демократами з метою 
об’єднання промислових та сільськогосподарчих робітників в єди
ну категорію гноблених. Одночасно “маси” й ораторів - вихідців із 
радикальної інтелігенції, називали “демократами” на відміну од 
“експлуататорів”, якими були “капіталісти” й “феодальні” земські 
власники. Потужний заряд класової ненависті криється в тій новій 
термінології; одночасно безсмертні соціалістичні агітпропи 
посилювали ту ненависть.

Марксистська теорія поляризації, отже, посилила двовладдя 
на фабриках Росії так само, як і в армії, в міській адміністрації 
та на селі. Двовладдя у промисловості набуло форми фабрич
них комітетів, завданням яких був нагляд за правлінням та 
інженерним персоналом. Мінімалістичною метою тих комітетів 
залишалося вимагання від власників фабрик традиційних по
ступок. Одну з таких поступок, 40-годинний робочий тиждень, 
фактично вони вже у червні отримали завдяки страйкам та 
іншим формам робітничого тиску, відповіддю на що були все ще 
недостатні, проте грізні локаути. У тій класичній боротьбі світу 
праці робітників підтримували помірковані соціалістичні (меньшо- 
виків та есерів) партії. Усе це, зрозуміло, додатково дезорганізува
ло випуск продукції для потреб війни, підтримуваної тоді тисяча
ми соціалістів. Максималістська мета фабричних комітетів була ще 
деструктивнішою; нєю став “робітничий контроль за промис
ловістю”, який спочатку означав робітничий нагляд за капіталом, 
а пізніше — перехід закладів до робітників. Коротше кажучи, 1917 
року на російських фабриках точилася боротьба класів. Через це 
неповага й підозра підточували російську промисловість, неухиль
но штовхаючи до розпаду.

Політичні висновки соціальної революції були, однак, дво
їстими. З одного боку, в період від квітня до жовтня настрої 
робітників ставали радикальнішими і ворожішими щодо 
“імперіалістичної” війни, “капіталістичного” Тимчасового уря
ду і “зрадницьких” поміркованих соціалістичних партій, які 
підтримували війну в коаліції з “буржуазією”. З іншого боку, 
протягом 1917 року робітнича активність дедалі слабкшала, во
на досягля зениту в лютому, коли саме робітники викликали 
фактично вогонь на себе і заплатили життям 1700 жертв.
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Квітнева криза і липневі дні викликали меншу, але все ще 
значну активність робітників на вулицях. Проте соціальний 
відгук на виступ Корнілова виявився незначним, адже Жовтень 
взагалі не був масовим виступом, а операцією, проведеною ба
гатьма кадрами більшовицької партії й підпорядкованими їй 
військовими частинами. Таким чином, напередодні жовтня ре
волюційний порив 1917 року вичерпався через те, що робітни
чий клас — разом із рештою елементів російського суспільства
— розпався як група і виснажився постійною боротьбою за 
виживання.

Тоді у який же спосіб робітничий клас прийшов до влади в 
жовтні? Якщо бути точним, він до неї не прийшов. До влади 
прийшла організація політична й ідеологічна — більшовицька 
партія. Постають два запитання: емпіричне — про природу 
партії та її зв’язок із робітниками, та загальнотеоретичне — про 
зв’язок між “соціальним базисом” і політичною владою за 
будь-якої ситуації.

На перше із тих питань ми вже частково відповіли, обгово
рюючи ленінізм у попередньому розділі. “Партію нового типу”, 
створення якої домагався Ленін у “Що робити?”, могла б 
розпізнати не за пролетарським корінням її ймовірного базису, 
а за чистотою ідеології, авангардною політичною роллю. 
Пригадаймо: наслідком “стихійності” робітничого руху є 
виключно “трейд-юніоністський” реформізм; лише якщо про
летаріат насититься іззовні закладеною інтелігенцією “науко
вою революційною свідомістю”, він здатний стати знаряддям 
історії на шляху до досягнення соціалізму. Але, відкидаючи ту 
свідомість, робітники переставали бути автентичними проле
тарями, а перетворилися на “дрібних міщан”. За Леніним, існу
вали лише два табори в суспільстві, буржуазія та справжні ре
волюційні соціалісти, а лінію поділу між ними визначала ідео
логія, а не класова 'належність.

Отож, Ленінська партія представляла пролетаріат ме
тафізичний, а не емпіричний, і, власне, той ідеологічно визна
чений політичний авангард, а не емпіричний робітничий клас 
прийняв владу у Жовтні 1917 року.

Однак це не означає, що можна звести Жовтень до 
традиційного замаху, хоча він, власне, ним і був за своєю 
політичною формою. Ленінський метод полягав у загостренні й 
керуванні одночасно соціальним невдоволенням, що повинно 
було дозволити перехопити владу в момент кризи і водночас 
створити враження, начебто цей “замах” — результат діяльності
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мас, що висловлює логіку історії. Геніальність комунізму поля
гає у створенні враження, ніби “свідомість” є “стихійною”. 
1917 року партія була потребувала підтримки справжнього 
робітничого класу, принаймні на той час, коли вона вирушить 
за владою. Її керівники також мусили повірити у те, що партія 
і справжні робітники — єдине ціле, з такою щирістю, як віри
ли у це самі робітники. Скориставшись із цього непорозуміння, 
Ленін і керівництво партії перетворили 1917 року кадрову ор
ганізацію на тимчасову масову організацію.

Більшовики не відігравали значної ролі у подіях 1905 року, 
крім хіба що у хаосі грудневого повстання в Москві. Ленін фак
тично навіть не повернувся до Росії в період революції. 
Більшовики почали знаходити підтримку, хоча й не масову, ли
ше по 1912 році, а на час страйків улітку 1914 року опинилися 
вже попереду меншовиків. Але усе це знищила хвиля 
патріотизму, котра накотилася після вибуху війни у серпні. 
Отож більшовики — так само, як і решта революційних партій,
— змушені були після лютого 1917 року наново відбудовувати 
свій соціальний базис.

Однак наприкінці літа цього року більшовики знову випе
редили меншовиків та есерів у містах і в північній частині 
фронту. Та, попри плинність та короткочасність політичного 
ангажування робітничого класу, не варто стверджувати, що 
пролетаріат мав глибшу й тривалішу лояльність до будь-якої 
партійної організації.

Однак усе ж таки в період від квітня до жовтня більшовиць
ка партія виявилася короткочасним прийнятним вибором, до 
якого схилялися найбільш радикальні робітники. За підрахун
ками партії тих часів, на початку 1917 року вона налічувала 
23600 членів, хоча більшість із них не свідомо брала участь у 
нечисленних існуючих формах діяльності партії10, а через 
необхідність. До січня 1918 року кількість членів партії зросла 
до 115 тисяч, а може була іще більшою. Близько 60 відсотків 
членів були робітниками, майже 32 відсотки становили так 
звані працівники розумової праці та дрібна інтелігенція. Впер
ше ленінська партія стала організмом, основу якого складали 
робітники, а не організація професійних революціонерів.

Крім того, нова пратія не була дисциплінованою армією, 
якою керівництво могло маневрувати, як заманеться. Її “низи”, 
зокрема в Петрограді, виявилися радикальнішими і нетерп
лячішими, ніж Центральний Комітет, і справляли значний 
вплив на Леніна та його колег; рішення переважно приймали
ся в процесі дискусій і голосування. З організаційної точки зо

9 -  4745
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ру, як згадувалося вище, партія мала класичну структуру 
соціал-демократичної, з Центральним Комітетом, який обирав
ся З’їздом. З’їзд, у свою чергу, обирали територіальні комітети. 
Саме ці риси більшовизму 1917 року називали “демократични
ми”11. Однак ця демократія існувала виключно для членів од
ного класу робітників, і виключно по відношенню до 
внутрішньої політики. Згідно з ленінською ідеологією, яка 
живила організацію, решту суспільства й усі супротивні ор
ганізації — навіть інші соціалістичні партії — вважали за класо
вих ворогів, за “буржуазію” або “дрібне міщанство”, яких слід 
буде виключити, коли партія пролетаріату прийде до влади. 
Отож більш чи менш “масова” більшовицька партія 1917 року 
ніколи не була демократичною у плані готовності поділитися 
владою або перебування при ній почергово з іншими угрупу- 
ваннями.

Ця обставина є ключем до розуміння Жовтневого переворо
ту. Від квітневих тез й до самої осені ленінська організація 
посилювала свій вплив завдяки барабанам агітації проти дво
владдя, на користь класово згрупованих Рад. Більшовицьким 
рефреном було: “хліба, миру, землі і всю владу Радам”. Ця про
грама виявилася невідповідною й демагогічною в тому 
значенні, що перехід влади до Рад не розв’язав би проблем 
хліба, миру й землі — це постійно підкреслювали соціалистичні 
супротивники Леніна. Однак програма ця мала велике 
значення з точки бачення революційної політики, тому що 
мобілізувала обурених погіршенням ситуації робітників і сол
датів вирушити по владу для “робочого люду”.

Однак, як ми уже бачили, робочий люд не здобув влади без
посередньо12. Замість нього це вчинила партія, у чому можна 
переконатися зіставляючи жовтень з люневими подіями. У 
жовтні ще не було сотень тисяч страйкуючих, які в лютому 
протягом п’яти днів виступали на вулицях, нехтуючи небезпе
кою, не було й 1700 жертв подій. У жовтні на вулицях 
робітників не виявилося, а жертв налічували близько дюжини. 
Саме тому ті “десять днів, які похитнули світ” фактично стали 
замахом окремої групи населення. Надзвичайні зусилля, які до
кладались, аби заперечити очевидні факти, є класичним випад
ком, коли надмірні протести — це вірне підтвердження того, що 
є що приховувати13. Фактично до середини 20-х років XX 
століття самі ж більшовики вважали Жовтень за переворот, або 
замах. Так чи інакше, цей переворот справді похитнув світ у 
небачений спосіб, тому що — хоча емпіричний пролетаріат не
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захопив влади у Великому Жовтні — метафізичний пролетаріат 
катапультували до неї. І, власне, саме та політично-ідеологічна 
формація виявилася набагато революційнішою, ніж усі 
робітники світу, разом узяті.

Однак варто пам’ятати, що петроградські події — це ще не 
вся Жовтнева революція. У Москві, наприклад, точилися 
справжні бої з великою кількістю жертв, а наступними днями 
на більшості території краю контроль із рук буржуїв забрали 
місцеві ради, керовані більшовиками, та керівництво лівих 
есерів. Хоча і тоді це не скидалося на “тріумфальний марш” 
більшовицької влади, про який свого часу писала радянська 
історіографія, та однак відповіддю на петроградський перево
рот була загальнодержавна революція Рад. Жовтневу рево
люцію можна визнати загальнодержавною, однак, лише разом 
із селянськими виступами зими 1917-1918 років, які ліквідува
ли поміщицьку, земську власність на селі і перетворили селян 
на деякий час панами для самих себе. Та аграрна революція, 
звичайно, не була керованою або контрольованою більшовика
ми, хоча їхні агітатори підбурювали селян відібрати поміщиць
ку землю14. Однак саме більшовики найбільше політично ско
ристалися із селянських виступів, включивши їх до міфу про 
єдиний Великий Жовтень.

Переходові влади до певної міри сприяло ліве крило есерів, які 
у жовтні відірвалися від головної есерівської партії, щоб сприяти 
приходу більшовиків до влади, вважаючи, що це означатиме владу 
рад. Отже, Ленін міг стверджувати, що його радянський уряд 
представляв “революційний робітничо-селянський союз”. Таким 
фактично було значення його “Декрету про землю” від 25 жовтня, 
який усуспільнив землю згідно з традиційною есерівською про
грамою. Однак фактично декрет просто використовував fait accom
pli у цілях більшовицьких, бо уряд начебто не мав жодного впливу 
на розвиток подій у провінції. Як стверджував тоді Ленін, більшо
вицька політика була просто “справою з голови селянської клячі”.

Політика ленінського революційного союзу з селянством і 
здійснення ним есерівської сільськогоподарської програми часто — 
особливо меншовиками й есерами — вважалася за доказ того, що 
Жовтень не був власне марксистською революцією, а лише повер
ненням до російських народницьких традицій 70-х років XIX 
століття. Є в цьому, звичайно, дещиця правди: Ленін здійснив 
поєднання спадщини Чернишевського і народників із марксиз
мом. Але марксизм узяв гору тому що Ленін ніколи не збирався 
залишити “усуспільнену” землю в руках селян, чого фактично 
прагнули есери. Отож у лютому 1918 року уряд націоналізував усю

9*
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землю й правову назву її власності передав до рук держави. Хоча 
на той час більшовики не були спроможними реалізувати ті почи
нання, вони принаймні виявили свої справжні наміри.

Ленін мав цілком непогані марксистські повноваження на 
виконання обмежених запозичень із народництва. Сам Маркс 
1882 року в листі до Віри Засулич, однієї з керівників народ
ництва, схвалив об’єднання селянської революції в Росії з про
летарською революцією на Заході. (Плеханов і Енгельс спільно 
приховали цей документ, аби він не призвів до ослаблення 
російського марксистського руху, що народжувався). Ленін та
кож вважав, що, власне, такою стратегією керуватиметься 1917 
року. Більше того, ще 1851 року Маркс твердив, що його рідні 
запізнілі німці були спроможними об’єднати буржуазну і про
летарську революції на хвилі соціальних потрясінь у Франції. 
Ленін вважав, що реалізує цей сценарій, посунувши його дещо 
на схід, 1917 року.

Критику правомірності Леніна не завжди слід приймати бе
зумовно. Найважливішим залишається факт, що ці критики ба
чать сутність марксизму виключно в його формальних засадах, 
що розповідають про просування, крок за кроком, від фео
далізму, через капіталізм, до соціалізму. Однак сутність марк
сизму — пригадаємо — міститься в його глибинних структурах 
спирання на найбільш гноблені класи, як на деміургів рево
люції; а селянство цілком логічно пасувало до його схеми, як 
менше крило універсального класу. Ленін, так само, як і Маркс 
(а пізніше й Мао), розпалив полум’я революції там, де б його знай
шов і відповідно застосував би до того формальні засади своєї те
орії. Схожій адаптації, як ми вже бачили, піддана була теорія 
імперіалізму Леніна, завдяки чому Росія виявилася “найслабшою” 
ланкою в капіталістичному ланцюгові. У марксизмі наприкінці 
йдеться про зміну світу, а не про його інтерпретацію.

Із цього випливає, що завдяки селянству найперша у світі 
марксистська революція відбулася в єдиній європейській дер
жаві, у якій спроможна була відбутися, — у Росії. І відбулася та 
революція у єдино можливий спосіб, як це могло статися лише 
за російських умов, — як рух робітників і селян. Таким чином, 
увесь робітничий люд скупчився під знаком серпа і молота, 
вміщеному на інтернаціональному червоному прапорі. Ніколи 
доти ніхто les damnés de la terre, les forçats de la faim, згідно 
“Інтбрнаціоналу”, не видавався таким щирим універсальним 
класом із низів.

Крім того, робітники як прогресивний клас мали залишали
ся авангардом руху, а їхнє начебто “збройне” повстання в Пе
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трограді мусило стати центральною історичною подією, транс
формацією червоного Жовтня.

Зрозуміло без справжніх робітників не відбулаася та ме
тафізична подія, хоча варто пам’ятати, що вони не почувалися 
пов’язаними з партією досить тривалий час, щоб створити для 
неї “соціальний базис” у спосіб, у який, професійні союзи бу
ли базисом соціалістичних партій у Західній Європі. Однак ці 
робітники виявилися необхідним трампліном для партії під час 
її злету до влади. Проте й трампліну теж було б замало. Залиш
ки російської системи — державні структури, армія, земельний 
порядок — також мусили дійти до кризи. Отож зрештою Жов
тень — це об’єднання найбільшого військового бунту і 
найбільшої в історії селянства жакерії із штучно створеною ви
димістю паризької Комуни.

Зрештою порівняння тієї соттипеіїе з Комуною 1871 року 
чи з паризькими червневими днями 1848 року — для кожного 
марксиста вони є двома зразками пролетарської революції — це 
суцільне зловживання. Події, що відбулися, були просто зви
чайними міськими (якщо за суттю не “пролетарськими”) по
встаннями героїчних розмірів. І виникає величезна спокуса, 
щоб марксівське положення про вічне повторення історії — 
спочатку як трагедії, а пізніше як фарсу — віднести до червоно
го Жовтня. Петроградське “повстання” Леніна належить, безу
мовно, до тієї, другої класифікації.

Якби жовтневу тріаду бунту — жакерії — соттипеПе позба
вити будь-якого з двох перших , “Комуна Петроградська” — чи 
то в монархії, чи то в республіці — була б зм’ята селянськими 
солдатами, напевно, так само, як її паризька попередниця аг
рарною Францією. Якби не Перша світова війна, не було б ані 
бунту, ані соціального продовження в загальній жакерії. Саме 
усі фактори, разом узяті, а не якесь пролетарсько-буржуазне 
розшарування, творили справжню соціальну історію Жовтня.

Лише з такої перспективи з’являється відповідь на третє 
запитання, винесене на початок розділу: яку роль у наближенні 
Жовтня зіграли внутрішньоросійські соціальні процеси, а яку — 
вплив війни? Відповідь очевидна: обидва фактори діяли одно
часно, хоча їх не варто ототожнювати. Дійсно в брутально- 
ієрархічному суспільстві колишньої Росії не бракувало соціаль
ного напруження, однак через страждання військових це на
пруження набуло вбивчої інтенсивності. Так, наприклад, 
соціальне розшарування, до якого, зрештою, дійшло, справді 
створювало ситуацію куди вибуховішу, ніж 1905-1906 років, що 
тривала до нечуваної брутальної громадянської війни, розпоча
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тої пізніше. Більше того, війна знищила інституцію гальм у 
державной владі, яка могла це розшарування втримати в пев
них межах.

Враховуючи ці тяжкі “непередбачені обставини”, вважати 
Жовтень перш за все наслідком логіки суспільних процесів, що 
відбувалися в Росії, є надто далекоглядним. Трапляється, не
передбачені обставини утворюють структуру самі в собі — 
російська революція є, власне, таким випадком. Ще сміхо- 
виннішим видається прийняття заяви самої партії про те, що 
вона є пролетарською організацією. Обидві ці заяви — міфи.

Однак Жовтневі міфи виявилися на той час більшовикам 
необхідні, щоб розбудити сміливість, щоб завдяки ним “згори” 
здійснити безжальні революційні дії, коли вони вже були при 
владі, а також для досягнення успіхів на міжнародній арені. Ці 
міфи мали досить емпіричну будову, що надавало їм видимості 
наукових фактів, як для історіографії. Однак єдність партії та 
пролетаріату виявилася нетривалою. Як матимемо можливість 
бачити на початку 1918 року, пролетаріат як згуртована 
соціальна група почав розпадатися; а по завершенні грома
дянської війни партія зміцніла настільки, що не потребувала 
жодного соціального базису, аби утриматися при владі.

Отож проблема соціальної історії більшовизму, нав’язлива 
для Жовтня, швидко розтанула, перетворившись на незначну в 
міру наближення до радянської ери.

Навіть наприкінці 1917-го і на початку 1918 року, коли сфе
ра спільних інтересів партії та робітників була найбільшою, во
на трималася переважно на непорозумінні. Справді, у жовтні 
робітники прагнули уряду Рад, але такого, який уявляв би 
собою коаліцію усіх соціалістичних партій. Факт, що деякі 
більшовицькі керівники, зокрема Каменєв і Зінов’єв, прагнули 
того самого, але тому, власне, й були стримані в оцінці Жовт
ня, а Ленін ніколи їм не довіряв. Протягом кількох місяців на 
початку 1918 року Ленін опортуністично погоджувався на ко
аліцію з лівими есерами. Спочатку, однак, більшість партійно
го керівництва і, напевно великі архітектори Жовтня — Ленін і 
Троцький — прагнули, щоб багатопартійний більшовицький ре
жим тривав так довго, скільки потребуватиме побудова 
соціалізму. На їхню думку, а згодом -  і на всі часи відносно ра
дянської держави, Жовтень передавав раз і назавжди демокра
тичні посвідчення партії від народу без потреби будь-якого 
“буржуазного” відновлення мандату. Тому Михайло Горбачов 
до самого кінця завжди наголошував на “соціалістичному
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виборі, зробленому у Жовтні”. Однак думка про те, що 
російські робітники, підтримуючи жовтневий переворот або 
поступаючись йому, планували конкретні зобов’язання перед 
партією, нічим не підкріплена.

Напрошується висновок, що робітники прагнули в Жовтні 
“робітничого контролю промисловості” й експропріації бур
жуїв, завдяки чому мали забезпечити собі безпосередній кон
троль над власним соціальним середовищем. Звичайно, це не 
відповідає повному соціалізмові, хоча робітники й вживали ок
реслення “соціалізм” в дуже загальному значенні. Більше того, 
цей непевний соціалізм міг забезпечити собі підтримку 
робітників за коаліційного радянського уряду усіх трьох 
соціалістичних партій. Те саме можна, зрештою, сказати і про 
буржуазні революції. Єдиним схожим прикладом такої події є 
Франція 1789 рбку; так, фактично французькі події були зраз
ком для всієї концепції. Ніде більше — ані у Великій Британії, 
ані у Німеччині, ані у Сполучених Штатах — буржуазія не по
требувала політичних революцій, щоб прийти до влади (якщо 
справді “бурзцуазія при владі” взагалі вдається до описання су
часних конституційних рішень); французький варіант отже 
представляє промислову буржуазію в її коронний момент ди
намічного розвитку. Більше того, буржуазна революція, так са
мо як і пролетарська, дивує спробами зробити висновки на 
підставі окремих випадків. Однак ці очевидні емпіричні погля
ди мають другорядне значення для того типу аналізу, тому що 
у дискусіях про перехід від буржуазної революції до проле
тарської маємо справу не з соціологією, а з есхатологією.

Таким чином ані буржуазна, ані пролетарська революції 
не є емпірично переконливими чи навіть необхідними кате
горіями. Можна рушити ще далі, стверджуючи, що соціальні 
класи ніколи не правлять — це роблять країни й уряди. 
Політику не слід зводити до певного соціального чи еко
номічного базису, а народ узагалі не є представником прав
лячого класу. Завдання політики — “перемінна самостійна” 
як його визначає сучасна соціологічна термінологія із вла
сними правами і логікою. Сфера політична та сфери 
соціальна й економічна, вочевидь, створюють взаємовплив, 
Декотрі угрупування мають значно більше зиску за решту, за 
такого політичного укладу, однак здійснення політичної 
влади також має власну діалектику. Зайвими, отже, 
виявляються спроби організувати історію довкола передба
чуваного переходу від одного домінуючого класу до іншого; 
а Дискусія довкола червоного Жовтня, власне кажучи, такий
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перехід завчасно заклала. І знову ця подія більше стосуєть
ся метафізики, ніж подій російської історії.

Міф пролетарського Жовтня насправді залишається нікому 
не відомим міфом тріумфу поступливих, дегуманізованих мас 
над усіма своїми стражданнями та нестатками. За тією есхато
логічною перспективою, страждання є критерієм справжнього 
людства — для Маркса так само, як і для Достоевського. А 
оскільки гостра криза робить страждання ще болючішими, 
війна і соціальна катастрофа 1917 року надали у Росії впокоре
ним і приниженим людського статусу. Адже страждання 1917 
року не були міфом, а найскрутнішим емпіричним фактом. За 
тих умов скромний російський пролетаріат фактично міг вида
ватися, так само як і його самозвані керівники, як і багато 
соціалістів в усьому світі, універсальним класом і носієм логіки 
історії. Отож очевидний міф перетворився на потужну емпірич
ну силу, необхідну стартову лінію для усієї радянської штука
турки.
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НАРОДЖЕННЯ СИСТЕМИ:
ВОЄННИЙ КОМУНІЗМ, 1918-1921

Ідеї, проголошені економістами та політичними мислителя
ми, попри їхню слушність чи хибність, відігравали роль значно 
більшу за будь-які припущення. Власне, саме вони і правлять сві
том. Практики, переконані, що вони не підвладні жодним 
інтелектуальним впливам, насправді є невільниками ідеї якого- 
небудь давно покійного економіста. Одержимі владики, до 
яких прийшло одкровення, живлять свої маніакальні помисли 
теоріями якогось писаки недавніх часів.

—Джон Мейнард Кейнс

Негнучкий, як сталь, що уособлює усю велич і міць проле
таріату Комуністичної партії....

—Микола Бухарін і Євген Преображенський

Комунізм = Радянська влада + електрифікація
—В. І. Ленін

Дванов выдумал изобретение: обращать солнечный свет в 
електричество. Для этого Гопнер вынул из рам все зеркала в 
Чевенгуре, а также собрал всякое мало-мальски толстое 
стекло. Из этого матерьяла Дванов и Гопнер поделали 
сложные призмы и рефлекторы, чтобы свет солнца, проходя 
через них, изменился и на заднем конце прибора стал 
елетрическим током. Прибор уже был готов два дня назад, но 
електричества из него не произошло. Прочие приходили 
осматривать световую машину Дванова, и, хотя она не могла 
работать, все-таки решили, как нашли нужным: считать 
машину правильной и необходимой, раз ее выдумали и 
заготовили своим телесным трудом два товарища.

-Андрей Платонов, “Чевенгур”*

*Андрей Платонов. “Чевенгур”, “Ювенильное море”. Повести, романы. 
Москва. “Современник”, 1988, стор. 525.
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Це війна зробила можливим перехід влади до більшовиків, і 
саме вона мала визначити межі, у яких зводитимуться основи 
інституції нового радянського ладу. Партійна “диктатура про
летаріату”, зрештою, з’явилася на світ як воєнний комунізм. Й 
ця невизначена бестія перетворилася на гібрид воєнного кому
нізму та воюючого комунізму, обидва фактори яких водночас 
взаємно одне через одного страждають і взаємозміцнюються.

У жовтні 1917 року більшовики змогли захопити владу, од
нак виявилися неспроможними ту владу здійснювати. Хоча 
захоплення нервових центрів стало неабияким подвигом, цей 
успіх уже мав прецеденти в європейській історії, а комунари 
1871 року досягли майже того самого. Справжнім іспитом для 
більшовиків мало стати зміцнення влади і утвердження нового 
функціонального порядку. Саме це вони й узялися робити з 
нечуваним революційнм запалом в період між 1918-1921 
роками, під час громадянської війни і воєнного комунізму.

Ці роки стали часом заснування комунізму як насправді 
існуючої системи, часом визначення взірця “совєтизму”, який 
перетворився на обов’язковий на наступні сімдесят п’ять років 
поспіль. Найбільш “творчим” етапом цього процесу став 1918 
рік, коли були здійснені істотні кроки, що робили можливим 
функціонування радянської системи. Це рік 1918, а не 1917 
став фактично вирішальним роком російської революції. Це 
був рік, протягом якого партія нового типу, створюючи сус
пільство нового типу, довела, наскільки була новою. Партія 
створила це унікальне суспільство завдяки сміливим реакціям 
на ряд криз, які здатні змести будь-яку слабшу форму 
політичної організації. Ці кроки не були навіть невідкладними 
імпровізаціями, чим видавалися з першого погляду, — вони 
швидше являли собою модель політичної волі, скерованої на 
підпорядкування партійній “свідомості” будь-яких проявів 
соціальної стихійності.

СХОДЖЕННЯ ДО ХАОСУ

У жовтні більшовицькі лідери сподівалися, що російська 
революція стане початком революції, котра призведе до зни
щення капіталізму в усій Європі. Ця мета мала бути досягнута 
через братання військ на фронтах. Рух, що став відповіддю на 
радянський “Декрет про мир” від 26 жовтня, мав, зрештою, 
привести Ради до влади. Протягом перших місяців після 
Жовтня Ленін, Троцький і решта більшовицьких вождів та
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лівих есерів (соціалістичних революціонерів) непохитно вірили 
у закономірність такого революційного завершення імперіа
лістичної війни. Важко із певністю сказати, наскільки глибоко 
перейнялися цією вірою самі члени партії та робітничий клас, 
проте можна припустити, що, незалежно від активної 
антиімперіалістичної пропаганди, переважна більшість росіян 
і без будь-якої пропаганди була проти війни, незалежно від її 
політичних наслідків. Однак для лівих, що диктували рішення, 
Жовтень виступав у ролі виключно детонатора, а не самої по 
собі мети.

Наслідком цієї віри стало переконання, що одночасно із 
падінням капіталізму автоматично з’явиться соціалізм, більш- 
менш розвинений, який начебто містився “в лоні буржуазного 
суспільства”, згідно твердження Маркса. Ленін зробив це 
твердження актуальним, беручи до уваги новизну століття 
“фінансового капіталу” та “імперіалізму”. За Леніним, тоталь
на мобілізація, необхідна для ведення сучасної війни, стала 
свідченням раціональної організації господарчого життя, що і є 
суттю соціалізму. Заради досягнення цього теж варто було б 
завершити війну, знищивши уже тим капіталізм, а соціалізм 
з’явився б уже сам по собі. Через це Ленін виявляв велику 
повагу до політики генерала Еріха фон Людендорфа та його 
економічного радника Вальтера Ратенау,— політики, яку самі 
вони називали Кгіецогосіаіізтиз, чи воєнним соціалізмом. Ленін 
додав до цього власну віру у “науковий” американський метод 
тейлоризму про раціональну організацію праці. Згідно цього, 
реальний соціалізм міг також виникнути і через застосування 
схожої політики пролетарської влади. Усе це мало з’явитися 
якнайшвидше, щойно мине перехідний етап, який Ленін ко
лись називав “державним капіталізмом”, що фактично було ще 
одним визначенням “воєнного соціалізму”. Тому до Жовтня 
політика більшовиків зводилася до того, щоб вирушити в похід 
за соціалізм у Росії. Цьому мало сприяти впровадження дер
жавного контролю над існуючою капіталістичною промис
ловою системою й водночас — очікування на європейську, 
зокрема на німецьку, революцію, яка мусила зробити можли
вою перемогу повного соціалізму на всьому континенті.

Однак спливав 1918 рік, та імперіалістична війна не завер
шувалася революцією. Незабаром з’ясувалося, що похід Росії 
До соціалізму через державний капіталізм становитиме як у не
далекому, так і у віддаленому майбутньому цілісність економіч
ної політики більшовиків. Інакше кажучи, попри те, чи виник
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не повний соціалізм після розірвання капіталістичного ланцю
га у найслабшому місці, радянська влада муситиме змонтувати 
російську ланку без бодай найменшої допомоги з боку розви
неного Заходу. Отож, в міру розвитку подій протягом літа, зу
силля, вкладені у монтування соціалізму, почали переважати й 
заступати колишню політику очікування на нього, а державний 
капіталізм поступився місцем воєнному комунізму. Коротше 
кажучи, коли з’ясувалося, що логіка історії не народила соціа
лізм автоматично, то партія мусила скерувати руку історії, а 
відтак соціалізм слід було будувати, як пізніше скажуть Ради. Й 
саме це прагнення до побудови соціалізму визначило логіку, 
що керувала 1918 року маневрами більшовиків, які з першого 
погляду здавалися імпровізацією.

На цьому моменті варто закцентувати увагу — вже надто часто 
більшовицьку політику часів громадянської війни легковажно 
трактують як напівлихоманкову, як збочення з оригінального ле
нінського курсу, суть якого в очікуванні, коли стане можливим 
справжній соціалізм. Цей же передчасний, примусовий похід у 
напрямку до нового суспільства був спричинений брутальними 
вимогами боротьби за виживання у громадянській війні. Як 
наслідок цей період зафіксується в історіографії ленінізму як 
убогий квітень, нездалий епізод, сторінку із яким краще 
якнайшвидше перегорнути у хроніці ленінських праць. Утім це 
серйозна помилка, тому що воєнний комунізм був вагітний 
наслідками радянського експерименту. Воєнний комунізм 
виявився не абберацією, а переломною подією, яка уперше 
допомогла більшовикам зрозуміти, ким вони є насправді.1

Цей здійснюваний під загрозою розстрілів процес самолік
відації розпочався відразу ж після Жовтня і тривав до осені на
ступного року. Найвищого напруження він досяг через кризи, 
уже тим самим доводячи, що жодна з проблем — від війни до 
економіки, котрі стояли перед Тимчасовим урядом, не була 
розв’язаною, вони, навпаки, поглибилися під дезінтегруючим 
впливом самої радянської влади. Однак новий уряд, на відміну 
від попереднього, не упав під тиском. Навпаки, катастрофа 
спонукала його прийняти ще сміливіші й ефективніші заходи.

Невідкладна проблема, що постала перед більшовиками, 
була проблемою державної влади. Вони розв’язали її, 
знищуючи поліцейськими методами усі центри влади 
конкурентів2. Одним із найперших маневрів Леніна виявилася 
організація Надзвичайної комісії з боротьби проти
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контрреволюції та саботажу, сумнозвісної ЧК (Чека), 
очолюваної польським шляхтичем, який пристав до більшо
визму, Феліксом Дзержинським. Цей засіб диктатурі пролета
ріату видавався конче необхідним задля експропріації класів 
колишніх експлуататорів — буржуазії й дворянства, для 
придушення їхньої політичної діяльності. Проте незабаром такі 
“господарські злочини”, як “спекуляція” й “нагромадження 
запасів”, опинилися також під юрисдикцією Чека. Простіше 
кажучи, Ленін від самого початку готувався до громадянської 
війни з усіма класовими ворогами радянської влади. Хоча 
перші постріли у тій війні насправді у грудні зробила біла 
Добровольча армія на землях донських козаків, проте більшо
вицька ідея власної монополії на владу позбавила опозиції 
жодного іншого виходу, крім збройного опору.

Першим значним зіткненням під час війни став конфлікт 
між більшовиками та рештою політичних партій. До виборів до 
Установчих зборів, які спиралися на загальне виборче право, 
справа дійшла, нарешті, наприкінці 1917 року. їхні наслідки 
виявилися швидше перемогою соціальної революції, ніж кон
ституційної демократії: єдина партія, для якої ця інша система 
була головним кредом, партія кадетів, отримала заледве 4,7 
відсотка голосів. Вибори, втім, не принесли очікуваної перемо
ги й більшовикам, які отримали 24 відсотки голосів (і стільки 
ж мандатів). Переможцем виявилася партія соціалістів- 
революціонерів, яка здобула близько 40 відсотків голосів, що 
дало головній течії есерів, чи “правим”, 54 відсотки загальної 
кількості делегатів, а лівим есерам 5,5 відсотка (відокремлені 
списки есерів подали напередодні розриву обох партій). 
Меншовики, так само як і кадети, отримали по 2 відсотки 
місць3.

Отож, незважаючи на те, що 85 відсотків місць належало 
різного роду соціалістам, Збори не стали інституцією, яка б ви
знала “радянський” уряд. Цю проблему розв’язав Ленін, зая
вивши, що основна течія есерівської делегації не представляла 
базису. Він твердив, що після подання єдиного виборчого 
списку базис схилився на користь лівих його роду. Ще 
важливішим виступав аргумент теологічної природи, за яким 
“радянська” демократія трудящих класів визнавалася “вищою” 
за “буржуазний” демократичний принцип: “одна людина — 
один голос”. Таким чином, під час виборів Ленін поставив поза 
законом “буржуазних” кадетів. І коли Установчі збори 6 
січня 1918 року зібралися на відкриття сесії, розігнав їх за
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допомогою моряків Балтійського флоту, котрі зі словами 
“варта стомилася” наказали голові, есеру Віктору Чернову, 
закрити засідання.

Розігнання Зборів звикли вважати за найтяжчий злочин 
більшовиків проти демократії, ставлячи його на один щабель із 
Жовтневим переворотом. Й насправді це так. Однак часто при 
цьому зауважують, що, зважаючи на його реальні шанси, цей 
орган, найвірогідніше, не справився б з управлінням за умов 
дедалі зростаючого тогочасного хаосу. Як висловився Троцький 
(до речі, якщо й перебільшуючи, то зовсім небагато), з 
політичної точки зору Збори виявилися лише блідою тінню, 
яку Тимчасовий уряд перекинув у майбутнє. Збори готувалися 
партіями, які виявилися неспроможними контролювати 
ситуацію: перебуваючи 1917 року при владі, вони не мали ні 
збройних сил, ні адміністративного апарату, ані навіть Рад. До 
речі, не мали також програм: єдині дві ухвалені резолюції були 
насправді затвердженням більшовицьких декретів “Про мир” і 
“Про землю”. Та зрештою, найприкріше, що вони не мали тих, 
хто готовий був боротися за право народження й існування в 
новому суспільстві.

Селяни, отримавши землю, втратили цікавість до політики, 
робітників же стримували сумніви, чи справді Ради захищають 
їхні інтереси. Отож Збори було розпущено, й ця акція більшо
виків не зустріла жодного справжнього опору, бодай навіть 
обурення. Якщо говорити про небуржуазні партії, то й есери, і 
меншовики, що мали більшість голосів, теоретично про
довжували залишатися легальними партіями, хоча насправді в 
міру розвитку громадянської зазнавали дедалі більших 
переслідувань.

Ленін швидко позбувся єдиних соціалістичних союзників, 
лівих есерів. У січні 1917 року, очікуючи на опір Установчих 
зборів та під тиском декотрих нерішучих членів Центрального 
Комітету, він змушений був погодитися на коаліційний уряд у 
складі чотирьох міністрів від лівих есерів. Однак у березні вони 
оголосили про свою відставку, на знак протесту проти 
підписаного у Брест-Литовському договору про мир із 
німцями. Відтоді й до самого падіння радянської держави 1991 
року уряд назавжди залишився вузькомонопартійним. Не варто 
тішити себе ілюзіями, що до цього блискавичного утворення 
монопольної системи Леніна і Троцького змусила громадян
ська війна, яка тоді ще й не розпочалася. Монопартійний 
порядок від самого початку цілеспрямовано було закладено до
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Жовтневого перевороту, в якому однобічне прийняття влади 
більшовиками виявилося ледве прикритим маскою Рад.

Та все ж таки партія безпосередньо не урядувала. Вона це 
робила за допомогою апарату, що існував під виглядом звичай
ного державного і мав назву “Ради”,— саме він здійснював 
владу через посередництво міністерств, які називалися “народ
ними комісаріатами”. Така влада — більшовицьке нововведен
ня у політиці — отримала різні назви. У подвійній державі 
фактична влада в країні зосереджувалася у руках партії, само
званої організації, яка рекрутувала членів виключно шляхом 
кооптації. Внаслідок цього вона перетворилася на таємне спів
товариство або дещо, що називалося “змовою при владі”, і ке
рувала з-за лаштунків за допомогою формального державного 
апарату, який начебто теоретично спирається на народ. За тих 
обставин партія стала “владою”, як пізніше визначили, а ра
дянська адміністрація — “апаратом”.

Чека, або надзвичайні комісії, так само, як і скелет партії- 
держави, були створеними протягом перших трьох місяців 
після Жовтня, перш ніж радянській владі кинули будь-який 
серйозний виклик (слабенький рух білих, що виник на 
півдні, не становив ще жодної загрози). Обидві інституції 
були ще в зародковій стадії. На повний зріст вони мали 
піднятися протягом наступних вісьми місяців внаслідок 
цілого ланцюга нещасть, котрі перш ніж настане серпень, — 
загрожували повністю змести більшовицький режим.

Перша із цих кризових ланок була викликаною катастро
фічним Брестським миром. Складення зброї у листопаді 1917 
року призвело у грудні до мирних переговорів у Брест-Литов- 
ському поміж основними країнами — учасницями війни і ра
дянським урядом. Метою більшовиків було, звичайно, аж ніяк 
не обговорення миру, а просто використання переговорів як 
платформи для пропаганди проти війни за “демократичний 
мир без анексій й контрибуцій” Отож вони прагнули довести 
обидві армії до братання. У такий спосіб більшовики сподіва
лися перетворити імперіалістичну війну на міжнародну класо
ву, що привело б, на їхню думку, до соціалістичної революції. 
Іншими словами, вони переносили на міжнародну арену мак
сималістську тактику, завдяки якій одержали владу у власній 
країні.

Однак це починання, реалізоване Троцьким із таким самим 
Революційним запалом, з яким він проводив петроградську
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раду у жовтні, у Брест-Литовському цього разу зазнало пораз
ки. Серед солдатів країн-учасниць це не знайшло розуміння, 
їхнім командирам швидко урвався терпець через більшовицьке 
свавілля, і у лютому ворожі армії розпочали похід углиб Росії. 
Проте на той час Росія вже не мала армії, здатної чинити опір. 
Столицю поспіхом перенесли з Петрограда до Москви, якомога 
далі від фронту. Ленін наполягав заради врятування радянсь
кого режиму обрати вимушений реалістичний курс, що полягав 
у прийнятті нав’язаного “імперіалістичного” миру. Троцький, 
Бухарін та їхні прихильники наївно відкидали ту чи іншу 
версію “революційної” — тобто партизанської війни задля 
стримання німецьких військ і розширення революції на захід. І 
у партії, і на з’їзді Рад Ленін з великими труднощами отримав 
перемогу. Проте країна зазнала величезних втрат: Прибалтика, 
Україна, південна Росія до самого Кавказу перейшли під 
німецький контроль. Ці території складали третину колишньої 
імперії і виробляли майже половину її промислової та 
сільськогосподарської продукції. Але такою була ціна 
сепаратного миру у програній війні. До речі, власне, через такі 
важкі умови Тимчасовий уряд ніколи б не наважився на одно
сторонній вихід із нищівної війни.

Ленін, зрозуміло, вважав, що із настанням світової 
революції ці поступки буде анульовано. Доти нагальною 
справою було “переведення подиху” задля консолідації 
соціалістичної влади, яка водночас була і владою партії,— у 
тому єдиному місці, де вона існувала. Історики, зокрема, до 
речі, й ті, хто не симпатизував радянській системі, високо 
оцінили “реалізм” Леніна за цієї кризи витривалості. Хоча, як 
і у цьому, так і в решті випадків його “реалізм” переоцінили. 
Він стосувався саме тактики, а не стратегії, бо завжди спирався 
на нейтральні ідеологічні передумови світової революції — 
подібне відбулося з його реалізмом у жовтні. Однак, 
отримавши брестський перепочинок, Ленін удруге зазнав 
успіху як вождь революції, тому що це нове ризиковане 
рішення призвело наприкінці року до падіння центральних 
країн — учасниць війни.

Проте на найближче майбутнє Брест-Литовський мир спри
чинив нові проблеми, що загрожували існуванню радянської 
системи. Рішення про підписання “імперіалістичного” миру 
привело до розколу лівої жовтневої коаліції. Спочатку стався 
тимчасовий розбрат між більшовиками, коли Микола Бухарін 
разом із фупою лівих комуністів знехтував партійною єдністю



НАРОДЖЕННЯ СИСТЕМИ 145

й продовжував агітувати за революційну війну. Ще серйозні
шим став вихід із утвореної в січні коаліції лівих есерів, які 
опинилися в активній опозиції, прагнучи зриву Брестського 
миру. Згодом вони обрали ще важливіший привід для опозиції, 
а саме — більшовицький тиск на селян. Той тиск набув форми 
нової більшовицької аграрної політики — “битви класів на се
лі”, яка обговорюватиметься згодом. Тут же досить зауважи
ти, що до квітнево-травневого перелому економіка в централь
них районах Росії — тієї частини колишньої імперії, яка зали
шилася під контролем більшовиків,— наприкінці тривалої зи
ми почала занепадати. У цей час населення Петрограду й 
Москви зменшилося майже на третину, у містах розпочався 
голод. Партія намагалася розв’язати цю проблему завдяки гаслу 
“класової війни” на селі. Це виявилося рівноцінним підбурю
ванню “незаможних селян”, що на селі були функціональною 
заміною “пролетаріату”, до відібрання у “дрібноміщанських 
куркулів” “надлишків” збіжжя; кульмінаційним моментом тієї 
політики став декрет від 11 червня, що проголошував ство
рення “комітетів селянських незаможників”4. Ця політика не 
сприяла збільшенню збіжжя, а лише незадоволенню селянства 
режимом і повернення лівих есерів до збройної опозиції.

Пізніше, наприкінці травня й на початку червня, дійшло до 
остаточної, здавалося б, катастрофи. Близько тридцяти п’яти 
тисяч чеських військовополонених, сформованих у частини 
царської армії для збройної боротьби проти Австрії, на той час 
виявилися розтягнутими уздовж лінії від Волги, через Сибір, до 
Владивостока. Чеські частини, очікуючи евакуації на західний 
фронт, до Франції, остерігаючись, що їх роззброять більшови
ки, захопили усю транссибірську магістраль.

Радянська влада відразу захиталася уздовж усієї траси. 
Основна течія есерів знову вийшла з укриття, зібравши Кон
ституційні збори у Самарі, на Волгзі. Виникла загроза появи 
альтернативного утвореному Леніним уряду, а донедавна не
значний рух білих на півдні несподівано отримав справжню 
підтримку. На той час західні альянси, незадоволені дезертир
ством у Брест-Литовському, виявили можливість знову відкри
ти східний фронт. Тому, наказавши чехам не залишати пози
цій, самі розпочали інтервенцію проти червоних. Треба під
креслити, що саме військові, а не економічний імперіалізм, як 
твердили більшовики, й були двигуном інтервенції альянсу.

До червня більшовицька Росія зменшилася до розмірів 
Великого Московського князівства часів Середньовіччя. Та на
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віть на цій території радянська влада була хиткою. У липні ліві 
есери намагалися підняти у Москві бунт з метою втягти Росію 
до революційної війни з німцями, а неблагонадійний есерівець 
Борис Савинков організував повстання в Ярославлі, на верхній 
Волзі, що тривало шістнадцять днів. Тим часом залишки білих 
частин просувалися від Уралу до середньої Волги. Пізніше, у 
серпні, лівоесерівській терористці мало не вдалося убити Лені
на. Наприкінці літа створювалося враження, що більшовицька 
авантюра може незабаром завершитися, й увесь цей епізод 
увійде до історії як тривала, більш вдала Паризька комуна, 
почесна поразка, яка залишиться у пам’яті, неначе маяк, для 
прийдешніх соціалістичних революцій.

ПАРТІЯ КОНТРАТАКУЄ

Але ще важливішим для визначення дилеми більшовиків після 
Жовтня, порівняно із цією смугою невдач, стало розчинення 
їхнього давнього соціального базису серед “трудящого люду”. 
Селяни завжди залишалися, в найкращому випадку, опор
туністами щодо підтримки більшовизму, та й то виключно тому, 
що декрет Леніна “Про землю” легалізував проведену ними 
експропріацію. Та навіть цей обмежений, тимчасовий збіг 
інтересів більшовизму з інтересами селянства зник навесні 1918 
року, коли продовольча криза змусила більшовиків кинути заклик 
до “класової війни по селах”, що викликало серед селян опір 
радянській владі.

Навесні дедалі небезпечнішою ставала ерозія підтримки серед 
робітників. 1 сталося це через голод у містах та дезорганізацію 
постачання продукції, що призвело до зменшення кількості 
робітників майже на третину. Спричинилася до цього й зневіра у 
більшовизмі з боку тих, які залишилися. Як наслідок навесні 
спостерігалося повернення робітників до своїх недавніх “жовт
невих” настроїв — тобто бажання радянського уряду у складі усіх 
соціалістичних партій. Вони висловили його, обравши есерівську, 
зокрема меншовицьку більшість до місцевих Рад. Отже, 
з’ясувалося, що революційне перенесення пролетарського 
посвідчення з Рад на партію було звичайним шахрайством, і, 
таким чином, упала перша передумова виявленого у Жовтні 
ризику. Водночас, інша — а саме, імперіалістичне посвідчення 
європейської революції, була відкладена sine die* у Брест-Литов-

*букв. “без дня”, на невизначений час (прим, перекл.).
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ському. Уже на початку літа більшовицький режим опинився у 
непередбаченій ситуації: був меншістю диктатури за умов еко
номічної стагнації.

Власне, у реакції на гірке усвідомлення очевидності цього 
партія-держава, яка народилася в жовтні, досягла свого. 
Здійснила ж це не поза ленінськими наслідками, вводячи до 
партії на місцях представлені нею, проте розпорошені соціальні 
сили. Таким чином, за більшістю диктатури пролетаріату 
стояла меншість диктатури партії. Оскільки ж усі супротивні 
партії сили були “дрібноміщанськими”, вона з чистою совістю 
й науковою свідомістю взялася за їхнє методичне знищення. 
Крім того, оскільки цих сил як у країні, так і закордоном були 
цілі легіони, диктатура партії виявилася перманентною. І 
власне, через ту велику метаморфозу 1918 року, а не завдяки 
штурмові Зимового палацу, постала радянська система.

Те, що сталося протягом наступних десятиліть, було особ
ливим актом політичної волі нашого століття; скориставшись із 
вакууму, що виник 1918 року в Росії, партія створила ситуацію 
тогочасного суспільства, з “лона” якого начебто мала народи
тися. Це перевернуте догори дном радянське досягнення під
тримує твердження, нібито марксизм виявився найкращою 
ідеологією для подолання відсталості нашого століття. Марк
сизм передбачає існування суспільства як високу ступінь 
індустріалізації та класової свідомості так званого соціалістич
ного пролетаріату. Однак, як слушно зауважив Бернштейн, 
індустріальне суспільство не спричиняє революції серед заха
ращеної економічної депресії; так само, як мав рацію і Ленін, 
доводячи що пролетаріат не приходить до соціалістичної рево
люції стихійно. Тому інспірована марксизмом соціалістична 
революція, як свідчить історія XX століття, народжується через 
політичні кризи в економічних регіонах. Пролетарські режими, 
засновані у такий спосіб, змушені за допомогою політичних 
засобів розбудовувати індустріальне суспільство, яке є єдиною 
умовою їхнього існування, а також творити “нову людину” со
ціалістичного типу, щоб мати “базис”. Таке перекручення 
марксистської логіки і є, власне, суттю радянського режиму. 
Протягом сімдесяти чотирьох років партія займалася ство
ренням суспільства і класів, які начебто мали створити її саму. 
Ще жодного разу не сталося такого парадоксального випадку в 
теорії, яка створює свою, власну дійсність. Ніколи раніше та
кож не існувало соціальної аномалії з таким раціональним 
обличчям.

10*
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Той нечуваний процес розпочався 1918 року, коли більшо
вики узяли до рук зброю, повернувши її проти моря страждань, 
яке погрожувало їх знищити. Контрнаступ розвинули одночас
но на трьох головних фронтах: по-перше, на фронті політично- 
адміністративної класової боротьби проти решти партій, по- 
друге, на мілітаристському фронті громадянської війни проти 
білих, і, насамкінець, на економічному фронті вузько специ
фічного воєнного комунізму, тобто фронті побудови соціа
лістичного ладу.

Навесні 1918 року Чека почала енергійно виконувати нові 
функції, — не для того, щоб боротися із білими, а щоб 
стримати активне відродження конкурентоспроможних соціа
лістичних партій, викликане незадоволенням робітників 
більшовицькою диктатурою. Коли серед партійних лав знову 
отримали більшість меншовики та есери, їх просто очистили 
від цих “дрібноміщанських вискочок”, а на їхні місця призна
чили гідних довіри більшовиків5. У липні й серпні, коли через 
бунт лівих есерів і просування білих у напрямку Центральної 
Росії зросла загроза для більшовицької влади, усі Ради було 
повністю підпорядковано партії; відтоді вони перетворилися на 
суто формальні інституції.

Отож наприкінці літа державна співдружність, проголошена
1917 року, про яку йшлося у праці Леніна “Держава і 
революція”, була повністю замінена партією-державою6. 
Пізніше, після серпневого замаху на життя Леніна, режим 
оголосив офіційну політику червоного терору, який вести
меться Чека проти будь-яких ворогів народу, революції та пар
тії. Таким чином, “диктатура пролетаріату” отримала повне 
післяреволюційне значення “необмеженої влади поза будь- 
яким правом”, — як влучно назвав це Ленін.

Ще одна, військова відповідь, стала реагуванням на набли
ження катастрофи безпосередньо після Брест-Литовського. Нею 
стала заміна створених 1917 року частин народної міліції 
Червоної Гвардії на Червону Армію, яка спиралася на традиційні 
принципи призову, дисципліни та вузькоієрархічного коман
дування7. Головний принцип — призов — було впроваджено 
20 квітня, і Троцький переніс свої таланти із дипломатії на війну 
як фактичний вождь нової революційної інституції. Червона 
Армія, незважаючи на відновлення ієрархії та дисципліни, 
залишалася інституцією революційної, а не класичної армії.

Досвід, набутий у боях із німцями, та розвиток білого руху 
післятравневого періоду довели, що аматорські, добровольчі
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збройні сили з обраними офіцерами неспроможні забезпечити 
існування режиму. Ведення війни — це професія, і вимагає 
професійних офіцерів. їх можна було швидко набрати із числа 
колишніх кадрів царської армії, утім, їм не можна було дові
ряти. Отож Троцький, провівши серед них ненасильницький 
призов, оточив їх цілим корпусом політичних комісарів, зав
данням яких було підписання усіх наказів, переконання черво
них лав у необхідності коритися новим офіцерам і прищеплен
ня кожному правильної політичної настанови з точки зору кла
сової боротьби. Таким чином, було закладено черговий елемент 
невідворотно народжуваної системи: партійний наглядач, що 
підпорядковує “буржуазних” експертів з технічних справ полі
тичним цілям соціалістичної революції.

Хоча таку систему подвійного керівництва спочатку ство
рили для потреб армії, її можна було використати в усіх без 
винятку галузях суспільного життя, в будь-яких економічних та 
інших починаннях цивільної сфери. Пізніше, при зрілому ра
дянському ладі, представники партії чи цілі її відділи нагляда
тимуть за директорами промислових та головами колективних 
сільськогосподарських підприємств, вихователями, науковця
ми, письменниками — тобто за усіма й усім. Місією партії була 
реалізація політичного й економічного нагляду; проте її 
покликанням не було виконання функцій технічних і профе
сійних у жодній із галузей сучасного суспільства.

Ця розбіжність між цілями партії та функціональними по
требами контрольованого нею суспільства стала надзвичайно 
виразною протягом перших років радянської влади. Тоді досі 
підпільна конспіративна організація раптово опинилася біля 
керма опірної державної організації. Аби суспільство взагалі 
могло функціонувати, партія мусила використати “буржуазних 
фіхівців” колишньої системи, яким не довіряла з політичних 
міркувань. Примусовий набір таких фахівців в усіх галузях,— 
не лише військовій,— розпочався негайно 1918 року. Із часом, 
звичайно, партія вивчила і власних, “червоних фахівців”,— що 
вправно поєднували технічну компетентність із політичною 
свідомістю. Проте протягом тривалого періоду, або ж до мо
менту приходу соціалізму, партійні наглядачі, комісари чи 
політичні офіцери залишатимуться цілковитою необхідністю. 
Потреба ідеологічного нагляду спричинила те, що партійний 
апарат одержав права займати усі без винятку соціально важ
ливі функціональні посади, через що постала система, визнана 
пізніше як номенклатурна. Таке подвійне адміністрування ста
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вило хрест на “громадянському суспільстві” — термін, 
вживаний у Радянському Союзі за часів занепаду системи, для 
означення усіх груп, здатних самоорганізовуватися незалежно 
від державних структур. Такий спосіб контролю став суттю 
діяльності партії-держави. Завдяки йому функціональна, 
“урядова” “радянська” бюрократія виявилася контрольованою 
з-за лаштунків, рівнозначною й нікому не підконтрольною 
партійною адміністрацією, за якою утверджувалося право 
ухвалення остаточних рішень.

Перш за все великим досягненням нової системи стало 
створення дієвої Червоної Армії — дієвої, так би мовити, у 
сутичках із силами білих, а не із регулярними військами Пер
шої світової війни. Під час громадянської війни близько шести 
мільйонів чоловік підлягало призову до Червоної Армії 
(звичайно, більшість із них були селянами, а не робітниками). 
Із них близько трьох мільйонів дезертирували, розпорошилися 
по селах, звідки їх призвали. За оцінками Троцького, лише 
п’ятсот чи шістсот тисяч з-поміж решти можна було 
використати як справжню бойову силу. Серед них 
найдисціплінованішими й найвідданішими справі революції 
виявилися солдати робітничого походження — так звані 
“червоні кров’яні кульки”. Під час боїв представники цієї 
групи після офіцерської перепідготовки почали поступово 
приходити на зміну “пережиткам” царського режиму. У такий 
спосіб Червона Армія перетворилася на значне джерело 
вербування нових людей для нової системи. Одночасно армія 
значною мірою тягнула пролетаріат до часів, коли випуск 
мирної продукції занепадав, а фабрики скорочували вироб
ництво або взагалі закривалися.

Однак, поспіхом зімпровізована, погано побудована і су
спільно плинна сила не могла б змагатися із регулярною євро
пейською армією, якби, наприклад, німці ще раз заглибилися 
на територію країни або західний альянс задіяв там сили експе
диційного корпусу. Була, однак, сила, хоч і слабка ідеологічна, 
проте якої не бракувало для опору також зімпровізованим і на
віть ще більше плинним білим військам. І насправді лише це 
мало значення.

Та ми припустилися б помилки, надміру дослівно трактую
чи більшовицьку риторику, що представляла громадянську вій
ну як боротьбу класів, де червоний пролетаріат вів бій проти 
буржуазних і феодальних білих. З інституційного погляду, 
громадянська війна стала можливою через розкол в офіцерсь
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кому корпусі царської армії. Одна група офіцерів діяла на ко
ристь нової радянської держави, яка в уявленні багатьох із них 
усе ще залишалася російською державою, інша боролася за від
творення того, що нагадувало традиційну російську імперію, 
“єдину й неподільну”. Коротше кажучи, на полях битв грома
дянської війни до такої ж міри зіштовхнулися дві ворогуючі 
державні влади, чи державні влади на стадії становлення. 
Радянська партія-держава з усіма її ідеологічними намірами 
була державною владою, яка народжувалася в битві, до того ж 
державною владою нового типу.

Період напруженого протистояння між цими двома ^сф ор
мованими державами — спадкоємницями Російської імперії 
тривав вісімнадцять місяців — від середини 1918 року до кінця 
1919-го8. Протягом цього часу радянська система тричі 
опинялася у смертельній небезпеці. Уперше, як ми вже бачили, 
влітку 1918 року, коли більшовики опинилися перед загрозою 
відразу на двох фронтах — через наступ німців, які захопили 
захід та південь колишньої Російської імперії, та через білих, 
які просувалися зі Сходу через Урал до Волги. Усе це 
відбувалося, коли Червона Армія не була ще сформованою*. 
Удруге небезпека загрожувала навесні 1919 року, коли адмірал 
Колчак просувався із Сибіру до Волги, щоб здобути нову 
столицю — Москву. Третя серйозна криза спіткала у вересні 
того ж року, коли генерал Денікін, захопивши Україну, 
опинився за двісті кілометрів від столиці, на той час як генерал 
Юденич вирушив на Петроград з Естонії. Після провалу цих 
атак мілітаристська позиція більшовиків стала відтоді 
непохитною. Спроба атакувати з Криму, здійснена генералом 
Врангелем 1920 року, стала епілогом наступу білих. Та навіть 
війна того ж року уже становила серйозну загрозу існуванню 
радянського режиму.

Тут не місце говорити про непевні шляхи збройної бороть
би; нас цікавитиме сам вплив війни на розвиток радянської 
партії-держави. Однак слід звернути увагу на найважливішу 
Рису, що характеризує цю війну. Вона не була битвою на

* Це саме під час цієї кризи більшовики таємно і без судового вироку замор
дували Миколу II та його родину в Катеринбурзі. Ця подія, хоча і болісна, не 
мала великого політичного значення за тих часів; сімволічної ж ваги вона набере 
значно пізніше, коли радянський режим вже занепадатиме. У контексті 1918 року 
його значення найкраще порівняти з рішучими політичними екзекуціями над 
Карлом І та Людовіком XVI: таємна “екзекуція” царя не є мірою революційної 
справедливості, а виключно практичним засобом революційної боротьби класів 
(прим, автора).
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конкретно окреслених фронтах між фахово організованими ар
міями. Вона швидше скидалася на безладні змагання, під час 
яких тимчасово нагромаджені сили за лічені дні здобували цілі 
області. Однак після цього яка-небудь помилка призводила до 
відступу чи повної поразки і втрати усього завойованого через 
навалу ворогів. Так, наприклад, уся Україна двічі переходила з 
рук у руки обох ворогуючих таборів.

Ця плинність приводила до того, що результат битви часто 
залежав від випадку, і ця випадковість посідала не менше 
місце, ніж підтримка з боку суспільства, а перемога 
більшовиків не була принаймні перебільшенням. Отже, якби у 
кожному із згаданих вище випадків смертельної небезпеки 
супровідні обставини набували іншого розвитку (якби, 
припустімо, 1919 року Колчак і Денікін дотримувалися свого 
першого плану і напали на Москву одночасно, не так, як це 
відбулося п’ять місяців поспіль), тоді провал більшовиків, 
а згодом і їхнє політичне падіння були б цілком імовірними, як 
за часів чеського епізоду 1918 року. Швидше за все випадок був 
однією з причин того, що цього не сталося.

Черговою непередбаченою подією став програш війни нім
цями на Заході. Якби навесні 1918 року вони вдерлися до пор
тів Ла Маншу, до Парижа, що їм майже вдалося, вони б мали 
вільні руки, аби знову розпочати свій переможний похід, 
перерваний підписанням миру в Брест-Литовському. Тоді 
виснажена Червона Армія була б неспроможною їх стримати. 
Серед усіх сценаріїв із варіантами версій, що дозволили б Росії 
уникнути більшовизму, цей видається найбільш “реалістич
ним”. Однак, звичайно, історики в демократіях Заходу ніколи 
не схильні були прийняти його до уваги, хоча саме такий 
сценарій виключав би Гітлера.

Більшовики вистояли, до чого ще були структурні причини. 
По-перше, вони скористалися із такої переваги, як внутрішні 
комунікаційні лінії, що, неначе промені, розходилися від 
Москви, на той час як білі діяли на околицях. По-друге, 
червоні інтернаціоналісти цілком могли вважатися російськи
ми патріотами, тому що не залежали від інтервенції інших дер
жав. По-третє, хоча селяни (їх часто називали “зеленими”) 
почали, внаслідок реквізиції збіжжя, ненавидіти червоних, 
вони ненавиділи ще більше білих, із чиїм приходом було пов’я
зане повернення влади поміщиків. Тому, коли червоні й білі 
війська проходили крізь їхні землі, селяни порівняно трохи 
краще ставилися до червоних і сіяли заколоти в тилах білих
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сил9. Саме цей фактор перш за все призвів до поразки Денікіна 
1919 року, дозволивши більшовикам остаточно зайняти Украї
ну і вже тим доповнити перемогу.

Та істотнішими за конкретні фактори стали організаційні 
здібності більшовиків, які допомогли у створенні Чека і Черво
ної Армії на базі політичних комісарів, перетворивши радянсь
ку державу на партійний апарат. Ці організаційні здібності ста
ли наслідком ідеологічно умотивованого тяжіння більшовиків 
до монополізації влади у трансцедентній справі соціалізму. 
Отож там, де Тимчасовий уряд неспроможний був керувати, 
більшовики — усього лише протягом вісьми місяців після за
хоплення влад^— набули вже значного досвіду на шляху до 
тотального уряду. Проти тих самих сил радянського непослуху, 
робітничої недисціплінованості та селянської анархії, які 
знищили Тимчасовий уряд, більшовики боролися кожним нер
вом своєї диктатури, аби запанувати над центробіжними силами, 
котрим їхня агітація минулого року допомогла зробити розгін.

Великий парадокс комуністичної політики не тільки в Росії 
1917-1919 років, але й пізніше у всьому світі полягав у тому, що 
в опозиції вона залишалася анархістською, а при владі перетво
рювалася на тоталітарну — і не вбачала в цьому жодних супе
речностей. Щоправда, більшовицька логіка не хибувала на 
суперечності — були анархісти, аби зітерти на порох старий 
капіталістичний світ, були й диктатори, аби збудувати новий, 
соціалістичний. В обох фазах мали право і навіть обов’язок 
проведення тоталітарної політики, тому що в обох були дви
гуном логіки історії й авангардом універсального класу. Корот
ше кажучи, безжальну здатність більшовиків як до дезор
ганізації, так і до реорганізації пояснювали їхнім ідеологічним 
фанатизмом. І за такої концепції білі не мали проти них жод
них шансів.

Здатність комуністів до ідеологічно умотивованої організації 
й побудови держави найяскравіше проявилася під час грома
дянської війни на економічному фронті та в реалізації 
політики, яку пізніше назвуть “воєнним комунізмом”. Це у тій 
сфері партія-держава, її політична поліція та армія нового типу 
знайдуть остаточне застосування; перебудова економіки стане 
основним методом побудови соціалізму і досягнення кінцевої 
мети системи. Найжвавіші суперечки історіографів і стосу
ються, власне, економічних програм цього періоду.

З’ясуємо, у чому полягає проблема. Незважаючи на те, що 
соціалістична революція не поширилася ще на Західну Європу,
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однак протягом трьох років воєнного комунізму радянський 
режим проторував увесь шлях (принаймні у планах і на папері) 
до повного контролю держави над економікою і побудовою то
го ладу, що його вожді називали тоді просто комунізмом — без 
жодного прикметника. Це було повним запереченням не тільки 
відповідного, “ортодоксального” марксизму, але й намірів, за
декларованих спочатку більшовиками. Пізніше, 1921 року, во
ни несподівано відкинули цей напрямок, який визнали перед
часним і хибним. Списуючи похибку на умови громадянської 
війни, більшовики почали називати той період “воєнним 
комунізмом”; одночасно вони започаткували нову економічну 
політику (НЕП), яка спиралася на напівринКову економіку.

Отож, питання стоїть так: який із двох курсів виявився 
справжньою політикою більшовиків, що мала довести їх до 
соціалізму? Це спонукає до наступного питання: чи воєнний 
комунізм був відхиленням, до якого змусили обставини, чи, 
може, був ідеологічно вмотивованим і відображував основні 
більшовицькі прагнення? Чи, може, воєнний комунізм був 
водночас продуктом обставин та ідеології? Переважна біль
шість історичних оцінок коливається між цим останнім, або ж 
переконанням про домінуючу роль обставин. Однак насправді 
західна історіографія присвячує цьому хворобливому періоду 
замало уваги, зосередуючись на значно цікавіших роках НЕПу.

Та ставка у цій грі дуже висока — саме це є розумінням 
сутності радянської історії. Якщо брутальна практика воєнного 
комунізму була справжньою політикою більшовиків, то цілком 
зрозуміло, чому майбутнє системи виявилося згодом таким 
похмурим, а Сталін став на той час законним спадкоємцем 
Леніна. Проте якщо воєнний комунізм був відхиленням від 
ленінізму, викликаним умовами війни, то слід оцінювати 
подальшу радянську історію як “відхилення”; тоді Сталіна 
викреслюємо із справжніх канонів, вважаючи, що У 
радянського почину є шанси мати людське обличчя. Пере
будову Горбачова, вважали, власне, за таку кульмінацію.

Як уже згадувалося, протягом перших вісьми місяців при 
владі більшовики заявляли подеколи про свою економічну 
політику як про державний капіталізм. Новий уряд, хоча й 
усвідомлював, що спроба побудови повного соціалізму у Росії 
до європейської революції передчасна, однак не міг допустити» 
щоб капіталізм залишався у Росії недоторканим. Державний 
капіталізм став знаряддям, за допомогою якого сподівалися
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змусити буржуазію служити державі робітників.
Фактично цей процес розвивався згідно із правилом діалек

тики. Події змушували до ефективних заходів, а згодом ідеоло
гія дедалі радикалізувала їх. Наприклад, коли працівники Дер
жавного банку відмовили у фінансуванні новому уряду, 7 
листопада 1917 року озброєні частини зайняли банк, націона
лізувавши його. Пізніше виявила себе ідеологія, а п’ять років 
поспіль були націоналізованими всі приватні банки й анульо
ваними усі закордонні борги.

Такі дії лише додали режимові нових ворогів, як закордоном, 
так і у власній країні, дедалі поглиблюючи економічні проблеми 
і вже тим спонукаючи до подальших негативних заходів.

Вступна фаза державного капіталізму отримала найповніше 
втілення 2 грудня, коли було утворено Вищу економічну раду, 
відому під російською абревіатурою ВСНХ*. Завданням цієї 
інституції була організація, координація та регулювання діяль
ності комісарів, які займалися “торгівлею і промисловістю, 
постачанням продовольства, сільським господарством, 
фінансами та професійними спілками” — тобто усім, що було 
пов’язано з економікою10. Дуже швидко ВСНХ утворив відділи, 
або главки, які відповідали за окремі галузі промисловості, 
починаючи від текстильної і закінчуючи металургійною. Ще 
взимку з’явилася чимала кількість бюрократії, яка видавала 
детальні декрети, регулюючи діяльність, а над нею самою 
існував номінальний контроль. Отож ще напередодні Брест- 
Литовського й серйозної кризи переважно було встановлено 
державний контроль над кредитами і впроваджено 
бюрократичне регулювання, хоча, можливо, ще не саме 
планування. Цього слід було й сподіватися, адже ці заходи 
виявилися мінімумом того, що повинен був запровадити 
соціалістичний уряд задля інтересів трудящого люду, проти 
його уже переможених експлуататорів. Крім того, цього 
потребувала практична необхідність, коли йшлося про 
подолання хаотичної ситуації.

Весняна криза 1918 року призвела до посилення державної 
1нтервенції. Дуже люта зима посилила економічний занепад, 
Що розпочався 1917 року. Ситуацію погіршила втрата, унаслідок 
Брестського миру, українського збіжжя, заліза та вугілля. У 
Квітні й травні продовольча ситуація в містах виявилася 
Жахливою. Жодні заходи не могли змусити селян вивозити

‘ Высший Совет Народного Хозяйства (прим. перекл.).
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продукцію на ринок, де вони отримували щоразу дедалі менше 
безвартісних карбованців, за які не було що купити11. Тому 
Ленін обстоював “хрестовий похід за хлібом” і “продовольчу 
диктатуру”. Цю політику, скеровану проти заможних і 
куркулів, мав проводити Комісаріат продовольства за 
допомогою Чека. До червня, як уже згадувалося, ця программа 
стала “класовою війною на селі” і велася “комітетами 
селянських незаможників”, або “комнезамами”.

Нова політика й нові ярлики виявили, що ленінський декрет 
“Про землю” жовтня 1917 року був нічим іншим, як хитрощами, 
що полегшили партії шлях до влади. У такий само спосіб почала 
викриватися справжня позиція більшовиків відносно селянства. 
Офіційно режим, звичайно, залишався “революційним союзом 
робітників і селян” — Ленін називав його змичкою, — символом 
якого був серп і молот. Але навіть у жовтні селяни залишалися 
щонайбільше членами поширеного революційного універсаль
ного класу. На думку більшовиків, вони потрібні були як парт
нери “союзу” з робітниками виключно тому, що були гнобле
ною, а не пригноблюючою силою. З іншого погляду, більшо
вики вважали їх консервативним класом, якому були чужі будь- 
які конструктивні прагнення. Пролетаріат як клас сучасний сам 
спроможний стати стійким носієм прогресу.

Отже, за пореволюційної ситуації шляхи обох партнерів у 
змичці могли суттєво відхилятися одне від одного. З’ясувалося, 
що так воно і є насправді: селяни, які щойно одержали землю, 
втратили цікавість до ленінської революції. Як часто вони 
твердили навесні 1918 року, коли партія змінила назву на 
“комуністичну”41 і почала реквізувати збіжжя: “Ми більшовики, 
але проти комуністів”. Більшовицька політика щодо 
“союзників” спрацювала й тут: партія відразу почала поділяти 
селян на підкласси, і лише найзнедоленіші продовжували 
належати до союзу з робітниками.

Цей новий підхід, мабуть, є найбільшим досягненням біль
шовицького тріумфу ідеології над життям. Марксистською тео
рією приділяється селянам багато місця: вони неминуче 
визнані “невигідним” класом, що підлягає виключно 
відстороненню, — якщо історія має досягти сучасності. Росій
ські марксисти розв’язали проблему цього незручного класу,

*Під час VII З’їзду партії, 6-8 березня 1918 року, змінили назву із Соціал- 
демократичної робітничої партії Росії (більшовиків) на: Російську Комуністичну 
партію (більшовиків) (прим. пер.).
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приховуючи властиві йому риси під сіткою понять класової 
боротьби, узятих з їхньої соціології урбанізованого світу. Цей 
процес розпочався ще в 90-х роках XIX століття, коли 
марксисти, сперечаючись із народниками, стверджували, що 
капіталізм вже досяг Росії; одним із головних наслідків стало 
знищення сільських общин через класове розшарування серед 
селян. Ленінський ’’Розвиток капіталізму в Росії” з 1899 року у 
тих дебатах виступав ключовим елементом.

Результатом розвитку капіталізму став, за Леніним, поділ 
села на три класи. Угорі знаходилися функціонально відповідні 
буржуазії куркулі, кулаки (від російського ’’кулак”, уживаного 
традиційно для характеристики лихваря), посередині — сурогат 
дрібного міщанства, середняки, або селяни із середнім достат
ком, а унизу відповідні пролетаріатові незаможники, сільська 
біднота, з робочої сили яких користувалися куркулі. Ця остання 
група, отож, мала бути в російському селі авангардом 
“комунізму”.

Хоча селяни, на відміну від марксистських теоретиків, не 
часто пишуть книжки на тему соціології села, відомо, що ви
щезгадане має небагато спільного ані з фактичним, хоча й 
мінімальним розшаруванням села, ані з тим, якою, власне, 
бачили ситуацію самі селяни.

Після 1917 року куркуль був тим самим мужиком із однією 
конячкою та трьома коровами, що наймав посезонно декілька 
ще бідніших селян. Більше того, така взаємозалежність була 
цілком природною: заможний селянин був для решти швидше 
взірцем, аніж класовим ворогом. Для селян усіх рівнів ворогом 
залишався світ поза селом — країна, місто, а після 1917 року — 
й партія.

Однак, хоча й абсурдна за своєю суттю, ленінська соціологія 
села відіграла поважну роль у побудові того, що партія називала 
соціалізмом; постачала необхідні політичні засоби, які дозво
лили партії використати і остаточно підкорити село. Саме ця 
Мета, а не лише конфіскація збіжжя, виявилася справжнім зміс
том класової боротьби на селі,— війни, яка мала проводитися 
новим “союзом” сільського пролетаріату, незаможників та їх 
старшого міського брата, тобто партії. Лише за допомогою цих 
Геологічних ілюзій партія змогла підбурити до діяльності 
найчисельніше селянське крило змички, і постійно вірити із 
чистим сумлінням, що воно представляло “справжні” інтереси 
Селян.
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Отож незадовго до літа 1918 року в російському рільництві 
місце ринку зайняли ідеологічні, політичні та поліційні меха
нізми. У тому чи іншому вбранні брутальні ідейно-політичні 
або відверто воєнні засоби заступатимуть ринок до самого по
чатку 1921 року, тобто ще тривалий час по закінченні грома
дянської війни, котре, як відомо, відбулося наприкінці 1919 ро
ку одночасно із поразкою Денікіна. Єдиний відступ від тієї 
моделі продиктований був власним інтересом. Отже, відбиран
ня “куркульських надлишків” селянською біднотою під при
криттям класової війни на селі завдало такої шкоди сільсько
господарському виробництву, а подекуди настільки виснажило 
селянство політично, що на початку 1919 року режим мусив від 
цього відмовитися. Однак залишився інший жорсткий спосіб: 
державні реквізиції збіжжя пролетарськими відділами або Че
ка — система, відома під назвою продрозверстки, або продо
вольчого розподілу. Подеколи реквізицію проводили в обмін на 
товари широкого вжитку, інколи ж просто конфіскували, по
грожуючи зброєю; і в кожному випадку акція була примусо
вою. Проте це не було кінцевою метою аграрної політики біль
шовиків. їхнім остаточним прагненням було знищення “різни
ці між містом і селом” завдяки впровадженню на селі “раціо
нального” великомаштабного механізованого виробництва. 
Вступом до того рільничного майбутнього було перетворення 
деяких колишніх поміщицьких маєтків на державні рільничні 
господарства, радгоспи, де селяни працювали як платні робіт
ники. На той час цей експеримент закінчився повним 
провалом, фактично таки виявивши, що саме більшовики 
хотіли зробити з опорними селянськими масами, коли б мали 
можливість реалізувати свій ідеал організації рільництва. Однак 
до того часу, щоб вижити, мусили спиратися на прод
розверстки. Та й ця політика не принесла бажаних успіхів — її 
ледве вистачало, аби протриматися, бо якщо навіть і були певні 
надлишки збіжжя, то вони переважно опинялися на чорному 
ринку. Найприкріше, що продрозверстка так фатально 
вплинула на врожайність, що попри посуху, виявилася однією 
з головних причин катастрофічного голоду 1921— 1922 років.

Будь-який уряд у Росії був би за таких обставин змушений 
застосувати примусову політичну акцію, яка б заступила діяль
ність майже знищеного ринку. І білі на контрольованих ними 
територіях вжили подібних, хоч і не настільки ефективних 
заходів. Варто, однак, узяти на замітку, що у випадку з більшо
вицькою акцією її ідеологічний характер сприяв система
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тичності, всеохопленню і логічному зв’язку з кінцевою метою 
режиму — соціалізмом. Наміром більшовиків стало не лише 
прагнення нагодувати людей за голодних часів: свою часто-густо 
брутальну діяльність — фактично вона нічим не відрізнялася від 
крадіжки — вони піднесли до рангу необхідного кроку на шляху 
до побудови нового світу. Не мало значення, що бездумна 
практика класової боротьби на селі лише погіршувала 
продовольчу ситуацію,— залічувалося виключно те, що вона 
зміцнювала переконання й підтримувала дух червоних. І хоча 
воєнний комунізм запровадили на селі у відповідь на вихід селян 
із ринку,— заступивши ринок власними політичними методами, 
більшовики досягли того, що й мав принести соціалізм.

Воєнний комунізм у промисловості розпочався, як подібна 
відповідь на нищівну силу робітничої “стихійності”. Навесні
1918 року, перед загрозою зернової кризи, робітники почали 
переходити на виробництво виробів, які можна було виміняти 
на продукти. Отже, “робітничий контроль над промисловістю” 
часто переходив від контролю над закладом до його повного 
захоплення, а згодом до локальної “націоналізації”. Оскільки 
власниками декотрих закладів були німці, ситуація могла стати 
для німецьких військ умовою для чергової інтервенції. 
Загрозою видавалося й те, що така часткова націоналізація 
позбавляла більшовицьку владу авторитету і розвінчувала 
приписану нею собі роль.

28 червня 1918 року уряд проголосив націоналізацію усієї 
важкої промисловості. Протягом наступних шести місяців він 
видав безліч декретів, що націоналізували легку промисловість, 
оптову й роздрібну торгівлю, кооперативні й, насамкінець, усі 
найменші ремісничі або торговельні виробництва в країні, аж 
До тих, де працювали до п’яти працівників. Отож знову процес, 
який спочатку був відповіддю на розгортання подій, набрав 
форми ідеологічного тиску, який заснував у країні, принаймні 
теоретично, єдине велике державне підприємство.

Як і слід було сподіватися, процес призвів до неоднорідних 
наслідків. Хоча Червона Армія й була оснащена та нагодована, 
населення міст дедалі зменшувалося і було позбавлене 
предметів найпершої необхідності. Одночасно гіперцентралі- 
Зація системи, а також безупинні суперечки між главками 
Фактично поглибили дезорганізацію промисловості. Крім того, 
державний контроль над розподілом виявився зовсім 
безрезультатним: ринку не знищили, він сховався у підпілля, 
Перетворившись на нелегальний.
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Однак і цього разу побічні ефекти не мали великого значен
ня, тому що досягли дечого значно суттєвішого: викорінення 
приватної власності у промисловості й торгівлі, знищення при
бутку і у такий спосіб ліквідації підстави “експлуатації людини 
людиною”. Що також важливо, ринок здобув визнання соціа
лістичного наступника у політичній структурі ВСНХ. На почат
ку 1921 року ця організація створила спеціальний орган для 
перспективної економічної координації, Державну комісію з 
планування (Держплан). Хоча спочатку вона не була задіяна, 
проте їй було відведено чільну роль у системі “раціонального” 
розпорядження господарською діяльністю, яке враховує 
“фактичні потреби”, а не прибуток і посилання на “анархію 
ринку” — була тим, чого соціалізм мав досягти в майбутньому, 
навіть якби процес не ускладнювала необхідність ведення 
громадянської війни. Оскільки приватна власність, прибуток і 
ринок виявилися знищеними, гроші переставали бути потріб
ними. Випадково найвідчутніша інфляція, відома Європі, у той 
чи інший спосіб ліквідувала гроші. Це визнали за знамення 
того, що течія історії винесла Росію із капіталізму до соціаліз
му, й наприкінці 1920 року більшовики підготувалися до фор
мальної відміни грошей.

Фактично ж у період воєнного комунізму життя у Росії було 
надзвичайно дезіндустріалізоване й примітизоване. До 1921 ро
ку виробництво продукції на фабриках та видобутки вугілля в 
шахтах зменшилися на 21 відсоток порівняно із 1913 роком, а 
виробництво заліза та сталі скоротилося на 5 відсотків. На той 
час продукція рільництва зменшилася майже на 40 відсотків від 
передвоєнної вартості. Коли воєнний комунізм вступав до своєї 
останньої, кульмінаційної фази наприкінці 1920 року, у Росії 
було зафіксовано майже повний занепад сучасного виробницт
ва і безпрецедентне повернення до натурального обмінно-то- 
варного господарства, яке з величезними зусиллями вдавалося 
забезпечувати завдяки паперовим декретам ВСНХ та його 
главків. Найзагрозливіші прояви того примітивізму з’явилися 
після перемоги у війні, коли партія переключилася на відбудову 
економіки. Троцький наполягав здійснювати реконструкцію за 
допомогою методів, які привели до перемоги у громадянській 
війні. Ця “мілітаризація праці” (Бухарін також підтримував цю 
програму) дослівно означала: керувати промисловістю так, як 
це робила Червона Армія; через певний час навіть відкривали 
копальні та фабрики, а також привели до ладу за допомогою 
військових залізничну колію. Ленін і переважна більшість пар
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тійного керівництва протягом багатьох місяців по закінченні 
війни вірили, що методи воєнного комунізму повністю відпо
відають досягненню соціалізму і мають застосовуватися й на
далі. Отож, наче у справжньому ідеологічному маренні, коло
сальний економічний провал сторіччя дивом було перетворено 
на реально існуючий комунізм, світле майбутнє hic et пипс. Таку 
примару виявили у знаменитому свого часу творі “Азбука 
комунізму” Бухарін і Преображенський12.

БАЛАНС ПЕРШИХ ЧОТИРЬОХ РОКІВ

Отож спробуємо підвести підсумки на тему, яку ж роль 
відіграли у досягненні цього дивного результату обставини, 
а яку ідеологія.13 По-перше, слід зауважити, що практика 
воєнного комунізму, яка спонукала конфлікти, 
продовжувала тривати й по його відміні. Ще до Брестського 
миру було націоналізовано банки й закладено фундамент у 
межах державного контролю (ВСНХ). Ще до початку 
серйознішої боротьби застосували такі методи економічної 
війни класів, як, наприклад, диктатура постачання. Навіть 
найефективніші засоби військового комунізму — повна 
націоналізація промисловості, війна класів на селі, — 
впроваджено наприкінці 1918 року. Напевно, то був уже 
період глибокої кризи, проте усе ще не часи серйозного 
конфлікту з білими. Про переважні складнощі серед військ 
можна говорити допіро 1919 року, маючи на увазі Колчака, 
Денікіна та Юденича. То був, вочевидь, час продрозверстки 
і націоналізації всієї міської економіки. Отож умовами 
війни можна спробувати виправдати лише незначну частину 
плану воєнного комунізму, та й то швидше його години 
“пік”, аніж початок. Тобто у найкращому випадку мусимо 
використовувати для аналізу приблизну оцінку (якщо 
Допускається, що обставини так само, як і ідеологія, зіграли 
свою роль), іншими словами, обираємо безпечну “золоту” 
середину.

Щодо подвійної бухгалтерії при вивченні причинних 
зв’язків, то для історії це не є справжнім рішенням: дійсність 
не вкладається у такий упорядкований спосіб. Воєнний 
комунізм слід швидше за все інтерпретувати у світлі ключової 
марксистської засади “єдності теорії та практики”: ідеологія та

* тут і тепер (лат.)

11 — 4745
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вчинок* praxis* за обома сторонами того самого процесу. Не 
може існувати практичної дії без керівної ідеї, ідеологія завжди 
співіснує з політичним життям. То, власне, із гелелівсько- 
марксівської перспективи (яку, хоч би що там було, згадані 
учасники подій трактували дуже серйозно), найкраще можна 
оцінити їхню політику 1918-1921 років.

Ми робимо серйозну помилку, дотримуючись думки, що в 
період воєнного комунізму марксизм виступав з метою узагаль
нення ex post facto** дій, вчинених у відповідь на воєнні обста
вини, або доведення, що й робив Е. X. Карр, нібито 
більшовики просто робили те, що і слід було робити для 
утримання влади. Справді, утримання влади було манією, 
проте істинне питання полягає у тому, чому до неї прагнули 
так маніакально. Адже партія Леніна не була якоюсь таємною 
диктатурою, для якої влада була самоціллю. Більшовики потре
бували влади задля досягнення “світлої” мети — соціалізму, а 
спосіб, у який боролися за неї, змінювався залежно від мети, 
якій мав служити. Отож війна класів на селі одночасно піджив
лювала армію й була методом наближення до соціалізму. Таким 
чином, завдяки то одному рятівному способу, то іншому біль
шовики переконували самих себе, що у “вогнищі класової 
боротьби” діалектично руйнували капіталізм і водночас 
“кували інституції” майбутнього соціалістичного ладу. Тобто, 
згідно з їхньою логікою, повний занепад періоду громадянської 
війни міг видаватися значним кроком уперед.

Усе це за бажання можемо визнати повністю марксистсь
ким, якщо розглядаємо марксизм швидше як ідеологічну цін
ність, аніж схоластичний реєстр програмних пунктів. Ідеологія
— не збірка наказів, занотованих у Святцях, а згодом 
застосованих. Це всеохоплюючий стан розуму, що скеровує 
вчинки і рішення, котрі спостерігачеві поза ідеологією вида
ються випадковими і ad hoc.*** Отож одним із найчастіше 
вживаних аргументів, що відкидають воєнний комунізм як 
відхилення, залишається той, що Маркс, фактично 
зацікавлений у проведенні критики капіталізму, жодної 
детальної програми шляхів досягнення соціалізму так і не 
склав. Більше того, Маркс відмовлявся розробляти детальний 
графік для майбутнього ладу, що в свою чергу так охоче

* приклад, практика (давньогрецька).
** до даного випадку (лат.).
*** з того, що вже сталося (лат.).
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робили соціалісти, названі ним “утопістами”. Однак основні 
штрихи соціалізму проступають цілком виразно з його критики 
капіталізму.

Перш за все приватна власність і ринок мусили зникнути; 
те саме мало статися з грошима, “які прийшли у світ, стікаючи 
кров’ю”. Чимало категорій людей — від “феодальних” аристо
кратів до “дрібноміщанських” демократів і навіть заблудних со
ціалістів слід було позбавити виборчого права або переслідува
ти через їхню реакційність та прагнення протиставити себе 
логіці історії. Зокрема, належало покласти край регресивному 
“поділові праці між містом і селом”, усунувши “ідіотизм сіль
ського життя”, тобто селянство, той великий “мішок 
картоплі”, із шиї людства. Конкретно це означало необхідність 
урбанізації села через навчання селян і робітників на сільсько
господарських фабриках або в колективізованих гос
подарствах14.

Усе це яскраво випливало із праць Маркса та Енгельса. 
Багато їхніх німецьких та австрійських послідовників у II 
Інтернаціоналі представляли справи ще виразніше, детально 
розповідаючи про колективні аграрні господарства та централь
не планування15. Так само той факт, що Маркс заледве декілька 
разів ужив визначення “диктатура пролетаріату” — поняття з 
фундаментальним значенням для Леніна, має начебто лише 
другорядне значення. Маркс відкрито виявив своє позитивне 
ставлення до примусу, неодноразово вихваляючи “революцію, 
як локомотив історії” або “насилля, як акушерку історії” 
Отож, основа його програми на майбутнє, власне, не викли
кала жодних сумнівів: це був багатообіцяючий проект 
націоналізації, колективізації та планування, який мав бути 
реалізованим завдяки логіці історії. Революційний примус яв
ляв собою інтегральну складову тієї логіки.

Власне, таку тоталітарну програму історії прагнули впрова
дити більшовики за умов воєнного комунізму. Звернення до 
формальної логіки історії та запрограмованого нею розвитку 
залишили для меншовиків та західних соціал-демократів. 
Натомість самі накреслили волюнтаристський і примусовий 
виклик боротьби класів. Так більшовики інтенсифікували 
воєнний комунізм за обставин громадянської війни, перетво
рюючи його на воюючий і вічний комунізм, який мав тривати 
Довго. І, попри гостру критику Карла Каутського та Юлія 
Мартова, це передбачення було достовірним у світлі глибших 
структур марксизму. Хоча Ленін та його колеги й мали повне

П*
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право тоді вважати саме так, проте аж ніяк не мали права 
свідомо відмовлятися від того факту, що вимушені були 
розпочати НЕП. Й насправді були вимушені, бо їхня утопія на 
практиці викликала таку смугу нещасть, що могла знищити 
владу партії. Тому на деякий час вони відкинули свою 
максималістську програму, аби утримати владу. Завдяки цьому 
партія змогла вижити і певного дня розпочати боротьбу знову.

Незвичний стрибок до майбутнього, яким став воєнний ко
мунізм, хоча і виник з ідеології, на практиці виявився можли
вим завдяки так само незвичній соціальній революції років 
громадянської війни. Революція набрала форми повної деком- 
позиції старої соціальної тканини. Цей процес розпочався
1917 року, а в роки громадянської постійно поглиблювався і 
тривав до кінця війни восени 1920 року.

Той результат був радикальним відходом від моделі посеред
ніх європейських революцій. За часів попередніх революцій, 
після повалення старого ладу, коли осідала вже курява, з’ясу
валося, що деякі соціальні групи вислизнули з-під руїн, тоді як 
решта втратили позиції, однак майже всі продовжували 
існувати й надалі. Тому суспільство залишалося диферен
ційованим і розмежованим. Наприклад, у Франції після 1789 
року аристократія і духовенство втратили позиції, на той час як 
середні класи і селянство утримались при владі. Хоча й сама 
суспільна структура, та й позиція кожної із груп дуже 
змінилися.

Однак у Росії після 1917 року усі соціальні групи, вищі на 
щабель за “простих людей” чи “трудящий люд”, опинилися 
повністю поза законом. Аристократи, духовенство, ліберальні 
представники вільних професій, середні класи, чи “буржуазія”,
— усі припинили існування як організовані класи. Єдиними 
класами колишнього російського суспільства, котрі 
залишилися, виявилися класи фізичних працівників, 
робітників і селян. Більшість осіб із експропрійованих груп, 
вочевидь, вижили, проте виявилося скасованим їхнє групове, 
чи класове злиття. Більше того, дискримінація тих класів була 
за нового ладу легальною — їх позбавили виборчих прав, 
обмежили продовольчі права. Коротше кажучи, “громадянське 
суспільство” зникло. По російськім суспільстві залишилася 
невизначена група “людей праці”.

До такої соціальної рівності, що не мала аналогів, спромо
глися дійти завдяки тому, що, на відміну від решти колишніх 
європейських революцій, приватну власність було знищено.
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Сталося це відпасти тому, що вона зовсім не була всеохоплю- 
ючою перед 1917 роком, бо більшість селян не мала власної 
землі. Знищення приватної власності було досягнуте завдяки 
стихійним силам соціальної революції як на селі, так і у містах, 
проте дужчого удару завдала власності цілеспрямована політика 
більшовиків.

Як наслідок, маси так само, як і їхні пани, виявилися 
позбавленими будь-якого політичного впливу на державу. 
Звичайно, робітники згодом утворювали свої професійні 
спілки, та наприкінці 1918 року їх підпорядкували партії. Коли 
із завершенням громадянської війни так звана робітнича 
опозиція намагалася відродити спілки як організаторську силу 
відродження економіки, її рішуче переконали у протилежному 
на X з’їзді 1921 року; контроль над економікою зосередився в 
руках партії, і спілки, зрештою, виявилися йому підпоряд
кованими. Селяни й надалі мали свою традиційну общину, яку 
аграрна революція 1917 року навіть зміцнила, і в її межах вони 
самостійно вирішували переважну більшість справ. Проте у 
відносинах селян із державою їхньою єдиною можливістю 
впливу була або пасивна відмова від співпраці під час 
постачання зерна, або ж бунт. Ради робітників і селян, які 
номінально створювали радянську державу, фактично були 
перш за все носіями волі партії.

Ніколи доти в європейській історії не існувало такої ради
кальної й соціальної рівності; ніколи доти суспільство не 
виявлялося таким беззахисним проти держави. Більшовикам 
вдалося досягти цього виключно завдяки незрілості і 
нестабільності передреволюційного російського суспільства. 
На відміну від більшості країн Західної та Середньої Європи, 
колишній Росії бракувало солідних структур справжнього 
громадянського суспільства, з переважаючою кількістю 
міцних груп за інтересами і масами людей, які могли 
втратити набагато більше, ніж власні кайдани. Характерною 
особливістю колишньої Росії було те, що вона мала велику 
кількість селян, які майже зовсім не брали участі у розбудові 
системи. Це — головна причина, через яку царський режим 
упав так легко, а Тимчасовий уряд ніколи не був чимось 
більшим за ілюзію. Це призвело до того, що більшовики 
змогли так легко захопити владу й так швидко нав’язати цілій 
країні сюрреалістичну фантазію воєнного комунізму. Просто 
не існувало жодних структур, здатних чинити їм ефективний 
опір — тобто розпочати справжню боротьбу класів.
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Ця хронічна слабкість російського громадянського суспіль
ства вирішує існування специфічного російського фактору в 
комуністичній амальгамі. Той характер комунізму не вдається 
зобразити як продовження традиційного російського авторита
ризму чи східного деспотизму; так само, як не можна колекти
вістський характер радянського суспільства інтерпретувати як 
продовження традиційних російських суспільних відносин, які 
спиралися на общину та кріпацтво. Важко відшукати які-не- 
будь конкретні інституції або інтелектуальні елементи переходу 
від колишнього російського порядку до політики, запровадже
ної більшовиками після 1917 року,— натомість дуже легко 
знайти коріння тієї політики у соціалістичній меті та органі
заційних формах ленінської партії. Радянська автократія була 
відтворенням царської попередниці; вона постала швидше за 
все з марксистського звуження політики до соціології та з 
утвореного цим ефекту, коли партія відбирає авангардну роль у 
трудящого класу. Прагнення цієї суперавтократії до здійснення 
якомога повнішого контролю над суспільством не було продов
женням певної одвічної російської східної деспотії, — воно 
виводило свій родовід надто чітко від марксистської програми 
досягнення соціалізму через знищення приватної власності та 
ринку. Всюдисуща радянська політична поліція не виявилася 
простим продовженням нечисельної царської охранки; її 
створив марксистсько-ленінський принцип всепоглинаючої 
класової боротьби. Зрештою, залишився ще якісний стрибок 
від громадянського мистецтва Чернишевського та йому 
подібних до радянського “соціалістичного реалізму” та 
“діамату” (діалектичного матеріалізму), а отже, й до 
“націоналізації” культури, яку заклала марксистська теорія 
базису й надбудови.

Внеском традиційної Росії до ленінської перемоги виявився 
брак соціальної та культурної протидії, настільки сильної, щоб 
бути спроможною протистояти; інакше кажучи, її внесок був 
більше негативним, ніж позитивним. Цей недолік виявився 
насамперед у згаданій вже слабкості російського громадян
ського суспільства, слабкості політичних інституцій та адміні
стративних структур, а також у надто вже обмеженому обсязі 
приватної власності серед селян. Ці недоліки виявилися також 
у недозрілості та брутальності культури політичної Росії, звичці 
наказувати згори і послуху чи бунту знизу, у браці знання 
правових норм та заплутаності торгових процедур. Однак самі 
ці фактори неспроможні пояснити, що саме радянський режим
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назвав колись “соціалістичним вибором, зробленим у Жовтні”, 
їхня роль швидше зводилася до перешкод на шляху до 
ленінського тоталітарного плану.

Якщо конкретно, цей план полягав у конфіскації партією 
усіх без винятку національних запасів Росії; і хоча надто склад
но підрахувати кількість тих, хто створює зріле громадянське 
суспільство, набагато легше підрахувати значно меншу 
кількість заможного населення у країні, де переважна більшість 
мешканців позбавлена найнеобхіднішого. Саме тому найперше 
у світі соціалістичне суспільство виникло у європейській 
країні, яка була, мабуть, найменше готовою до його створення. 
На той час ідея соціалізму блукала скрізь по Європі, але лише 
в Росії існувала соціальна прірва, яка дозволила ідеологічним 
політикам безкарно з неї скористатися.

Ця небачена досі соціальна прірва пояснює також ще один 
аспект більшовицького досягнення. Жодне суспільство не 
спроможне існувати як недиференційована маса. Кожне су
спільство, незважаючи на те, наскільки демократичний його 
народ, потребує функціонального виокремлення — соціального 
поділу праці, — аби отримати можливість функціонувати, а, 
отже, й жити. Виокремлення потребує певного ступеню ієрар- 
хізації, підпорядкування і нерівності, який наближається до 
рівня необхідності та унікальності кваліфікації.

Власне, цей фунціональний і соціальний плюралізм і скла
дав фундамент громадянського суспільства. Складає він також 
і фундамент теорії справедливості, згідно з якою цінність кож
ного члена суспільства визначається рівнем його заслуг. Ця 
теорія постійно заперечує сучасну точку зору, ніби 
справедливість означає рівність.

Проте в Росії водночас із ліквідацією усіх вищих верств ста
рого ладу зникла й керівна роль народу. Цю прірву заполонили 
кадри всемогутньої партії. Досягли цього, звичайно, за допо
могою нових механізмів більшовицької подвійної адміністрації. 
Отже, партія-держава поставила себе на місце похованого гро
мадянського суспільства, принаймні на папері.

Наслідком стало колосальне зростання кількості членів партії 
за роки громадської війни. Від 115 тисяч членів у січні 1918 року 
кількість членів партії зросла до 576 або 775 тисяч у березні 1921 
Року, залежно від того, яким цифрам вірити. Отже, чисельність 
партії зросла приблизно у шість разів протягом трьох років16. А 
відтак, стає зрозумілим, що партія, будуючи першу версію
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радянського соціалізму, не була ані витвором промислових 
відносин капіталізму, ані пролетарського ентузіазму 1917 року, а 
виключно витвором насильства і хаосу громадянської війни. Це 
й відбивалося на її складі: до 1921 року лише близько 41 відсотка 
її членів становили робітники, 28,2 відсотки — селяни, а решта, 
що звичайно означала середню інтелігенцію,— 30,8 відсотка.

Зазнали змін і мотиви вступу до партії. Вступити до неї за 
тих часів означало віддати усе задля її перемоги. Партія була, 
отже, до певної міри організацією відважних і заангажованих: 
до неї приймали не працьовитих та сумлінних, а тих, хто 
прагнув помститися “буржуям”, опортуністів і злочинців. Була, 
крім того, й організацією тих, хто пхався соціалістичною 
драбиною, довірених осіб і підофіцерів колишнього ладу, для 
яких служіння було як справою, так і кар’єрою. Такими можна 
вважати Михайла Тухачевського та Семена Будьонного. Крім 
того, за тих бурхливих і важких часів, партія гарантувала 
прибуткові посади безідейним опортуністам, серед яких 
близько двохсот тисяч було усунене керівництвом 1921 року. 
Через те, що партія на той час займалася переважно війною, 
вона стала рідною домівкою і притулком для осіб, що 
полюбляли битися чи просто грабувати, таких, як 
партизанський ватажок Чапаєв чи герої “Конармії” Ісаака 
Бабеля.

Проте передусім партія залишалася засобом створення лю
дини нового типу із сирого соціального матеріалу передрево
люційних класових структур. Вступаючи до неї, робітники й 
селяни набували нової соціальної ідентифікації. Вони перетво
рювалися на особливу расу: Комуністів, Людей Партії, борців, 
натхненних духом, які не визнавали жодної іншої влади. 
Одним із найтиповіших прикладів такої нової людини став 
Микита Хрущов, який народився 1894 року в родині селянина 
з Курської губернії, у 16-річному віці став робітником, 20-річ- 
ним записався до Червоної Армії, а невдовзі вступив до партії. 
Це факт, що переважна більшість радянських лідерів наступних 
двох десятиліть та всі будівники соціалізму 30-х років загостри
ли свої політичні клюки за часів громадянської війни. Розпо
чинаючи самим Сталіним, список той справді вражає: Вячес
лав Молотов, Лазар Каганович, Климент Ворошилов, Сергій 
Кіров, Валеріан Куйбишев, Серго Орджонікідзе та Андрій 
Жданов.

Зрештою, партія в ті роки була школою як найвищого ге
роїзму, так і органів примусу; створювала образ справжнього
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більшовика в шкірянці, з “товаришем маузером” збоку. 
Російська громадянська війна виявилася одним із найбруталь- 
ніших епізодів століття, яких було аж надміру. До трьох із 
половиною років Першої світової війни до Жовтня воєнний 
комунізм долучив ще три з половиною. Бруталізація людства 
внаслідок Першої світової приготувала країну до брутальності 
громадянської війни, а брутальність громадянської збруталізу- 
вала людство дедалі більше. Як зауважив есер Віктор Чернов, 
війна “знищила вартість людського життя — як власного, так і 
чужого. Призвела до того, що люди стали жорстокими, пере
ставши перейматися загибеллю мільйонів. Право проливати 
кров і відбирати життя не сприймалося вже за трагічну проб
лему. До влади пробивався новий різновид садистів.”17

За роки громадянської війни загинуло близько 15 мільйонів 
чоловік, багато з них безпосередньо внаслідок воєнних дій, ще 
більше через епідемії та голод. Однак хвороби і голод важко 
назвати випадковими факторами; обидва значною мірою були 
викликані воєнними втратами — це ж сталося із територіями, 
що простягалися далі на захід, де світова епідемія грипу 1919 
року забрала майже удвічі більше життів за 10 мільйонів убитих 
безпосередньо на війні. Проте під час громадянської війни сама 
Росія втратила половину від загальної кількості жертв голоду. 
До цих безпосередніх втрат слід додати й еміграцію майже пів
тора мільйона чоловік із колишніх вищих класів. Переважною 
більшістю емігранти були інтелігентами, а не “білими”. За 
часів повоєнної відбудови дуже відчувався брак їхнього досвіду 
та знання справи.

Порівняно із нещастям таких масштабів не варто вважати 
класовий тріумф “пролетаріату” над буржуазією найважливі
шим досягненням російської революції або дотримуватися дум
ки, що революція стала продуктом “поляризації” індустріалізо
ваного суспільства. Ці претензійні марксистські категорії пов
ністю змінюють природу титанічного сходження до хаосу, яке 
партія ледве подолала, хоч воно було й властивим за тих часів.

Найвиразнішим для змалювання того, що фактично ста
лося, є термін, запозичений із давньої історії Росії, — смута. Це 
визначення вживалося, зокрема, для змалювання перелому і 
мало не зникнення Російського царства 1605 -  1613 років. Тоді 
здригнулася не автократична монархія; московська суспільна 
структура, яка включала спадкових бояр, дворян на службі, 
Закріпачене селянство, майже припинила існування; анархізо- 
^не козацтво й інші держави чинили напади, щоб захопити те,
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що ще залишалося в країні. Mutatis mutandis* зразка 1917 — 
1921 років були схожою політичною і соціальною, проте з 
радикально відмінними наслідками імплозією; зараз не дійшло 
до реставрації ладу, як у часи смути 1613 року, однак дійшло до 
тріумфу ладу абсолютно нового типу ідеологічної партократії.

“Партократія” — термін, вжитий Абдурахманом Авторхано- 
вим, влучно характеризує новий радянський режим, оскільки 
усі без винятку сфери життя підпорядковувалися наказам все
могутньої партії.18 Однак радянський режим був також 
“ідеократією”, якщо вжити термін Миколи Бердяєва, що 
характеризував радянську теократію.19 За традиційної теократії 
Бог не править безпосередньо самостійно, а за допомогою своїх 
священиків. У світській ідеології, якою була Радянська Росія, 
ідея соціалізму правила опосередковано, через свою “передову 
партію” у формі диктатури пролетаріату, яка фактично була 
диктатурою апарату. Робітники й селяни не створюють ідео- 
кратичних партократій, їх створюють ідеологічні політики.20

Одначе із крахом великої революційної смути 1917 — 1921 
років усі основні інституції “совєтизму” були вже або створе
ними, або накресленими: партія-держава зі своєю монополією 
влади (або, як пізніше називали, “керівною роллю”); подвійна 
система адміністрації рад і апарату; повсюдний нагляд Чека і 
зрештою, хоча й ще дуже несміливий, центральний гос
подарський план і аграрний колективний. Важко повірити, 
щоб система із таким внутрішнім злиттям і функціональною 
логікою могла виявитися продуктом побічних воєнних умов. 
Так чи інакше, проте ця модель мусила накреслити основну 
лінію радянського розвитку від Сталіна й до початку пере
будови. І, як протягом усього цього тривалого часу навчали 
радянських людей, — факт цей, напевно, “не був випадковим”.

* необхідні зміни (лат.).
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НЕП, 1921 -  1928

У пам *яті луна відтворює
Кроки до прірви, яку ми обминули.
Пасажем, до дверей, завжди зачинених.
До саду троянд.
-Т.С. Еліот. Burnt Norton

[Біограф Бухаріна] називає його “останнім більшовиком”. 
Справедливість цього визначення залежить від визначення 
терміну “більшовик ”. Воно на своєму місці, якщо під 
“більшовиками”мати на увазі тих, які приймали всі принципи 
нового устрою — нічим не обмежену владу однієї партії, 
“єдність ” всередині партії, монополію єдиної ідеології, 
економічну диктатуру держави — і водночас вірили, що у  
межах тих принципів можливо зберегти цінності, які обіцяли 
більшовики в боротьбі за владу: ради “робітничого люду ” або 
хоча б пролетаріату, розквіт культури, свободу культи
вування народних традицій, повагу до науки та мистецтва, а 
також уникнення олігархічного деспотизму чи одноосібного й 
терористичного методів правління. Однак, з цієї точки зору 
більшовиками вважалися б просто люди непослідовні й не 
здатні робити висновки із власних передумов. Проте якщо 
більшовицька ідеологія включає не лише загальні декларації, але 
й готова визнати неминучі наслідки своїх принципів, то 
Сталін насправді був, як і вихвалявся, найбільш послідовним 
більшовиком і ленінцем.

—Лєшек Колаковськи, Головні течії марксизму

Щойно більшовики перемогли у громадянській війні, як 
*хньому існуванню почала загрожувати нова криза. На 
міжнародному фронті ставало дедалі зрозумілішим, що жодна
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світова революція не здійсниться, щоб надати законної сили 
їхньому соціалістичному переворотові у відсталій країні, аби, -  
надаючи економічну допомогу, — полегшити розв’язання їхніх 
практичних проблем. На внутрішньому фронті їхній 
робітничий і селянський “базис”, уже не остерігаючись білих, 
знову почав протиставляти себе більшовикам у спосіб ще більш 
дієвий, порівняно із першою половиною 1918 року. Знову дві 
передумови, на які спиралася велика жовтнева гра, було 
піддано сумніву — цього разу вже не тимчасово, як це здавалося
1918 року, а протягом тривалого часу існування суто 
радянського “експерименту”. Не підлягало сумніву, що ще 
довго більшовики залишатимуться оточеною звідусіль 
меншістю у ворожій країні, оскарженою ворожим світом.

Ця непередбачена обставина поставила перед нами ключове 
питання інтерпретації усієї радянської історії, а саме: чи 
марксистська революція могла бути врятованою за 
несприятливих умов російської відсталості, чи через ті умови 
(або інші фактори) також виявилася завчасу покараною 
перетворенням на карикатурного монстра європейської 
соціалістичної традиції? Більшовики після 1921 року відчули 
гостроту цієї дилеми, а отже, не шкодували зусиль, щоб 
утримати і розвинути соціалізм у Росії до часу настання усе ще 
очікуваної кризи світового капіталізму. їхню рішучість 
розпалював спротив західних соціалістів, Каутського і навіть 
комуністки Рози Люксембург, які ще раніше заявили, що 
диктатура Леніна приведе до пародії на соціалізм, і цю думку, 
вочевидь, .поділяли меншовики. Західні ж історики, менше 
заангажовані, якщо не цілком об’єктивні, вивчаючи радянсь
кий почин, розглядали ту саму дилему в іншому ракурсі: чи 
спроможний комуністичний режим, якщо навіть він не досягне 
соціалізму, принаймні перетворити Росію на справжню 
“сучасну” країну без насильства у масовому масштабі?

Попри те, як сприймаються інтерпретації радянського 
розв’язання цієї дилеми, кожна із них мусить від
штовхуватися від оцінки найпершої, прийнятої більшови
ками наосліп, спроби вирішувати. Такою спробою стало 
навернення від повного панування воєнного комунізму до 
напівринкової системи нової економічної політики (або 
НЕПу) у двадцяті роки. Це могло бути єдиною реакцією 
більшовиків на кризу 1921 року. Без світової революції, в 
зруйнованій країні відмова від марних надій героїчних 1918-
1921 років стала невідворотною у кожній галузі радянської 
політики.
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ЛИХО ПЕРЕМОЖЦЯМ

Щороку після Жовтня надії партії на світову революцію 
дедалі зростали, аби через декілька місяців закінчитися 
зневірою. Очікуванням, пов’язаним із Жовтнем, було завдано 
нищівного удару у Брест-Литовському. Занепад центральних 
країн наприкінці 1918 року викликав наступного року невдале 
комуністичне повстання Союзу Спартака в Берліні та 
повстання ефемерних — баварської та угорської — радянських 
республік на підтримку Ленінського Комуністичного, чи III 
Інтернаціоналу; проте й цього разу західна революція не 
здійснилася. Найвищого сплеску надії досягли 1920 року. Після 
провалу основних сил білих, на той час, коли Інтернаціонал 
проводив свій перший конгрес у Москві, радянські війська 
вирушили на захід “по трупах білої Польщі до світової 
революції”. Та, хоча польський пролетаріат цього визволення і 
прагнув, маршал Пілсудський затримав “Совєти” біля самої 
брами Варшави. І хоча чергові надії на німецьку революцію 
з’являться аж після 1923 року, невдача під Варшавою насправді 
означала крах марева західної революції.

Розчарування, викликане цим, призвело, по-перше, до 
замкнення у межах стабільної державної системи. Створена
1922 року як Радянський Союз, держава, з територіального 
погляду, майже співпадала з колишньою Російською імперією, 
крім деяких прикордонних західних територій. Хоча наміри 
більшовиків були іншими, вони визнали чинною цю ситуацію 
як замінник нереалізованого світового союзу радянських рес
публік; нова держава була саме для цього й побудованою на 
революційній хвилі. Радянський Союз утворився як чергова 
велика більшовицька імпровізація організаційного періоду, тобто 
був експериментальним за характерними особливостями, проте як 
єдине ціле спрямованим на утвердження влади партії.

Радянська політика виводить свій початок ще до 1917 року, 
із прагнення до влади. Згідно із марксистськими канонами, 
націоналізм, звичайно, не належить до прогресивних сил. 
Однак після 1912 року Ленін висловився за право національних 
меншин імперії на самовизначення, принаймні тимчасове, 
вбачаючи у них революційну силу проти існуючої системи. 
Маючи на увазі тимчасовість, він висловлювався так само і про 
немарксистські сили селянського радикалізму.

Спершу, після падіння імперії 1917 року, більшовики 
сподівалися: щойно революція перетвориться на світову, Росія 
припинить існування як окрема держава, ставши складовою
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ширшого союзу соціалістичних держав. Саме тому перша 
радянська конституція 1918 року проголошувала федерацію, 
відкриту для потенційних нових членів. Більшовики 
сподівалися, що визволені національні меншини імперії 
першими приєднаються до союзу. Однак цей сценарій 
здійснився на кшталт більшовицького сценарію світової 
революції. Соціалістична революція 1917 року виявилася 
виключно великоруським почином, а всі прикордонні 
народності висловлювалися за незалежність із власними 
“буржуазними” урядами.

Тому під час громадянської війни більшовики пере
будувалися на політику пролетарського самовизначення як 
політичну форму, вищу за “буржуазну” незалежність (відразу 
після революції в бідних селянах вбачали “вищу” соціальну 
силу, порівняно із селянством у цілому). Ця політика означала 
громадянську війну в більшості сусідніх країн, причому 
російські більшовики втручалися, підтримуючи слабший, 
пролетарський бік. Білі перемогли у Фінляндії та при
балтійських країнах, які стали незалежними, проте в Україні, 
на Закавказзі й, нарешті, в Середній Азії тріумфували червоні, 
й ці регіони втратили незалежність ще в двадцяті роки. 
Радянський Союз і було створено саме за такої ситуації. Це 
рішення, хоча й, безумовно, віддаляло від світової федерації, 
було однак чимось значно більшим за суто етнічну Росію. Тому 
новий Союз мусив розпрощатися із принципом само
визначення народів, які входили до його складу. Він затвердив 
федеративну структуру, що призвело за номінальної етнічної 
автономії та офіційного права на вживання національної мови, 
а отже, до системи рішень, доти незнайомих російській імперії.

Пізніше офіційне гасло проголосило “союзні” республіки 
“національними за формою і соціалістичними за змістом”. 
Конкретно це означало політику “коренізації”, чи “щeплeння,, 
радянських інституцій на фунт неросійських культур. Однак 
цей “Союз” Радянських Соціалістичних Республік виявився до 
такої ж міри фікцією, як і “радянська влада” у межах кожної 
“республіки”, тому що повсюдно за етнічним фасадом повний 
контроль безперешкодно здійснювала партія. Отож від часу 
прийняття першої ленінсько-сталінської Конституції 1923 року 
Радянський Союз — створений завдяки документові про 
партійні завоювання — завжди залишався під монопольним 
керівництвом єдиної монолітної партії-держави1.

Помилково розглядати Радянський Союз як безпосереднє 
продовження царської імперії, як часто вважають, або як
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втілення, у соціалістичному вбранні, традиційного російського 
переважання над сусідами. Хоча й у власний імперський 
спосіб, проте усе ж Радянський Союз із багатьох поглядів від
різнявся від своєї попередниці. Він був партією-імперією. Існував 
не задля здійснення певної суті російської національної мети, а для 
інтернаціональної справи побудови соціалізму.

Власне, ця місія виявляла величезну практичну різницю у 
способах трактування меншин. З одного боку, їх піднесли до 
нового рангу, з іншого — підпорядкували дедалі обтяжливішому 
обов’язку масової мобілізації на досягнення партійних цілей — 
а отже, їх спіткала така сама заплутана доля, як і російських 
робітників та селян.

Однак, крім того, застосований радянською державою 
камуфляж псевдофедералізму створював небезпеку, що еліта 
меншин спробує здійснити свою “автономію”.

Підтримка національних мов, побудова у республіках 
окремих політичних інституцій, навіть спільно з окремими 
комуністичними партіями дала неросійським національностям 
структури, завдяки яким вони могли плекати власну само
бутність. Отож історія імперії, яка не наважувалася назвати 
своє справжнє ім’я, мала стати історією повторюваних ви
кликів із “центру” до “периферії”, які неминуче завершувалися 
адміністративним завоюванням республік через Москву.

Однак найгострішою проблемою більшовицького режиму 
наприкінці громадянської війни стали не провал світової рево
люції або повернення прикордонних земель, а загроза 
внутрішньої кризи. У межах самої Радянської Росії перед 
партією несподівано розверзлася прірва. На початку 1921 року 
обидва учасники ленінської змички — робітники та селяни 
почали одночасно відступати. У березні петроградські страйки 
переросли в бунт на морській базі у Кронштадті. Той рух 
підживлювало переконання, що, зараз, за встановлення 
воєнних умов, народ повинен відібрати у партії владу2. Під 
гаслом “Ради без комуністів!” нові повстанці прагнули 
повернутися до колиски революції, до утопії 1917 року — 
Держави-співдружності. Не було жодних шансів, щоб ця 
Формула функціонувала тоді дієвіше, ніж перед громадянською 
війною у її спрощеному вигляді. Однак реакція партії виявила 
11 найцинічніше ставлення до робітничого “базису”. Відважних 
емпіричних пролетарів із Кронштадта потопили, як “біло- 
ГваРдійців” та лакеїв Антанти. їхній виступ було придушено за 
допомогою метафізичного пролетаріату, котрий саме зібрався
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на X з’їзд партії. З’їзд перервав засідання, щоб скерувати загін 
делегатів, який, до речі, складався із робітничої опозиції та був 
очолюваний Троцьким, на штурм повстанців та розстріл 
ватажків. Цинізм — це, мабуть, неточне визначення; ці 
натреновані в бою більшовики щиро вірили, що кожний на 
їхньому шляху був в силу самого факту ворогом народу.

На той час, коли вже не існувало загрози з боку білих, 
почало бунтувати селянство центральних губерній. Хоча селяни 
й не до тієї міри, що робітники, зберігали вірність справі уряду 
Рад, їхні цілі співпадали: відібрати конфісковане революцією, 
керувати справами самостійно за допомогою створених ними 
самими інституцій. Серед нових жакерій повстання у 
Тамбовській губернії, очолюване селянином-есером Олександ
ром Антоновим, виявилося одним із найсерйозніших3. Партія 
охрестила повстанців “бандитами”, скерувавши на їхнє при
душення Тухачевського і Будьонного невдовзі після їхніх 
перемог у громадянській війні. Однак до самого 1924 року не 
вдалося повністю встановити радянський контроль на селі.

Вибух, викликаний робітничим та селянським відступ
ництвом, швидко позбавив більшовиків іллюзій, начебто 
воєнний комунізм насправді є найкоротшим шляхом до 
соціалізму. Вони раптово усвідомили, що їхня політика довела 
економіку до краху. Деякі меншовики наголошували на цьому 
вже давно. Пригадаймо, що після 1921 року випуск продукції 
та видобуток вугілля на шахтах і на фабриках скоротився на 21 
відсоток порівняно із 1913 роком, а виробництво сільсько
господарської продукції знизилося до 38 відсотків. Водночас 
майже зовсім зник робітничий клас — 1920 року робітників 
налічувалося близько 1,2 мільйона. Як іронічно висловлю
валися деякі меншовики, залишилася сама диктатура — без 
пролетаріату.

Коротше кажучи, напередодні X з’їзду партії, 1920 року, 
радянська система виявилася близькою до падіння не тому, що 
існував організований супротивник, здатний її знищити 
(Червона Армія виключала будь-яку безпосередню загрозу 
такого типу), а тому, що як людські, так і матеріальні ресурси 
країни вичерпувалися на очах, і це ставило більшовиків перед 
фактом неможливості продовження своєї політики. Можливим 
шляхом розв’язання проблеми могло б стати скликання нових, 
демократично обраних Установчих зборів, які ‘зібрали б 
уламки і розпочали все спочатку — подібно до того, як ие 
відбулося у Франції 1871 року, або в Німеччині 1919 року, після 
падіння нездалих режимів. Ситуація, у якій опинилися
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більшовики, не була, однак, абсолютно ідентичною. Вони 
зазнали доволі невдач, крім, однак, мілітаристської, проте 
перемога у громадянській війні, здавалося, затвердила мандат, 
виданий їм логікою історії. Та замість того, щоб змінити свою 
позицію, вони навпаки, постійно нею хизувалися. Перевернули 
свою економічну політику догори дном, притримуючи моно
полію влади для соціалізму, який від початку був raison de ’être*

Саме тому відповідь партії на кризу 1921 року виявилася 
подвійною. З одного боку, вона змушена була зробити серйозні 
поступки на користь селян і ринку, задля збільшення обсягу 
продукції. Той поворот до ринкової економіки незабаром 
охрестили новою економічною політикою, або НЕПом — ця 
назва вживатиметься для позначення цілої декади двадцятих 
років. Однак, з іншого боку, партія зміцнила дисципліну 
власних рядів та посилила політичний контроль над країною. 
Отож період НЕПу у широкому розумінні позначився також 
будівництвом “монолітної” партії і переходом керівництва від 
Леніна до Сталіна.

Фактично роки НЕПу виявилися як свідками боротьби 
наступників Леніна за владу, так і суперечок про те, котрий із 
двох шляхів — економічний воєнний комунізм чи вузько трак
тований НЕП — приведе до справжнього соціалізму. Із цих двох 
змагань боротьба за владу найцікавіша й найкраще вивчена, 
ненабагато менше за драму 1917 року. Тож обмеживши цю тему 
лише побіжною замальовкою, перейдемо до складнішої 
тематики економічних дилем НЕПу й, насамкінець, політичних 
процесів, що лежать в основі боротьби за владу.

Боротьба за наступництво після Леніна розпочалася не
сподівано, через рік після розпочатого ним нового курсу в 
економіці. 1922 року Ленін двічі переніс інсульт, що й по
служило причиною фактичного усунення його від влади аж до 
самої смерті у січні 1924 року. Безпосереднім наслідком цього 
стало “колективне керівництво”, введене Політбюро, однак усі 
очікували на нового вождя. Можливим наступником Леніна 
видавався співавтор Жовтня, командувач Червоною Армією 
Троцький. Та “трійка” його колег із Політбюро — Зінов’єв, 
Каменєв і новопризначений Генеральний секретар партії 
Сталін — об’єдналися проти нього. Удаваною причиною, що 
Мобілізувала “трійку” проти Троцького, називалася його нетер
пимість до НЕПу та послідовна підтримка курсу форсування

*сенс існування (франц.)

12 ~  4745
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індустріалізації в країні й перманентної революції за кордоном. 
Ті “суперіндустріальні” погляди розцінили як “ліве” від- 
хилення на XIII з’їзді партії 1924 року, усунувши у такий спосіб 
Троцького від боротьби за владу.

На цей час колеги Сталіна по “трійці” виявили стурбова
ність через подальше посилення влади “генсека”, тобто 
завідувача партійним апаратом. Стурбували їх також дедалі 
частіші поступки уряду селянам і ринкові, впроваджувані через 
наполегливість Бухаріна, який на той час був уже політичним 
союзником Сталіна. Отож 1925 року Зінов’єв і Каменев, не 
усвідомлюючи до кінця, наскільки сильно Сталін контролював 
апарат, створили “ліву опозизію”, яка свого часу на XIV з’їзді 
партії, наприкінці 1925 року, виявилася розвінчаною. Пізніше, 
1926 року, запізніло зрозумівши свою помилку, вони 
об’єдналися із Троцьким, створивши “об’єднану опозицію” 
довкола побутової лівої критики НЕПу; а в листопаді 1927 року 
порушили партійну дисципліну, зініцювавши святкування на 
вулиці десятої річниці революції, і, таким чином, виявилися 
виключеними з партії.

За таких умов політична програма НЕПу (як матимемо 
нагоду переконатися незабаром) виявилася зайвою, і Сталін 
повернувся до колишньої програми лівих. Його недавній 
союзник Бухарін разом зі своїми новими союзниками з 
Політбюро, прем’єром Олексієм Риковим і керуючим 
професійними спілками Михайлом Томським, вчинили 
супротив цьому, хоча — на відміну від лівих — не наважувалися 
на повний голос заявити про свою незгоду.

Таким чином, 1929 року Сталін та його союзники з 
Політбюро — Молотов, Ворошилов, Кіров та інші -  
заклеймили бухарінців як “правих відхиленців”, усунувши їх з 
усіх постів.

Отож дві великі проблеми 20-х років — хто сїане новим 
Леніним, та яка ленінська політика була справжньою "  
виявилися розв’язаними на користь Сталіна і повернення до 
воєнного комунізму. Після перемоги над усіма фракціями і 
подолання відхилень, новий Ленін розпочав чергову акцік>» 
проголосивши 1929 року Великий Перелом, початок другог0 
соціалістичного наступу режиму.

ЕКОНОМІЧНІ ДИЛЕМИ

Що можна сказати про характер нової економічної 
політики, яка призвела до політичного змагання двадцяти*
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років? Першим кроком у напрямку нової політики стала 
постанова, прийнята на X з’їзді партії 1921 року, де йшлося про 
заміну продрозверстки з її примусовим ревізуванням збіжжя 
натуральним податком, який становив певний відсоток від 
виробленого. Ще важливішим було те, що селяни одержали 
право продавати надлишки на вільному ринку. Спершу це 
право затверджувалося на місцевому рівні, але відтоді, як таке 
обмеження стало неможливим впроваджувати, наприкінці року 
ринок сільськогосподарської продукції став загальним. Й 
оскільки селяни діяли виключно через посередництво ринку, 
решта економіки також була вимушена втягнутися у нього. Ще 
раніше, за умов воєнного комунізму, більшовики, розпочина
ючи обмежену діяльність і наголошуючи, що вона тимчасова, 
опинилися перед процесом, який народжувався із власної 
динаміки. Цього разу, однак, логіка не стала логікою їхньої 
власної остаточної програми, а лише дрібнобуржуазної 
“спекуляції” — одне слово, “капіталізму”

Незабаром логіка ринку пройняла всю економіку. Гроші 
знов увійшли до обігу, валюта стабілізувалася. Тому 
натуральний податок, накладений на селянство, замінили на 
грошовий. Крім цього податку, селяни повинні були продавати 
державі певний відсоток від урожаїв за ціною, встановленою 
державою (ці закупки відомі як заготовки), на той час як решту 
врожаю могли продавати на вільному ринку. Отож фактично за 
НЕПу у сільському господарстві паралельно існували дві 
ринкові системи.

З огляду на зміни у найбільшому секторі економіки — 
рільництві, промисловість, яка становила власність держави, 
також мусила розпочати випуск продукції для ринку і давати 
прибуток. Те ж стосувалося й торгівлі уроздріб та послуг, які 
повністю денаціоналізували. Врешті, треба було збалансувати 
бюджет країни. Таким чином, Росія частково зробила поворот 
У напрямку до економічної правочинності. Ленін почав 
^кликати комуністів “навчатися торгівлі” і вдосконаленню 
госпрозрахунку”, який треба розуміти у контексті як “метод 

прибутків і втрат”.
Отже, по смерті Засновника на початку 1924 року Радянська 

£рсія розвинула новаторську форму змішаної економіки.
1Льництво, послуги й дрібну торгівлю віддали дрібним 

Селянам і новому класу підприємців-“непманів”; однак банки
важка промисловість залишилися під контролем соціа

лістичної держави, привілейовані, неначе “домінуючі верхівки”

12*
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цілої системи; це було гарантією того, що “реставрації капіта
лізму” не відбудеться. І хоча цей компроміс був практично 
корисніший для держави, він відчутно підняв країну після 
жахів громадянської війни та невдач воєнного комунізму. 1924 
року Росія раділа справжньому, хоча й скромному розквітові 
уперше після 1913 року.

Основне питання, отже, звучить так: у який спосіб НЕП 
припасовувався до логіки системи, метою якої залишався 
новий соціалізм? Чи був НЕП капітуляцією перед соціалістич
ним маренням, дрібноміщанським селянством та непівськими 
спекулянтами, як це визначав Троцький? Чи, може, був 
“економічним Брест-Литовським”, тимчасовим ухилом, 
потрібним країні для того, щоб “перевести подих” перед новим 
походом у напрямку до соціалізму, як, здавалося, говорив 
Ленін? Чи, може, виявився більше за Брест-Литовський, бо 
являв собою справжній шлях поступового, еволюційного 
“вростання в соціалізм”, згідно з бухарінською інтерпретацією 
Леніна? Крім того, існувала думка, що брутальний сталінський 
Великий Перелом 1929 року не просто не потрібний, а є 
очевидною зрадою справжнього ленінського соціалізму. Тоді 
виникає й питання про справжнє ставлення Засновника до 
залишеного партії двохголового занепаду воєнного комунізму 
та НЕПу.

Над цими проблемами колись до рукопашної точилися 
суперечки в лоні самої партії, а в історіографії точаться ще й 
дотепер. Однак існує зразок, за яким різні точки зору періоду 
двадцятих років повторюються у пізніших політичних системах. 
Але для кожного, хто щиро вірив, що Радянський Союз 30-х 
років, нарешті, дійшов до соціалізму, попри його вади, НЕП не 
був останнім словом ленінізму, а, щонайменше, тимчасовою 
поступкою. Не всі вони виявилися сталіністами; сам Троцький 
поділяв цей погляд, як багато соціалістів на Заході. У свою 
чергу для тих, що вірили, ніби методи Сталіна скомпроме
тували радянський соціалізм само по собі, НЕП, правильно 
інтерпретований як поступова революція у процесі виходу за 
власні межі, розцінювався як справжній ленінський шлях, а 
отже, й великий упущений шанс радянської доби. Й не всі 
вони виявилися ленінцями; багато хто, наприклад Джон 
Кеннет Гелбрейт, чи вчений Андрій Сахаров, були соціал- 
демократами або лівими лібералами, які вірили, що певного 
дня дійде до конвергенції людяного соціалістичного 
Радянського Союзу із соціалістичним Заходом.
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Отже, захисники НЕПу ніколи не розцінювали його як 
просто один із епізодів радянського минулого. Він становив 
для них насамперед можливість альтернативи сталінському 
курсу, розв’язання, до^моделі якого Радянський Союз певного 
дня мав повернутися. Й фактично по смерті Сталіна вони стали 
свідками багатьох таких спроб повернення у формі різно
манітних напівринкових ініціатив за урядування Хрущова та за 
прем’єрства Олексія Косигіна5. Звичайно, горбачовська пере
будова мала стати, врешті решт, вдалим поверненням до нового 
НЕПу, а, отже, і повною спокутою за радянський експеримент. 
Є підстави вважати, що так міркував сам Горбачов і що до 
цього висновку він дійшов унаслідок впливу західної соціології, 
яка була прихильною до НЕПу6.

Таким чином, НЕП став критерієм оцінки поглядів на 
радянську систему, а отже, й — на тему соціалізму. З роками по 
смерті Сталіна відкритий захист його діяльності дедалі усклад
нювався (хоча й надалі зберігалася можливість опосередко
ваного її захисту, через нагадування про тріумф індустріалізації, 
урбанізації і піднесеної соціальної мобільності тридцятих років; 
проте, до цієї теми звернемося пізніше). Через це переважна 
більшість західних авторів виключили Сталіна із канонів 
справжньої радянської історії, а його політику і методи 
принизили до рівня “аберації”. На високий щабель знову під
несли Леніна останніх років та Бухаріна, а НЕП перетворився 
на центральний пункт радянської історії. Таким чином, шлях 
до радянського соціалізму, який обминули, перетворився в 
ретроспективному уявленні на королівський шлях ленінізму.

Це, звичайно, абсурд, якщо врахувати перебіг часу. Не під
лягає сумніву, що двадцять п’ять років сталінського правління 
затьмарили вісім років НЕПу; і якщо на користь Сталіна 
дорахувати три роки воєнного комунізму й вісімнадцять років 
правління Брежнєва, а фрагменти й уламки з років правління 
Хрущова додати до НЕПу, —. можна остаточно переконатися, 
Що емпірична норма радянської історії — це сталінський 
соціалізм, на той час як “відхиленням”, або в найкращому разі 
метафізичною нормою “реального” ленінізму, є НЕП. Більше 
того, якщо взяти до уваги, що інституційний вплив сталінізму 
виявився глибоким і стійким, коли НЕП швидко згорнули, тоді 
Диспропорція між двома колонками історичної розрахункової 
книги стає приголомшливою. Отож наприкінці культу НЕПу, 
Що має здатність одвічно повертатися, маємо справу з 
неминучим перекрученням радянської дійсності.
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На думку одного з основних прихильників цього культу, 
НЕП виявився (дослівно) “золотою ерою марксистської думки 
у СРСР” і, розвиваючи її, ми вступили у золотий вік tout court* 
радянського експерименту, період “плюралізму”, “різноманіт
ності” й “розмаїтості”7. Цей погляд може бути справедливим 
або ж ні — залежно від того, як його розуміти.

Він справедливий, якщо під “золотою ерою” розуміти най
кращий, з огляду на добробут народу, період радянської історії. 
Серед тих емпіричних категорій він був, звичайно, незрівнянно 
кращим за голод і жебрацтво напередодні воєнного комунізму 
або терор і зубожіння періоду сталінізму, що настав по ньому. 
Фактично, від 1913 року країна не досягала вищого рівня, ніж 
за часів НЕПу середини 20-х років, а середньому селянинові 
велося на той час легше, ніж будь-коли. Різниця між рівнями 
задовольняючих стандартів 1913-го, 1924-го та дев’яностих 
років, наводить на думку, що таке порівняння надто складне 
для підрахунків. Однак, слід погодитися, що стандарт життя за 
НЕПу був вищим, зокрема, якщо взяти до уваги доступність 
продуктів, товарів широкого вжитку, повсякденного попиту, і 
особисту свободу. Власне, з цієї причини НЕП і залишився 
легендою для середнього росіянина, золотою ерою, яка постає 
з оповідань Михайла Зощенка, романів Ільфа та Петрова, 
поезії Сергія Єсеніна чи сатиричних п’єс Володимира 
Маяковського.

Однак цей вільний і гедоністичний НЕП не являє собою 
того, що більшість радянських оспівувачів 20-х років розуміли 
під поняттям золотого віку. Часи були золотими, з тієї точки 
зору, що політика НЕПу, за умов її продовження, вела до 
справжнього соціалізму, який під час воєнного комунізму утік 
від режиму. НЕП став, отже, правильним шляхом комуністич
ного розвитку. Для оцінки справедливості чи несправедливості 
цього твердження варто ближче придивитися до фактичних 
економічних наслідків НЕПу.

З 1921-го по 1924 рік російська економіка — перш ніж 
стабілізуватися, по створенні функціональної системи, зазнала 
несподіваного коливання рівноваги між цінами на промислові 
товари та сільськогосподарську продукцію. 1922 року брак 
промислових продуктів і надмірна пропозиція продовольчих 
знищили новий ринок. Приводом стало зниження доходів 
держави. Ситуація змінилася за часів кризи, “ножиць” 1923 
року, коли селяни вже мали надлишок продуктів, а фабрики

•зовсім короткого (франц.)
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затримували випуск товарів. Це позначилося на прибутках 
селян, а відтак позбавило їх бажання виробляти продукцію для 
міста. Однак перед 1924 роком державні маніпуляції кредитом 
закрили “ножиці”, опускаючи вістря промислових цін донизу, 
а сільськогосподарські піднімаючи угору, і у такий спосіб 
стабілізуючи ситуацію. Як наслідок, країна прожила три 
нормальних роки 1924-1926. То були роки “розвиненого 
НЕПу” — не такий уже й тривалий, як на золотий вік, період.

Пізніше, взимку 1927-1928 років, спіткала нова криза. 
Перед режимом постала нова проблема чергових “ножиць”, 
цього разу, здавалося, назавжди. Справді, умови торгівлі 
повернулися проти села — ціни на продукти харчування упали, 
товарів широкого вжитку бракувало, тому що держава 
перебудувалася на випуск продукції важкої (замість легкої) 
промисловості. Відповіддю на цей “товарний голод” став 
селянський “продуктовий страйк”, як назвав його режим. 
Селяни відмовлялися поставляти на ринок продовольство за 
цінами, призначеними державою, виконувати постачання 
збіжжя, встановлене режимом. Вони прагнули продавати усе 
або непманам за вищими цінами на вільному ринку, або в 
обмін на промислові товари для держави також за вищими 
цінами. Або ж годували збіжжям худобу задля власних потреб.

“Продовольча криза” стала для режиму дуже драматичною
— вона збіглася у часі з початком першого п’ятирічного плану, 
про який йшлося на XV з’їзді партії в грудні 1927 року, хоч 
розпочався він лише у листопаді 1928-го. Влітку того ж року 
ситуація стала такою скрутною, що в містах запровадили 
картки; 1929 року сільськогосподарська Росія змушена була 
вдатися до імпорту збіжжя. Через це теж із практичного 
погляду НЕП “не вдався” — принаймні так вважала партія.

І знову, як улітку 1918 року або навесні 1921-го, радянський 
режим опинився перед проблемою виживання. Так само, як і 
1921 року, криза не переросла в безпосередню загрозу для 
влади. Загроза полягала швидше у тому, що, при незмінній 
політиці економіка вирвалася б з-під контролю партії. Отож 
НЕП скінчився майже так само, як і воєнний комунізм: 
невдачею політики партії, що загрожувало перебуванню її при 
владі. Зміна напрямку стала украй необхідною і актуальною.

За умов поглиблення конфлікту між селянством і планом 
партії, що нагадувало mutatis mutandis* та загрозу громадянської 
війни, — радянське керівництво на чолі зі Сталіном скасувало

‘ здійснення необхідніх змін (лат.).
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наприкінці 1929 року НЕП і вдалося до примусової 
колективізації та форсованої індустріалізації.

Цьому рішенню передували дебати у партії, під час яких 
Бухарін висловився, на противагу Сталінові, за адаптацію 
НЕПу (тобто за те, щоб спиратися на ринок і селянство в 
процесі виходу із кризи) і фінансування плану. Це бухарінське 
рішення стало приводом до суперечки про те, що було 
справжнім ленінізмом: НЕП чи сталінізм.

Однак, щоб оцінити реальні шанси втілення у життя буха- 
рінського рішення, слід повернутися до деяких усталених 
парадоксів радянської влади. Найперший — що пролетарський 
режим володів країною переважно аграрною. Нині відомо: це 
норма для країн, керованих на марксистський зразок, проте 
тоді це вважалося за аномалію, світом, перевернутим з ніг на 
голову. Здавалося, Ленін перекрутив Маркса так, як Маркс 
свого часу перекрутив Гегеля, тому що найперша у світі пере
можна пролетарська партія скінчила, як зависла у повітрі 
“надбудова” без промислового “базису”, конче необхідного для 
здійснення соціалістичної місії8.

За колишніх умов, західна революція мала забезпечити 
економічну допомогу, даючи Росії змогу розв’язати цю дилему. 
Однак, не дочекавшись допомоги, партія вдалася до єдино 
можливого рішення — створення власної промислової бази. 
Іншим рішенням могло, звичайно, стати визнання, що основи, 
на які спиралася революція, хибні, а отже, слід відмовитися від 
побудови соціалізму в Росії. Однак зайве нагадувати, що у 
чевенгурській країні Андрія Платонова спадкоємців Жовтня і 
переможців громадянської війни ця, інша, можливість не 
приваблювала. Тому партія мусила у будь-який спосіб здобути 
відповідну промислову базу. Оскільки воєнний комунізм 
призвів до неочікуваних наслідків, після 1921 року постало 
питання, чи здатний впоратися із цим НЕП.

Черговим парадоксом радянської влади стало те, шо 
революція, усупереч марксистській теорії, не визволила 
розвиток продуктивних сил, навпаки — господарчо відсунула 
країну назад з будь-якого погляду. Не лише обсяг фактичної 
продукції сильно скоротився після 1918 року, а й закладний 
капітал країни за сім років війни було повністю знищено. 
Структурно Росія мала теж значно гірші можливості розвитку, 
ніж напередодні революції.
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Колишня Росія була складовою світового ринку. Її валюта 
спиралася на паритет золота, а закордонний капітал інвесту
вався у її промисловий розвиток. У 90-х роках XIX століття, за 
міністра фінансів Вітте, щорічний приріст промисловості 
складав 8 відсотків, (що було на той час найвищим показником 
у світі) обганяючи ріст промисловості Німеччини та Японії9. 
Однак після революції Росія не могла більше скористатися із 
закордонних інвестицій. Вона залишала світові ринки, пере
творившись на забитий дошками світ автаркії, у якому держава 
здійснювала на заздрість контрольовану монополію закор
донної торгівлі. Відшкодування втрат та подальше економічне 
зростання треба було повністю робити за власний рахунок.

Внутрішня ситуація в Росії погіршилася через революцію. 
Значна частина її “капіталістів” та інтелігенції емігрувала, а ті, 
що залишилися як “буржуазні фахівці”, вважалися громадя
нами нижчої категорії, над якими тяжіла підозра у класовій во
рожості. Ще більше загострив ситуацію змінений статус 
селянства. До революції Росія була світовим лідером експорту 
зерна, що додавало їй капіталу, потрібного для розвитку 
промисловості та випуску продукції найвищої якості. Крім того, 
податкова система, найобтяжливіша для селян, змушувала їх 
працювати у поміщицьких маєтках, тобто на експорт. 
Столипінська “ставка на сильних” утворила прошарки багатших 
селян (пізніше, за Рад, їх назвали “куркулями”), які також 
поставляли надлишки на ринок.

Революція усе це змела не стільки завдяки діяльності біль
шовиків — на той час вони були ще слабкими, скільки через 
жахи 1917-1918 років. Була ліквідована дворянська власність, 
куркулі змушені були повернутися до общин, виключаючи у 
такий спосіб зародження російського сільського господарства, 
ідо виробляло б продуктові надлишки. Крім того, рівняння на 
найгірше, на низи, утримувало примітивний характер російсь
кого сільського господарства — у країні усе ще продовжували 
застосовувати трипільну систему, а більшість селян обробляли 
землю сохою. Зрештою, революція 1917 року перетворила 
Російське село на суцільне море селянських господарств, які 
Дбали лише про виживання. їх кількість збільшилася після 
Революції з 14 до 25 мільйонів. Щоправда, в період НЕПу знову 
3 явилися куркулі, однак обсяги їхньої продукції на ринку і 
близько не можна було порівняти із дореволюційними. Коли 
Умови торгівлі ставали невигідними, селяни, хронічно 
Недовіряючи комуністичній владі після продрозверстки, просто 
Умовлялися від ринку, а зі сво'іх скромних надлишків гнали
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самогон. Диктатура пролетаріату, якої начебто й не було на селі 
інституційно і політично, якщо хотіла годувати робітників у 
містах і Червону Армію, не мала іншого вибору — мусила 
капітулювати перед потребами селян.

За таких умов міжнародних і внутрішніх обмежень мусила 
діяти політика НЕПу, і в цьому контексті належить оцінювати 
її шанси на забезпечення партії відповідною промисловою 
базою. Тож немає нічого дивного в тому, що багато членів 
партії скептично поставилися до нової політики. Господарча ж 
політика воєнного комунізму, навпаки, отримала майже 
одностайну підтримку всередині партії. НЕП же завжди 
зустрічався із неприйняттям та запереченнями.

Спочатку, 1921-1922 років, більшість членів партії 
розцінювали НЕП як неминучу необхідність і вимушений 
відступ, частково поразку соціалізму і навіть поразку революції. 
Цей факт вимагає особливого наголошення, тому що зазвичай 
його затьмарює пізніший ентузіазм бухарінського рішення. 
Партія, хоча й під тиском, прийняла НЕП як практичне 
вирішення, тому що альтернативою було лише повернення до 
небезпеки і безладу воєнного комунізму. Отож саме страх перед 
нестабільністю надавав НЕПові переваги до кінця десятиліття.

На той час партія мала ще один привід бути обережною — 
Ленін переніс 1922 року два інсульти і з січня 1923 року до 
самої смерті, яка настала через рік, практично відійшов від 
політичної діяльності. Отож партія втратила людину, яка, — за 
будь-якої кризи її існування, — мала на все “виключні” 
рішення й готові відповіді. Водночас, оскільки битви між 
майбутніми спадкоємцями не можна було уникнути, важливо 
було внести поважні зміни до економічної політики, перш ніж 
владнається ця справа, а це сталося лише 1927-1928 років.

Хворий Ленін першим забезпечив ідеологічну підставу для 
продовження НЕПу. Засвідчив, що воєнний комунізм був 
помилкою, викликаною умовами війни, і що НЕП є 
поверненням до початкового вірного курсу партії: державного 
капіталізму початку 1918 року. Хоча це й не було чистою 
правдою — колишня форма державного капіталізму означала 
доступ усіх промисловців, на той час як нова — доступ лише 
дрібних селянських господарств, — однак це виявилося доброю 
мотивацією невблаганного кінця. НЕП було представлено як 
перехідний етап у логічному процесі поступу до соціалізму- 
Тому Ленін і запевняв, що НЕП прийняли “всерйоз і надовго”, 
на час, тривалість якого він сам оцінював по-різному: “не
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менше, ніж на десятиліття, а може, й на більше”, проте 
напевно менше, ніж на двадцять п’ять років11.

Уже саме це не було зрозумілим, а сама суть перехідного 
періоду зрозумілою ще менше. Протягом 1922 року, коли 
фізичні сили Леніна невблаганно вичерпувалися, зауваження, 
зроблені ним партії, виявили неминучий крах, пов’язаний із 
парадоксальними наслідками революції. Найвідомішою 
ілюстрацією цього (розглянемо її пізніше) є так званий заповіт 
Леніна від грудня 1922 року, у якому висловлювалася тривога з 
приводу майбутнього керівництва партією. Багатомовні п’ять 
його останніх статей, продиктованих у січні 1923 року, які 
часто визнавали за його політичний і соціальний заповіт12. 
Думки, висловлені в них, стосуються двох проблем.

Ленін насамперед перейнявся проблемою зростання 
бюрократії і корупції як у партії, так і в державному апараті. Це 
явище він хибно визнав за пережитки царизму, а не за продукт 
нової партократії. Для битви із бюрократією наприкінці 
громадянської війни було створено таку саму бюрократію для 
нагляду: для державної адміністрації, або Рад — Робітничо- 
Селянську індустрію, для партії — Центральний комітет 
партійного контролю. Це збільшення бюрократії, звичайно, ні 
до чого не привело, та, незважаючи на це, ленінське рішення 
продовжували впроваджувати й надалі. Він рекомендував 
подвоїти кількість Контрольної комісії, добираючи чесних 
пролетарів “від верстатів”.

Викликало у нього тривогу й те, що революцію затиснуло 
“азіатське” невіглавство і безкультур’я (дослівно: примітивні, 
незрозумілі звичаї) колишньої Росії13. На противагу цьому, він 
закликав партію і країну “вчитися, вчитися і вчитися”. 
Зокрема, більшовики мали вчитися в буржуазії і викорис
товувати її фахівців “задля побудови комунізму некомуніс- 
тичними руками”. Іншими словами, вони мали прийти “до 
соціалізму через державний капіталізм”.

Щодо такої важливої змички із селянством, то Ленін 
наполягав у майбутньому застосовувати метод переконування

єдино правильний метод впровадження соціалізму на селі. У 
зв’язку із цим він зауважив, що під час НЕПу знову виникли 
с,льськогосподарські кооперативи, багато з яких існувало свого 
часу в Росії, та які було націоналізовано як ринки збуту за часів 
в°єнного комунізму. Підтвердив, що вони давали можливість 
Узгодити приватні інтереси із соціалістичними селами. Однак 
Не наголосив, чим мають бути ті нові одиниці —кооперативами 
Сгі°Живачів чи виробників. Не дав жодної вказівки, у який
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спосіб ті кооперативи могли б прислужитися індустріалізації. 
Ленін закінчив свою кар’єру твердженням, що для Росії 
“система цивілізованих кооперативів є системою соціалізму” — 
це мінімалістичне визначення любив повторювати Горбачов на 
схилі життєвого шляху соціалізму.

Як слід розуміти соціоекономічний заповіт Леніна? Це 
питання не належить до суто академічних, тому що слова 
Леніна, зокрема ж виголошені ним востаннє, відтоді набудуть 
авторитету молитовника не тільки у внутрішньопартійних 
контрверсіях, але, що дивує, і в західній історіографії. Як на 
Сході, так і на Заході фрагментарним заповідям помираючого 
Леніна надавалася надмірна увага. На них спиралася віра в 
колишній і майбутній демократичний ленінізм, на їхній 
підставі воєнний комунізм засували якомога далі, а радянський 
експеримент скеровували швидше як Бухарін, аніж як Сталін. 
Отож, оцінюючи останні ленінські думки з приводу революції, 
ми фактично маємо на увазі перший шлях, який обминула 
радянська історія. Поширювалася думка, що, “якби Ленін був 
живим”, він, напевно, не вчинив би, я* Сталін, ані відносно 
партії, ані відносно селян. З категорій оцінки вічності ця 
проблема зрозуміла. Ленін, помираючи, мав заледве п’ятдесят 
три роки, а отже, планування наступного десятиріччя, і більше 
того, активного життя видається цілком природним.

З категорій політичних треба зробити висновок, що 
продовження ленінізму не принесло б жодної відчутної різниці. 
Справжній вибір був вибором не між живим Леніним і Сталіним, а 
між пристосуванням селянства або їхнім примусом; ленінські 
кооперативи запропоновані як вихід у розв’язанні цієї проблеми. 
Фактичне значення останніх заповідей Леніна полягало у тому, що 
вже саме ускладнення свідчило про існування дилеми. Як визнавав 
сам Ленін, порівняння соціалізму з сільськогосподарськими 
кооперативами було поверненням до Роберта Оуена, програма 
якого — свого часу “романтична” — завдяки переможній боротьбі 
класів у Росії стала реалістичною і санкціонованою юридично14. 
Зважаючи на кількість назрілих проблем, розв’язання те, як на 
великого марксиста-революціонера, виявилося... жалюгідним.

Більше того, воно було пов’язане з іншими, автентич- 
нішими марксистськими деклараціями Леніна, які він складав, 
застерігаючи проти “приватної власності” на селі, ніо 
фактично заперечувало його підтримку кооперативів. Він був 
глибоко переконаний у тому, що “дрібне виробництво пороД' 
жує капіталізм і буржуазію — постійно, щодня, щогодини, 
стихійно і в масовому масштабі”15. Погляд цей начебто на
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вішував на село ярлик ворога, якого треба ліквідувати. Однак 
найдивнішим у фетишизації останніх ленінських слів 
виявилося переконання, що найбільшим досягненням 
Жовтневої революції стало відкриття, лише по 1921 року, 
принадності ринку і кооперації — колишня Росія мала як 
одне, так і інше.

Якщо додати до цього переконання Леніна про можливість 
зцілення від бюрократизму партії через збільшення бюрократії, 
може скластися думка, начебто вождь був здивований і 
вражений, що наслідки революції виявили хибність її 
першооснов. Навіть якщо Ленін був не настільки інтеліген
тним, щоб самому це зауважити, були меншовики, які б не 
забули йому про це нагадати. Казали навіть, що НЕП був 
просто реалізацією їхньої власної політики. Це доводило 
хворого вождя до кондиції, адже в глибині душі він міг 
підозрювати, що вони, можливо, мають рацію. Можна також 
припускати, що передчасна фізична хвороба не була виключно 
результатом дій двох куль, які стирчали у ньому з 1918 року, або 
порушенням кровообігу, — це було проявом революційного 
розчарування.

Спадкоємці Леніна, що не до такої міри несли без
посередню, як він, відповідальність за керівництво револю
цією, могли виборсатися з тієї зневіри з легшими втратами. 
Першим із них був співавтор Жовтневої революції Троцький. 
Його тактика полягала у тому, щоб по можливості якомога 
ближче дотримуватися оригінального ленінізму, тому він 
поспішав якнайшвидше покласти кінець НЕПу.

Від 1922-1923 років Троцький застерігав, що надмірні 
поступки селянству створили для радянської влади справжню 
небезпеку. Він також закликав до нового “соціалістичного 
наступу” планового промислового розвитку — для певності у 
межах квазіринкових. Цей спосіб запевняв, що Росія 
залишиться пролетарською і прогресивною. Оскільки 
Троцький водночас дотримувався думки, що повний соціалізм 
У Росії надалі вимагатиме революції у більш розвинених 
країнах, його вибір можна охарактеризувати як “перманентну 
Революцію”. Такі погляди давали привід супротивникам 
Троцького розвінчувати його за бажання підпорядкування і 
навіть присвячення російської революції революції світовій. У 
такий спосіб вони намагалися трактувати його думку як 
відхилення і як “не ленінську доктрину — “троцкізм”. Однак 
не підлягає сумніву той факт, що Троцький хотів об’єднати 
обидві революції.
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Однак тут йдеться про інше, тому що Росії бракувало 
безпосереднього впливу для того, щоб викликати революцію 
закордоном (і не тому, що вона не намагалася — робила це, 
наприклад під час кризи в Німеччині 1923 року або в Китаї 
1926-го). У практичних питаннях оперативної частини 
програми Троцького містилося прагнення негайної планової 
індустріалізації Росії і відміни НЕПу. Як ми вже знаємо, це 
була програма, яка принесла йому та його союзникам Зінов’єву 
і Каменеву 1924-1927 років невдачу.

Найоригінальнішим теоретиком дисидентської лівизни 
виявився саме колишній колега Бухаріна Євген Преображенсь- 
кий, а не будь-хто із відомих політиків. 1924 року Преобра- 
женський уперше проголосив свою теорію “початкового, 
соціалістичного накопичення капіталу” як засобу, за 
допомогою якого можна провести індустріалізацію відсталої 
Росії. Запозичивши основні категорії у Маркса, він стверд
жував, що увесь капітал було спочатку накопичено завдяки 
привласненню додаткової вартості шляхом “експлуатації” та 
“грабунку” підпорядкованих некапіталістичних груп, внутріш
нього селянства і зовнішніх колоній. Росія, однак, не мала 
вибору і була змушена фінансувати потреби свого розвитку 
виключно із внутрішніх ресурсів або із “внутрішньої колонії” 
селянства, як невдало свого часу висловився Преображенський. 
Крім того, він відкрито порівнював фінансування соціалізму в 
Росії із марксівським аналізом капіталістичного початкового 
накопичення у Великій Британії16.

За аналогією, початкове соціалістичне накопичення в Росії 
мало прибрати форми “перекомпонування капіталу від 
селянства до держави”. Досягти цього можна, як висловлю
вався Преображенський, за допомогою “нееквівалентного 
обміну” між соціалістичною державою і приватним сільсько
господарським виробником. Звичайно, Преображенський не 
пропонував, щоб утиски селянства прийняли насильницької 
форми нового воєнного комунізму. Навпаки, як і решта 
радянських вождів двадцятих років, він наполягав, щоб ці 
зміни мали змогу відбутися спокійно і добровільно. Твердив, 
що успіху можна досягти за допомогою фіскального і 
фінансового апарату у межах квазі-ринку. Конкретно цьому 
могло допомогти непропорційне обкладання селян податками 
і, перш за все, державне зниження цін на сільськогосподарські 
продукти та їх підвищення — на промислові вироби. Таким 
чином, можна було перекачати максимум капіталу, потрібного 
для експансії промисловості, точніше для важкої



ШЛЯХ, ЯКИЙ ОБМИНУЛИ 191

промисловості та металургії, у яких плановики бачили основу 
сучасності. Для Преображенського, як і для більшості 
партійців, прискорення промислової експансії практично стало 
рівнозначним побудові соціалізму.

Преображенський реально оцінив дилеми, пов’язані з 
індустріалізацією сільськогосподарської Росії. Ці оцінки також 
набули політичного значення у внутрішньопартійній боротьбі 
того періоду. Ліві підкреслювали значення промислової 
експансії, саме пролетаріат, а не ленінського партнера-селя- 
нина обираючи за головний об’єкт своїх турбот. Вони вико
ристали скандал постійного безробіття у містах після 1921 року,
— явища, викликаного ринковими стосунками за НЕПу17. Крім 
того, заклики лівих до планування, здавалося, підживлювали 
соціалістичний запал прибічників воєнного комунізму, зага
шений НЕПом. Водночас ліві, наполягаючи на перетворенні 
селянських господарств на господарства на добровільних 
засадах і борючись проти постійної партійної бюрократії, 
здавалося, повністю приймали застереження, про які йшлося в 
останніх листах Леніна. Нарешті, ліві, терплячи одну поразку за 
іншою від сталінського апарату на з’їздах партії, дедалі 
настійливіше домагалися внутрішньопартійної демократії. 
Наприкінці тридцятих років усі визнали за відверті обіцянки 
розмови про те, що якби ліві виграли битву за владу, то 
побудували б більш людяний соціалізм, аніж сконструйований 
Сталіним.

Ця уявна обітниця лівих, яка багатьом видавалася колись 
великим невикористаним шансом радянської історії, відома під 
назвою троцкізму. Ця віра зміцнювалася використанням 
політичного заповіту Леніна, який легко — хоча й не зовсім 
небезпідставно — можна було вважати закликом до усунення 
Сталіна і затвердження Троцького справжнім спадкоємцем. 
Отож від тридцятих до шістдесятих років троцкізм вважали за 
інший шлях до комунізму, яким знехтували, за ідеальну 
альтернативну можливість, із якою належало б співставляти 
радянський реальний соціалізм того часу. Ця віра викликала 
створення IV Інтернаціоналу, багатьох троцкістських партій в 
Усьому світі. Вона також надихнула Ісаака Дойчера на 
створення великого літературного пам’ятника, марксистсько- 
мілтонівської трилогії, присвяченої співавтору Жовтня і 
конкурентові номер один Сталіна. Троцького зображено у ній 
пРороком-жертвою, справжнім героєм радянської трагедії. Ту 
Дилогію доповнює принципово позитивна біографія Сталіна,
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який — хоч би як було — побудував щось на зразок 
соціалізму18. Цю працю запропонували західним читачам як 
взірець оцінки найвпливовішого радянського експерименту.

Троцкістський погляд на “совєтизм” виходив із передумови 
випадковості ізоляції найпершої світової соціалістичної 
революції у відсталій сільськогосподарській країні. Якби, 
мовляв, як і було заплановано, здійснилася західна революція, 
вона б надала вчасну допомогу Росії. Тому що зубожіла Росія 
була неспроможною заповнити матеріальний достаток, 
обов’язковий для соціалізму, а робітничу партію перетворили 
на напівкорумповану бюрократію, яка прибрала до рук усі 
мізерні засоби країни. У такий спосіб для з’ясування причин 
відходу партії від принципів пролетарської чистоти сталінську 
ідеократичну політику революції згори було зведено до 
соціології відсталості. Отож, згідно з такою точкою зору, 
революцію було “зраджено”. Та її не було знищено. Радянська 
Росія залишилася державою робітників, тому що основна 
програма соціалізму була реалізована, тобто вдалося знищити 
приватну власність. Звідси нібито випливало, що якби Сталіна 
та його прихильників усунули, система могла б процвітати, а 
радянська революція, зрештою, стала б революцією світовою. 
Троцький, звичайно, не дочекався ані кінця Сталіна, ані 
бажаного втілення усіх своїх пророцтв про те, що в Росії 
відродиться справжній соціалізм. Однак Дойчер, переживши 
Сталіна, відразу почав переконувати, що марення Троцького 
завдяки політиці Хрущова дочекаються свого здійснення.

Не слід, однак, вважати, що того не сталося. Правда, з 
часом троцкізм відходив у непам’ять, а всі троцкістські 
партії зменшилися до розмірів сект. Та все ж таки увесь 
епізод троцкізму, як пояснював Дойчер, залишив тривалий 
інтелектуальний осад. По-перше, був поширений погляд, 
що помилка, або “трагедія” російської революції виникла не 
через ленінські передумови, а через відсталість Росії: як 
наголошував Дойчер, це “матінка Росія” змарнувала 
соціалізм, а не соціалізм зруйнував Росію. Звідси виникало 
переконання, що за сприятливіших умов ленінський 
соціалізм був би дієвим — вибір найчастіше припадав на 
Німеччину. Справді, набагато вірогіднішим є припущення, 
що комуністична революція — або, точніше, переворот — У 
Німеччині спричинив би громадянську війну та 
економічний занепад, фактично такий процес і розпочався 
в період комуністичних повстань 1919 року в Баварії та 
Угорщині. У цьому випадку єдиним наслідком було б
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швидше за все поширення російського провалу на всю 
Європу, аніж врятування її від занепаду.

Однак якщо й не ця, то будь-яка інша версія троцкістської 
точки зору переважала у більшості західних праць на тему 
Радянської Росії до самого падіння її режиму. Отож думка, 
нібито труднощі системи виникали через те, що “Росія не була 
готовою до соціалізму”, стала головним мотивом тих 
історичних досліджень і навіть великою парадигмою, за якою 
більшість західних істориків, часто неусвідомлено, конструю
ють хід радянських справ. Пригадували, як приймали за чисту 
монету ту передумову Жовтня, згідно з якою досягнення 
повного соціалізму здавалося абсолютно реальним. Логічним 
продовженням стала оцінка розвитку режиму в його власних 
категоріях, які виявилися нічим іншим, як виключно 
формальними засадами марксизму. Та оскільки ті засади 
створені для змалювання розвиненої Великої Британії, вони 
ніяк не пасували до відсталої Росії, а отже, відобразили б 
поставлену із ніг на голову історіографію, через яку відстала 
Росія постійно перебивала плани авангардної партії.

Однак перекручене сприйняття виявилося до такої міри 
упертим, що не варто називати ту велику парадигму ні 
троцкістською, ні загальномарксистською — її започаткували, 
власне, меншовики за часів громадянської війни. З одного 
боку, вони критикували більшовиків за спробу проведення 
пролетарської революції у країні, зовсім для цього не 
пристосованої, передбачаючи, що це може привести лише до 
казарменного соціалізму, а з іншого, вважали радянську владу 
за справжню пролетарську, яку треба захищати від 
контрреволюції білих. Троцький тільки активізував той процес, 
приписуючи цю дилему революції самій партії, яка виявилася 
справді “забрудненою” через ізоляцію відсталої Росії, але не 
була цілком “відпролетарізованою”.

Таким чином, ця парадигма перебазувалася на Захід у 
відверто марксистській формі за посередництва Дойчера, а 
згодом — у іпостасі начебто об’єктивної фактографії — до 
іншої монументальної праці західної радянології, а саме 
“Більшовицької революції” Е. X. Карра. Коротше кажучи, 
поняттєва структура цієї серії виглядає так: “Соціалізм, 
встановлений шляхом революції у країні, в якій сам 
пролетаріат був відсталим економічно і нечисельним, не був і 
не міг бути соціалізмом, залишеним у спадщину Марксом і 
Леніним, як наслідок революції об’єднаного (європейського)
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пролетаріату” Отже, від самого початку революція в Росії мала 
гібридний, незрозумілий характер. Та попри це, радянська пла
нова економіка стала “матеріальним, економічним надбанням 
соціалізму і це (досягнення) було основним документом рево
люції”. Однак умови в Росії виявилися до такої міри несприят
ливими, що під час великого “соціалістичного наступу” 1929-
1930 років партія часто мусила реалізувати свої соціалістичні 
цілі, вдаючись до таких несоціалістичних заходів, як примус. 
Хоча ці непопулярні заходи й часто шокували Захід, проте 
живили надією відсталі країни Сходу, а в самій Росії 60-х років 
XX століття “плоди індустріалізації”, механізації і довго
строкового планування почали дозрівати”19. Однак така 
рекапітуляція радянської історії з радянської перспективи, 
висловлена начебто нейтральною мовою Заходу, містить в собі 
деяку плутанину понять, тому що проблема, як привести країну 
до соціалізму, є не історичною, а виключно ідеологічною і 
політичною.

Саме ця проблема була поставлена передумовами більшості 
емпіричних дослідів на тему радянської історії, що й народило 
згадану вище перекручену історіографію. Власне, це пере
кручення і складало суть троцкістської програми. Неодно
разово повторювався мотив, що справи “склалися погано” ще 
напередодні Жовтня, тому що країна виявилася не готовою до 
революції, яку він викликав. Отже, революція була “зраджена” 
Росією й відсталістю, Сталіним — будь-чим, тільки не 
неосяжністю самих її цілей. З цього робиться висновок, що 
якби прислухалися до меншовиків, або якби був живим Ленін, 
чи якщо б виграв Троцький, революція спрацювала б без
доганно. Звідси, ще тривалий час по Троцькому, ця загальна 
прославлена ним марксистська парадигма повертатиметься, 
вирізняючись деталями і урізноманітнюючись навіть самими 
троцкістами від Бухаріна до Горбачова.

Цю загальну марксистську формулу можна також 
актуалізувати і схрестити з теорією модернізації або з методами 
соціальної школи “Анналів”. На момент падіння комунізму 
загальноприйнята формула виглядала так: Ленін, звичайно, 
отримав соціалістичний мандат від з’їзду Рад у Жовтні, але, на 
жаль, його партія через ворожість довколишнього світу 
переродилася на диктатуру. Ще несприятливішим виявилося 
те, що цій робітничій партії в селянській Росії випав абсурдний 
статус “розвиненої політичної... «надбудови» (завислої) У 
повітрі”. Ідеальним розв’язанням цієї дилеми стала б певна 
комбінація троцкістської програми індустріалізації и
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бухарінської політики взаємодії з селянством. Щойно Сталін 
виграв битву за владу, як негайно ж ця надбудова почала 
поспіхом, методами примусу будувати під собою відповідну 
базу. Невідворотною стала й критика нового суспільства як 
через невольницький і перебільшений менталітет селянських 
мас, так і через царський авторитарний спадок, а це призвело 
до великої деформації — культу Сталіна. Через те, що це нове 
суспільство було “індустріалізованим, урбанізованим і освіче
ним”, остаточно авторитарна надбудова буде лібералізованою 
завдяки розвиненому базисові, а соціалістичний мандат 
Жовтня можна буде, нарешті, заповнити. Отже, Сталін, 
незважаючи на свої численні вади, звів відповідно сучасну 
економічну напівпідвішену у просторі ленінську надбудову. А 
вже згодом завданням якогось чергового реформатора буде 
визволення того зрілого суспільства від деформації, нав’язаної 
партії-державі через відсталість20. Й так увесь час безупину, 
хоча й у іншій іпостасі, поверталися меншовики, Троцький, 
Дойчер і Карр, аж до уявного відтворення тієї реформи за 
Горбачова.

Отож упродовж десятиліть незмінно поставало хибне 
питання: “Чому Ради спіткали такі нездоланні труднощі на 
шляху до їхньої соціалістичної мети?”. Однак увесь час уже 
сама наявність цих труднощів доводила, що справжнім 
питанням мало бути інше: які непередбачені висновки 
спонукали до спроби реалізації неможливої — через природу 
речей — мети, якою є побудова справедливого, гуманного 
суспільства, незважаючи на концентрацію усієї політичної, 
економічної та культурної влади в руках самозваної партії- 
держави?

Іншою рисою цієї загальномарксистської парадигми та її 
троцкістської версії є те, що воскрешає надії за кожної зміни 
радянського керівництва: цього разу нарешті революція 
поверне на властиві саме їй рейки. Однак, за першої такої ж 
можливості по смерті Сталіна, міф Троцького став жертвою 
власного ж синдрому. Реформізм Хрущова спільно із західними 
лівими 60-х років створив третю можливість, ідеально 
зльтернативну до сталінізму: за живого Леніна і переможеного 
Троцького Бухарін, як патрон розвинутого НЕПу, вказував 
пРавильний шлях, яким теж знехтували.

З точки зору цієї нової перспективи у Троцькому, побор
никові мілітаризації праці 1920 року та “суперіндустріалізації”, 
Ще тоді, коли він виступав у ролі вождя лівих, вбачали 
виключно нездалого Сталіна. Поступово ставало зрозумілим,

і з *
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що “Сталін був Троцьким іп асШ'\ як це представив Лєшек 
Колаковськи. Колаковськи пише далі: “Дойчер (...) стверд
жував, що життя Троцького було “трагедією передтечі” (...), 
однак (...) незрозуміло, чого саме Троцький був передтечею 
(...). Троцький взагалі не був «передтечею», а лише паростком 
революції, викинутим штучно на рейки, якими ця революція 
рухалася 1917-1922 років, рейки, які (...) мали змінитися. Вираз 
«едіпова трагедія» видається влучним (...)”. Ця епітафія 
закінчується твердженням: “Не існувало жодної троцкістської 
теорії, існував лише нездалий вождь, який відчайдушно 
намагався повернутися до своєї ролі, неспроможний визнати, 
що його намагання марні, котрий не хотів брати на себе 
відповідальність за те, що сам вважав за дивне виродження і що 
фактично було безпосереднім наслідком принципів, які він сам 
спільно із Леніним та усією більшовицькою партією встано
вили для соціалізму”21-

У такий спосіб ми, нарешті, дійшли до найреальнішого 
шляху, який обминула радянська історія. Бухарінський захист 
НЕПу фактично спирався як на справжню економічну 
контпропозицію порівняно із політикою Троцького і Сталіна, 
так і на суттєві корективи незрозумілих вказівок Леніна про 
кооперацію. Приводом, через який Бухарін зайнявся захистом 
НЕПу, стала теорія початкового соціалістичного накопичення 
Преображенського. Бухарін мав рацію, вбачаючи саме у ній 
поворотний пункт до смертельних змагань воєнного комунізму 
та крах ленінської змички.

Змичка була, безумовно, фікцією, що існувала лише в уяві 
партії. Суспільні класи не створюють союзів, так само як і не 
правлять. Лише політичні партії створюють союзи, та жодна 
політична партія — як зокрема, виключені ліві есери — ніколи 
фактично до такої міри не ангажувала російське селянство до 
підтримки ленінської організації. Отож на більшовицькому 
жаргоні “утримання змички” означало, що партія не могла 
більше дозволити собі атакувати селянство, побоюючись 
послаблення режиму. Це дуже турбувало Бухаріна, тим більше, 
що нову політику лівих він вважав за авантюризм. Однак і він 
мусив рахуватися зі справжньою проблемою, на яку звернули 
увагу ліві, а саме, фінансування розвитку промисловості У 
сільськогосподарській країні.

Задля цього 1925 року Бухарін опрацював найпершу й єдину 
загальну теорію НЕПу. Вона заснована на переконанні, шо 
розвиток промисловості і, відповідно поступ у напрямку
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соціалізму залежать від розширення ринку, споживача, який, у 
свою чергу, залежить від зростання активності у сільському 
господарстві. Слід було віднайти капітал, необхідний для 
експансії промисловості, бо два економічних сектори — сіль
ське господарство і промисловість — мали розвиватися рівно
мірно, у процесі “вростання у соціалізм через товарообмін”. 
Водночас Бухарін мусив визнати, що цей процес, тривалий у 
часі й уповільнений, найімовірніше, розтягнеться на 
десятиліття, то буде прогрес “у черепашому темпі”, така собі 
“подорож до соціалізму на селянській клячі”.

Бухарін також визнав, що ця політика означатиме привілеї 
для сильніших, із більшою продуктивністю селян, тобто 
класових ворогів змички, куркулів. Він не побоявся розвивати 
НЕП у цьому напрямку. 1925 року рекомендував визнати за 
такими селянами право на оренду землі на невизначений час і 
наймання до дванадцяти працівників — раніше таку практику 
забороняли як експлуатацію. Він зайшов так далеко, що 
закликав селян — за словами буржуазного прем’єра липневої 
монархії Гізо — до “збагачення”. Однак від цього невдалого 
заклику мусив незабаром відмовитися.

Основна концепція програми Бухаріна така: дедалі 
зростаюче багатство найсильніших селян та їхніх кооперативів 
стане для держави джерелом капіталу, і то завдяки податкам і 
прибуткам державних фабрик, що виробляють якісні товари 
для споживачів, задовольняючи їхні потреби; цей капітал 
зробить можливим розвиток соціалістичного промислового 
сектора, що, у свою чергу, дозволить створити зразкові 
механізовані колективні сільськогосподарські підприємства. Ці 
колективи притягатимуть слабших селян; у такий спосіб 
поступово соціалістичний сектор шляхом конкуренції 
витіснить сектор приватний. Отже, відкрита революційна 
боротьба класів 1917-1921 років буде перетворена на мирну 
ринкову конкуренцію, а Росія “вросте у соціалізм” через ринок. 
Ця програма практично стала офіційною політикою радянського 
Уряду 1925-1926 років, за часів союзу Бухаріна зі Сталіним.

Одначе слід підкреслити, що якби вдалося досягти соціалізму 
за Бухаріним, він не призвів би до змішаної форми економіки. 
Його кінцевими цілями, як і решти більшовицьких вождів, було 
покінчити із приватною власністю, наживою та ринком, ввести 
планову економіку й умовне колективне сільське господарство.

Чи було можливим впровадження цієї програми? А може, це 
було лише ринковим Чевенгуром для марксистських ідеологів і 
вибраних популістів?
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Щоб відповісти на ці питання, слід розглянути зблизька 
природу кризи, яка після 1927 року сколихнула НЕП. До того 
часу начебто вдалося відшкодувати пореволюційні втрати 
російської економіки. Досягли виробітку майже 90 відсотків від 
обсягу передвоєнної сільськогосподарської продукції і близько 
75 відсотків від обсягу промислової. Однак це було найлегшою 
частиною відбудови економіки. Розпочинали з такого низького 
рівня, бо прогрес міг бути виключно стрімким, а показники 
зростання відповідно високими. Крім того, завдання полягало 
в тому, щоб знову ввести до ладу вже існуючі промислові 
підприємства, що вимагало відносно низьких капітало
вкладень.

З 1927 року постало завдання модернізації та 
відновлення застарілих промислових підприємств, у які з 
1913 року не вкладалося жодних інвестицій. Це було конче 
необхідним, незважаючи на те, який саме уряд править 
Росією і чи має він за мету побудову соціалізму. Це 
поглинало величезні кошти. Оскільки неможливо було 
отримати їх закордоном, як було за царизму, необхідно було 
перекидати дедалі більший капітал з продукції для потреб 
внутрішнього споживацького ринку на інвестиції у важку 
промисловість. Це означало, що так чи інакше 
фінансування індустріалізації відбуватиметься коштом селян
— так, як це й уявляв Преображенський. Небажання селян 
виробляти сільгосппродукти за цих умов викликало 
“продовольчу кризу”, яка вдарила по режимові наприкінці 
1927 року і дедалі поглиблювалася з кожним роком у міру 
впровадження плану в життя. Отож структурна проблема, 
перед якою постав режим 1927 року, полягала в тому, що не 
залишалося вибору — треба було проводити індустріалізацію 
прискореними темпами, а це неминуче вело до поступок 
селянству.

Але ж чому комуністи не мали підтримки з боку сільсько
господарського виробництва? Адже НЕП саме для цього і 
запровадили. Відповідно треба було не допускати до 
виникнення нових “ножиць”. Причиною невдачі стало те, що 
НЕП фактично ніколи не був змішаною формою економіки, за 
яку його пізніше прийняли. Він завжди залишався ледь 
дозволеним квазі-ринком, що підлягав постійним і 
дріб’язковим переслідуванням з боку держави.

По-перше, після 1921 року не було ліквідовано основної 
інституції воєнного комунізму. ВСНХ з усіма главками існував 
і надалі, постійно наглядаючи за націоналізованими
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“домінуючими верхівками” економіки, незважаючи на те, що 
багато фабрик мали обмежену автономію, що дозволяла їм 
впроваджувати госпрозрахунок через об’єднання у виробничі 
“трасти” та маркетингові “синдикати”. Відкрили Державний 
банк, надавши йому право майже необмеженої монополії на 
кредити, якими він розпоряджався за вказівками партії. 
Держплан, що існував і раніше, фактично тільки тоді розпочав 
свою справжню кар’єру. Після 1923 року він розпочав 
публікацію “контрольних цифр”, або планів на продукцію, і 
опрацьовував дедалі детальніші плани в очікуванні початку 
соціалістичного наступу. Зрозуміло, що така система органі
зації стала базою для лівих і меншовиків, які згуртувалися 
довкола цього, хоч як би там було, соціалістичного режиму. Усі 
вищі інституції вирішили здійснити штатний тиск. Він тривав 
протягом усього НЕПу. Водночас несільськогосподарська 
економіка на 80 відсотків була націоналізованою. На міський 
сектор припадала виключно дрібна торгівля деталями, дрібні 
ремісничі вироби, другорядні кредитні інституції та нечисленні 
невеличкі виробничі підприємства. Перш за все приватний 
сектор вимагав усілякого роду посередників, котрі діяли, 
використовуючи ніші у державній системі дистрибюції, 
скуповуючи дефіцитні товари за ціною вищою за державну. Це 
були непмани, охрещені режимом “спекулянтами”, які часом 
заслуговували на прокльони людей, але виявлялися конче 
потрібними, бо мав існувати хоч будь-який ринок. Селяни, 
звичайно, складали решту приватного сектора; тут уявним 
власником села був куркуль, черговий “експлуататор” і, звісно 
ж, класовий ворог.

Звичайно, цей приватний сектор непманів і куркулів, який 
згуртувався на задвірках “домінуючих верхівок” і був призна
чений режимом на остаточну ліквідацію, насправді не становив 
жодної конкуренції соціалістичному секторові партії.

Не будемо розглядати також змішану економіку у жодному 
значенні цього слова, чи то як у соціал-демократичній 
Скандинавії, чи в Японії — країні державного корпораціонізму.

Беручи до уваги ті обставини, не слід дивуватися, що в Росії 
за НЕПу партія жодного разу не проводила економічної гри 
згідно із правилами ринку. Її головним методом, на 
більшовицькому жаргоні, був швидше метод “адміністра
тивний”, під яким розуміли політичні декрети або бес- 
посередній примус. Звичайно, усі ради до певної міри 
втручаються у діяльність ринку, проте втручання радянського 
Уряду 20-х років було постійним, всеохоплюючим і, перш за
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все, необгрунтованим. Це було невипадковим, як не було й 
наслідком нездалості керівництва. Причина була чисто 
політичною, а саме: зміцнення влади партії через перемогу над 
ворожими суспільними класами. Й не мало значення, шкодить 
це виробництву і дистрибюції благ, чи ні.

Отож непманів обкладали податками, обмежували розпо
рядженнями і навіть арештовували за “спекуляцію”, хоча це 
вони, а не державні “синдикати” постачали споживчі товари на 
село й вони, а не офіційні заготівельники, скуповували 
селянське збіжжя за цінами вищими за державні, і продавали у 
містах22. Як наслідок, з другої половини десятиліття кількість 
непманів дедалі зменшувалася і, відповідно, зменшувалась роль 
ринку в цій удаваній змішаній економіці. Так само високо
продуктивних і процвітаючих куркулів обклали надмірними 
податками і обмежили розпорядженнями, що викликало 
зменшення обсягів сільськогосподарської продукції і погір
шення системи постачання.

Інакше кажучи, криза 1927 року була економічною в тому 
розумінні, що підвели ринкові механізми або знизилися 
продуктивні можливості. Селяни могли і хотіли виробляти 
надлишки, умовою було лише отримання чогось навзамін із 
того, чого вони потребували. Однак непівський ринок, який 
зменшувався під тиском держави, вже виявився неспроможним 
до такого еквівалентного обміну. Після лютого 1927 року партія 
все виразніше маніпулювала ринком. Підвищила ціни на 
промислові вироби, з метою обмеження впливу селянського 
попиту на інвестиції, і водночас знизила закупівельні ціни на 
сільськогосподарські продукти, з метою здешевлення продо
вольства для держави. Приводом послужив, звісно, політичний 
та ідеологічний пріоритет, визнаний плановою індустріа
лізацією, котра мала створити базис для пролетарського 
режиму. Наслідки не забарилися відбитися на НЕПІ, не 
відповідаючи його суті. Як представив це наш найдовше 
цінований авторитет: “політика (цін), прийнята (1927 року) 
виявилася в основі ворожою ринковим силам у економіці, 
торгівлі й сільському господарстві. Треба було або поміняти 
політику, або знищити ринок з усіма його проявами”23. 
Коротше кажучи, проблемою були не куркулі — проблемою 
була сама партія. Отож криза кінця десятиліття була 
політичною і під час Великого Перелому 1929 року мала 
політичне вирішення.

Більше того, вплив режиму на ринок мав також і ефект 
психологічний, а саме: тримання суспільства у п о с т і й н і й
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невідомості щодо майбутнього розвитку ситуації. Це тільки 
посилило неповагу до радянської влади, особливо на селі, де 
воєнний комунізм найбільше розбудив цю підозру. За таких 
умов стимул до накопичення дедалі слабшав, як і до 
інвестування у режимний соціалізм, що перекреслило 
сподівання Преображенського і Бухаріна.

За таких умов 1927 року Бухарін пристосував свою оригі
нальну теорію НЕПу до умов майбутнього плану; ця пере
глянута теорія відома як бухарінське розв’язання24. Залишаючи 
поки що відкритим питання про можливість його реалізації за 
сприятливіших умов, можемо зауважити, що за тієї ситуації 
воно виявилося до певної міри спробою відшкодування 
завданих збитків. Фактично Бухарін майже перейшов на бік 
Преображенського і лівих, погоджуючись на застосування 
державою “певного тиску” для вибивання із селянства грошей 
на індустріалізацію; однак він наполягав на тому, щоб робити 
це повільно і з відчуттям міри. До речі, коли 1928 року справи 
погіршилися, погодився навіть на невеликий “примус”, не 
уточнюючи проте, наскільки невеликий. Його програма, отже, 
зводиться до різниці у темпі, а не за змістом. Інакше кажучи, 
він відгукнувся на більш лагідну версію більшовицького адміні
стрування, а не на розвиток НЕПу у напрямку ринку. Про
понував також і збільшення імпорту збіжжя, щоб міста могли 
пережити запізнілу заготівлю.

Важко повірити, що ті заходи могли б до певної міри 
покращити існуючу ситуацію, тому що режим 1927-1928 років 
стояв перед необхідністю розв’язання двох проблем. По-перше, 
будь-який тиск на селян приводив виключно до поглиблення 
кризи постачання — кінець кінцем вони обмежили продаж 
беспосередньо після “голоду добробуту” 1927 року. По-друге, 
режим, прийнявши план, не міг собі дозволити й надалі 
відкладати розв’язання проблеми. За такої ситуації постачання 
ринку усім необхідним — такою мала бути справжня логіка 
НЕПу — відібрало б чимало часу, не даючи навзамін гарантій 
передбачених кількісних наслідків. Ризик був надто великим, 
Щоб не брати його до уваги, і Бухарін ніколи цього навіть не 
приховував. Єдиним альтернативним рішенням, крім лагідного 
адміністративного тиску на НЕП, залишався фізичний примус 
селян, як у моделі воєнного комунізму. І саме цей курс 
остаточно схвалив Сталін 1929 року.

Цей вибір шляху не був, однак, особистою забаганкою 
. Він не був також помилкою в оцінці, якої можна було 

Уникнути, якби останніми днями НЕПу вожді партії ви-
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явилися б мудрішими, лагіднішими або більшими “ленін
цями”. Проблемою був не машиніст, а поїзд. Партія не була 
возом, до якого можна було впрягти селянську клячу і 
протягом десятиліть тягти через відсталі села до соціалізму. 
Партію створили, щоб вона керувала і боролася, атакувала 
класових ворогів і керувала рукою історії. Брест-Литовський, 
чи економічний, чи дипломатичний, став лише маневром, щоб 
згуртувати сили перед новим наступом. Й наприкінці 20-х 
років XX століття партія ці сили мала. Роки НЕПу стали 
фактом “соціальним”: ленінська партія дозріла, перетворилася 
на організацію ще новішого типу, справжню воєнну машину, 
завданням якої було завершення підкорення Росії, перерваного 
1921 року.

ПОЛІТИЧНЕ РІШЕННЯ

Вирішальним для подальшого розвитку подій став рік 1921. 
Тоді, на X з’їзді партії, Ленін висловився зрозуміло, 
запевнивши, що НЕП у економіці не потягне за собою НЕПу 
у політиці. Наче на підтвердження цього посилили дисципліну 
в партії й контроль над країною. В основі цих дій лежала 
мілітаристська логіка, зрозуміла більшовикам у ситуації, в якій 
опинилася партія, оскаржена у ворожій країні і ворожім світі. 
Будь-який розкол серед її лав призвів би до того, що дисиденти 
стали б “об’єктивно” агентами ворожих сил, як місцевих, так і 
чужих, з імперіалістичного табору. Така, власне, мова доходила 
з Крондштадту.

Внутрішня дисципліна забороняла створювати “фракції”, за 
фракційну діяльність карали виключенням із партії25. Єдиним, 
що залишилося в партії від демократії, був “демократичний 
централізм”. Це означало, що кожне важливе рішення 
ухвалюється після нефракційної дискусії, але коли воно вже 
прийняте, то є обов’язковим до виконання згідно з ново
прийнятою “лінією партії”. Хоча в 20-ті роки тієї заборони 
фактично не існувало, однак постійною тенденцією розвитку 
партії було виключення фракцій, так що до 1929 року у ній не 
залишилося жодної. Троцький та інші, що доводили пізніше, 
ніби ця заборона мала бути тимчасовою, дотримувалися 
поверхово-формалістичного погляду на справу. Фактично ия 
заборона логічно випливала із структури партії, накресленої У 
праці “Що робити?”; сам Троцький визнав це 1903 року» 
стверджуючи, що в ленінській схемі “апарат партії заміняє
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(партійні лави), Центральний Комітет заступає партійний 
апарат, і зрештою “диктатор заміняє Центральний Комітет”.

Водночас Ленін закрутив гайки політичного контролю над 
країною. Цьому прислужилися два перших у радянській історії 
показових процеси, які відбулися 1922 року. Першим став 
процес есерів, яких Ленін спочатку хотів розстріляти, проте 
завдяки заступництву закордонних соціал-демократів лише 
вислав до Сибіру. Другим — процес меншовиків, які — знову ж 
таки, з метою здобути схвальну західну публічну думку — були 
просто видворені на Захід. У такий спосіб з однопартійної 
країни були усунені останні політичні аномалії.

На той час партія розрослася й зімкнула лави. До 1929 року 
вона пройшла чотири фази розвитку. До року 1917-го 
залишалася підпільною — а фактично таємною — організацією 
професійних революціонерів, метою яких було захоплення 
влади на випадок падіння царського режиму. 1917 року 
протягом нетривалого часу стала масовою, чи принаймні 
партією, яку підтримували маси, хоча наміром її керівництва й 
надалі залишилося таємне захоплення влади. За часів воєнного 
комунізму партія стала державною інституцією, яка радила або 
намагалася радити, за допомогою радянської бюрократії 
вирішуючи усе і скрізь, над якою, у свою чергу, здійснювала 
контроль завдяки подвійній адміністрації. Оскільки усе ж таки 
переважна більшість її членів була надто стурбована 
проблемами війни, партія була неспроможною зміцнити свої 
позиції як радянського фактора. Лише після 1921 року вона 
виявила своє справжнє обличчя — перетворилася на постійну 
державну адміністрацію, стабільну партію-державу.

Розвиток партії знайшов відображення у зростанні 
чисельності її лав. 1921 року членів партії було від 600 до 700 
тисяч, з яких 90 відсотків вступили до неї під час громадянської 
війни. Хоча багато нових членів були сумлінними помічниками 
партії, чимало виявилося й опортуністів, на яких не можна 
було покластися, і майже всі були — з точки зору довго
строкових планів партії — зіндоктриновані. Напередодні 1922 
Року піддали “чистці” близько 260 тисяч членів, а за тих часів 
Це означало, що їх виключили з партії; до 1924 року вибуло ще 
200 тисяч, отож залишилося близько 350 тисяч. Водночас 
Докладалися зусилля до залучення нових, переважно 
пролетарського походження членів партії, насамперед 1924 
Року, у  великому “ленінському наборі” робітників, які мали 
Вступити до партії в пам’ять про померлого вождя. Чергові 
акції набору збільшили чисельність членів партії до 1 090 000



204 РАДЯНСЬКА ТРАГЕДІЯ

1929 року, останнього року НЕПу. Нові члени не були 
випадковими добровольцями, як за часів громадянської війни, 
швидше сама партія відібрала і перевірила їх. Більше того, їхні 
погляди пройшли солідну ідеологічну підготовку. їм 
втовкмачували надто спрощену, стандартну, катехізисну версію 
марксизму, який після 1924 року називали марксизмом - 
ленінізмом. Сталінські “Проблеми Ленінізму” залишаються 
найвідомішою презентацією цієї нової віри.

Микита Хрущов являв собою взірцевий приклад нової 
людини партії. За часів громадянської війни він був молодим 
політкомісаром Червоної Армії. Потім, на початку НЕПу, 
здобув такі-сякі знання на робітничому факультеті (інтенсивні 
навчальні курси для дорослих) донецького відділу Гірничого 
інституту. 1924 року, у 30-річному віці, став місцевим 
секретарем партії, розпочавши у такий спосіб повноетапну 
партійну роботу. 1925 року був резервним делегатом на XIV 
з’їзді партії, а 1927-го делегатом із повним правом голосу на XV 
з’їзді. На обох з’їздах намагалися упоратися з лівими, маючи у 
своєму розпорядженні мільйон саме таких нових людей. Сталін 
одержав 1929 року політичну армію, потужнішу за ту, яку будь- 
коли мав Ленін, готову без дискусій чи торгівлі кинутися в бій 
на заклик нового вождя.

Внутрішня організація партії зазнала від часів воєнного 
комунізму багато змін. Партія розросталася і навчалася 
адмініструванню. Це привело до того, що у ній з’явилася 
власна бюрократія із штатних апаратників. Водночас рядові 
члени ставали ременями трансмісії, переказуючи рішення 
партії різного рівня адміністрації та решті суспільства. 
Внутрішня бюрократія складалася із ієрархії партійних 
“комітетів”, або виконавчих органів, починаючи від окружних 
і закінчуючи Центральним Комітетом. Постійним виконавчим 
органом було Політбюро, яке після 1921 року стало фактичним 
центром влади у країні. Але й Центральний Комітет потребував 
постійної групи людей, які керуватимуть новою бюрократією; 
ним став Секретаріат, шефом якого, або ж Генеральним 
Секретарем, Ленін призначив 1922 року Сталіна. Так Сталін 
став кадровиком партії. Це він скеровував партійних 
функціонерів туди, де, як вважав, вони були потрібними, а від
повідав виключно перед Політбюро і Центральним Комітетом. 
За демократичного централізму партійні функціонери чинили 
те, що їм наказували27.

На практиці такий метод керування кадрами означав, шо 
Генеральний Секретар міг призначати секретарів підлеглих
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окружних комітетів, ті, у свою чергу, обирали делегатів на 
з’їзди партії, делегати ж знову могли обрати Сталіна 
Генеральним Секретарем. Це у такий спосіб не допустили 1924 
року до влади Троцького, а пізніше, 1925-1926 років, позбулися 
його тріумвірату — Зінов’єва й Каменева і вже остаточно, 1927- 
го позбавилися об’єднаних лівих. Маючи, отже, розчищене 
передпілля, Сталін без особливих зусиль міг 1928-1929 років 
виступити проти Бухаріна та його союзників, Рикова і 
Томського, стверджуючи, що вони як “праве відхилення” 
мусять бути усунуті від влади. Таким чином, напередодні 
Великого Перелому 1929 року Сталін став некоронованим 
вождем партії. Правда, він не перетворився ще на абсолютного 
диктатора, але вже мав абсолютне право у межах партійних 
структур.

Сталін, звісно, бажав тієї влади, так само, як бажав стати 
єдиним спадкоємцем Леніна, однак пояснити його кар’єру 
наслідком виключно особистих амбіцій було б занадто наївно. 
Його амбіції не могли б проявлятися без відповідних партійних 
структур, а існування структур вимагало персоніфікації, 
єдиного вождя. Єдино “правильна” доктрина, що спиралася на 
кооптацію згори донизу, стверджувала, що ефектом усього 
цього могла бути виключно така організація, що спиралася на 
військове командування, діючи відповідно до наказів, що 
виходили з єдиного центру. Заборона будь-якої фракційної 
діяльності формалізувала ситуацію, проте не спричинила її. 
Сталін міг своїх супротивників виключити завдяки тому, що 
краще за них розумів справжню природу партії. Від 1923-го по
1927 рік, за часів дискусій про велику політику, він зосередився 
на привласненні механізму партії. У своїх діях він викорис
товував тактику, подібну до тієї, якою послуговувався Ленін у 
Соціал-Демократичній Робітничій Партії Росії, борючись 1903-
1912 років проти меншовиків. Коли Сталін став керувати 
партією, він заявив про власну політику; раніше ж підтримував 
обережний курс Бухаріна.

Бюрократизація не стала, однак, єдиним ключем до успіхів 
Сталіна; він досяг вершини завдяки ідеократичній природі 
партії, котру навчився дуже вміло використовувати. Адже 
партія не була звичайним політичним органом — вона 
натомість була двигуном логіки історії. Усі супротивники 
Сталіна так щиро у це вірили, що в період чергової кризи були 
п®ред ним абсолютно беззахисними. Як сказав Троцький на 
Момент своєї поразки 1924 року: “Зрештою, партія завжди мала 
Рацію, партія — єдине історичне знаряддя пролетаріату для
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розв’язання проблем, що перед ним постали. (...) Знаю, що не 
можна мати рації, виступаючи проти партії. Рацію можна мати 
лише разом із партією і через партію, бо історія не створила 
жодного іншого шляху для реалізації того, що є справед
ливим”28. Маючи таких супротивників, Сталін, власне кажучи, 
не потребував і союзників. Усі ж його супротивники, як 
“праві”, так і “ліві”, і Бухарін не менше, ніж Зінов’єв, 
міркували так само. Отож усі капітулювали і визнали помилки 
(Троцький став винятком, а після 1929 року вже більше не мав 
можливості вибирати, видворений із країни).

Усі й надалі продовжували служити новому вождеві, але той 
позбувався їх під час чергових чисток. Отож Преображенський, 
Юрій П’ятаков та решта лівих працювали на користь першого 
п’ятирічного плану так, начебто він був їхнім власним. А 
Бухарін слухняно мовчав за часів розпочатої за планом 
колективізації, навіть склав сталінську конституцію 1936 року, 
яку вважав коронним досягненням як нового соціалізму, так і 
своєї власної кар’єри. І того ж таки року із гордістю показував 
історичну ручку своєму приятелеві-емігранту в Парижі29. Як 
для нього, так і для решти, партійність, або дух партії, означав 
більше за будь-яку економічну програму або політику відносно 
селянства.

Слід зауважити, що протягом двадцятих років цим духом 
була просякнута не лише партія, але й населення. Як бачимо, 
роки НЕПу часто змальовуються як період культурного 
плюралізму, авангардного мистецтва і захоплюючих спекуляцій 
на тему очікуваного соціалістичного майбутнього30. Це й 
насправді був період часто сміливих соціальних експериментів, 
радикального судочинства, що дозволяло легко розлучитися і 
переривати вагітність, бажання модерністичної “прогресивної” 
системи народної освіти31. Це були також часи, за яких партія 
запрошувала не комуністів, як “товаришів по подорожі”, 
попутників до створення нової культури. Звичайно, за умови 
визнання ними революції. Отож на декілька років у кількох 
галузях тривав чудовий розквіт російського Срібного віку. 
Однак, за великим рахунком, усе десятиліття неухильно по
вертало у зворотному напрямку, до дедалі більшого ідео
логічного конформізму і державного контролю над освітою, 
культурою і мистецтвом.

Насамперед велася активна боротьба проти усіх культурних 
течій, які вважалися ворожими у ставленні до революції. Усі 
політичні течії — від меншовизму до монархізму — були
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забороненими. Релігія стала об’єктом масових переслідувань, 
які здійснювалися під керівництвом Спілки войовничих 
безбожників32. Партія вчинила безпрецедентну спробу ідео
логічної обробки суспільства, спробу нав’язати йому єдиний 
“службовий” світогляд, завдяки чому цей період здобув назву 
“народження пропагандистської держави”33.

Під час цієї операції марксизм дуже змінився. З ідеологічної 
зброї політичних інтелектуалів, які намагалися зрозуміти світ, 
щоб мати змогу його змінити, бо так скористалися із 
марксизму Ленін і Троцький чи Преображенський і Бухарін, 
він перетворився на схоластичну систему, використовувану 
елітою для виправдання повсякденної політики. Сталінська 
доктрина “соціалізм у єдиній партії” є у цьому значенні 
тимчасовою, бо наполовину виявилася аналізом ізоляції 
більшовицької Росії, а наполовину знаряддям для підтримання 
надій партії за такої важкої ситуації.

Таким чином, лексичний словник за часів марксизму- 
ленінізму став водночас як уніфікованим, так і ритуа- 
лізованним. Називали це по-різному, найчастіше “новою 
мовою”. Перебрали усі групи і верстви — від хтивих куркулів, 
зрадницького дрібного міщанства до капіталістичних акул та до 
відважних передовиків виробництва. Світ переділили на друзів 
і ворогів, а всі події у країні та за її межами пропускали крізь 
призму класової боротьби.

Нові категорії втовкмачували в голови суспільству за 
допомогою щоденної агітації, нового кіномистецтва, а потім за 
допомогою всюдисущого радіо. Як казав Ленін про найперше 
із цих знарядь: “газета є колективним агітатором і колективним 
організатором”. Отож край заполонили агітпропи, які мали 
нав’язувати лінію партії і мобілізувати народ на останні зусилля 
Для досягнення соціалізму.

Світ культури досі не бачив нічого масштабнішого й тоталь
нішого. Навіть мова не була вже звичайним орнаментом або 
риторичним оздобленням. Вона також виявилася режимові 
необхідною. Мова тією ж мірою, як і решта, мала слугувати 
справі соціалізму. Фактично мова, як ніщо інше, вимагала 
політизації, тому що була засобом суспільної мобілізації і 
иіляхом до людської свідомості. Тому слід було модифікувати 
значення звичних слів так, щоб вони узгоджувалися з 
ідеологічними наказами.

Отож ідеологічна партократія була змушена стати лого
патичною і завдяки такій іпостасі укладалася в моно
полістичну структуру цієї, вже монолітної системи. Система
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партійна не могла б функціонувати без логократичної системи 
впливу. Без неї Троцький і Бухарін не повірили б у те, що 
неможливо мати рацію усупереч партії, а Сталін не схилив би 
своїх опонентів до підтримки генеральної лінії і Великого 
Перелому.

Лінія розвитку НЕПу ані в політиці, ані в культурі з появою 
нової мови не провадила до лібералізації, а вела саме туди, куди 
йшла під егідою Сталіна до 90-тих років.

Лише, беручи до уваги політичне і культурне тло, можна 
відповісти на запитання, що опинилися поза сферою фактів — 
про можливість реалізації “бухарінського розв’язання”. Або, 
щоб змістити акценти трохи інакше, за відомим есе, яке 
стосувалося того центрального для радянської історії 
запитання: “Чи Сталін насправді був необхідним?”37

Однак, попри те, як саме сформулюємо запитання, 
ствердження чи заперечення відповіді, залежатиме від того, що 
хто розуміє під бухарінським розв’язанням. Якщо його 
передусім розуміти як економічну програму, метою якої було 
перетворити Росію на розвинену країну, що досить часто 
вважають за його сутність, то слід визнати, що бухарінська 
формула керованої державою, проте ринкової економіки при
несла б відчутні результати з набагато меншими людськими 
жертвами, ніж програма Сталіна. Пізніше навіть часом на
магалися запровадити порівняльні версії змішаної економіки, 
наприклад, у Південній Кореї, Тайвані та Бразилії.

Однак сам Бухарін не так розумів розв’язання, назване 
його ім’ям. Він розумів під ним швидше перехід до нового 
чи інтегрального соціалізму, який треба здійснити згідно з 
політичною монополією партії. Однак він не обміркував 
деталей того переходу. Його стратегія “вростання у 
соціалізм через ринок” потребувала б набагато тривалішого 
періоду, десяти років або й більше, а постачання збіжжя за 
часів реалізованої політики НЕПу щомісяця зменшувалося. 
Чи не забракло б у партії революційного запалу на такий 
тривалий шлях до мети? До речі, стратегія Бухаріна 
вимагала двох поступок, про які мало хто згадував: по- 
перше, справжніх селянських Рад, щоб сільська половина 
змички могла хоч якось довіряти радянській державі, а по- 
друге, часткового відкриття країни для закордонного 
капіталу за умов, що дозволяли нормальну вигоду, аби 
провести Росію через кризу, до якої її втягло неправильне 
керування НЕПом.
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Обидві ці поступки означали ламання партійної монополії 
влади, інакше кажучи, замах на сенс існування партії, або, як 
пояснювала тогочасна логократична партійна ідіома, капі
туляцію перед “куркульським дрібним міщанством” на 
внутрішній арені і перед “імперіалізмом” на міжнародній. 
Отож під час кризи 1928-1929 років величезний контрольний 
партійний апарат швидко дійшов висновку, що немає часу на 
очікування упродовж років або місяців на розв’язання 
проблеми селянського саботажу, бо реалізація мети партії, 
побудова соціалізму, вже розпочалася водночас із планом. Для 
партії НЕП ніколи не був підручником з “розвитку економіки”, 
а швидше стратегією переходу до соціалізму. І щойно НЕП став 
перешкодою на шляху до цієї мети, його треба було негайно 
відкинути.

З цієї точки зору остаточна відповідь на питання про 
можливу реалізацію бухарінського розв’язання мусить бути 
негативною. Беручи до уваги його характер, не варто було 
сподіватися, що на випадок кризи ленінська партія капітулює 
перед класовими ворогами, саме для знищення яких і була 
створена. Так само не було випадковим, що партійне керів
ництво перейшло до рук таких людей, як Сталін та колишні 
комісари часів громадянської війни — Молотов, Каганович, 
Ворошилов, Орджонікідзе, Кіров і Андреєв, які переважали у 
Політбюро. Під час кризи НЕПу від такої партії і таких 
керівників слід було сподіватися прийняття рішень лише 
політичних, а не економічних, або, конкретніше, прийняття 
рішень військово-політичних (так, мабуть, слід назвати 
повернення до примусових методів воєнного комунізму) для 
проведення колективізації.

Отож у світлі вирішеної самим Бухаріним проблеми геге
монії партії його програма надміру обмежувалася госпо
дарчими справами, щоб переможно вивести із кризи, 
пов’язаної з існуванням партії. Навпаки, сталося протилежне 
3 визнанням Сталіним примату мілітаризованої політики. 
Вона повністю узгоджувалася з основними принципами 
ленінізму, тому що суттю ленінізму ніколи не була певна 
економічна програма, а виключно збройне захоплення влади 
| збереження її для партії — єдиного засобу просування 
історії шляхом до соціалізму. Хибне ототожнення ленінізму 
3 певного роду “економізмом” чи майже меншовизмом стало 
поважною помилкою Бухаріна 20-х років, а пізніше й його 
срюзників. Єдиний вибір, перед яким 1929 року постала 
більшовицька партія, не був вибором між шляхом Сталіна чи
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Бухаріна, а лише між прогресом, який приблизно 
узгоджувався із прогресом Сталіна, і повним забуттям 
ленінського почину.

Безумовно, такі міркування викличуть “детерміністичний” 
протест, що справляє враження, ніби вибір Сталіна здавався 
невідворотним або остаточним. Тимчасом це зовсім не так. Це 
аргументація типу “якщо-то”. Вона передбачає, що прихід 
ленінської партії до влади виключає певний діапазон можливих 
рішень, залишаючи решту вужчих. Так само після Жовтня 
ринок і приватна власність виявилися структурно “виключе
ними”, а “науково-адміністративні” методи партії-держави, як 
почала називати її опозиція часів Горбачова, були структурно 
“включеними”. Бухарінське розв’язання не могло бути для 
істинного більшовизму шляхом до майбутнього, -  воно надто 
далеко вирушало у напрямку, який був виключений Жовтнем. 
Отож партія покінчила з НЕПом, перш ніж він покінчив із нею 
самою, і повернулася на шлях воєнного комунізму.

Та все ж таки НЕП залишив по собі тривалий слід. Він став 
відтоді постійним альтернативним рішенням відносно першої й 
основної програми партії, можливістю, яка з’являлася щоразу, 
коли черговий виток воєнного комунізму доводив людей і 
матеріальне становище країни до критичної межі. У такий 
спосіб напередодні 1929 року радянська історія змалювала 
зразок, за яким країна коливалася між “твердим” і “м’яким” 
комунізмом, між повним некапіталізмом і вимушеним 
компромісом з постійним “класовим” ворогом — або з 
дійсністю. Цей зразок зробив із “радянської історичної драми 
двоактну п’єсу, яку ставили декілька разів з різними 
декораціями і з різними дійовими особами35 І так тривало 
доти, доки вже остаточно після всієї програми не впала завіса. 
Сталося це після останнього НЕПу — перебудови.

1929 року партія Леніна все ще залишалася в апогеї свого 
революційного ентузіазму, отож завіса піднялася, щоб показати 
найкращу з дій — побудову соціалізму методами сталінської 
п’ятирічки. Цього разу партія вже не збочуватиме зі шляху, 
перш ніж осягне свою мету, не піде на компроміси із класовим 
ворогом. Останню благаючу про милосердя опозицію буде 
зметено, а нова удосконалена армія під проводом нового 
“Леніна сьогодення” маршируватиме під гаслом: “Немає таких 
твердинь, котрих більшовики не змогли б узяти”



РОЗДІЛ 6

Ми впевнено простуємо шляхом індустріалізації до 
соціалізму, долаючи нашу одвічну російську відсталість. Ми 
будуємо індустріальну державу, країну автомобіле- і тракто
робудування. Якщо ми посадимо всю країну в автомобіль, а му
жика на трактор, хай тоді панове капіталісти, які хизують
ся своєю "цивілізацією ", спробують нас наздогнати. Ось тоді 
ми побачимо, яку країну слід вважати відсталою, а яку роз
виненою.
— Й. В. Сталін, 7 листопада, 1929.

Ні, товариші... ми не можемо знижувати темпи 
(індустріалізації). ...зниження темпів означало б відставання; 
а тих, хто відстає, б'ють... Історія Росії свідчить, що її 
завжди били за відсталість. Били монгольські хани, били ту
рецькі беї, шведські феодали, польсько-литовські пани, англо- 
французькі капіталісти, японські барони, били всі — за її 
відсталість. За військову, культурну, політичну, індустріаль
ну, сільськогосподарську відсталість. Її били, бо це було 
вигідно і відбувалося безкарно. Пам'ятаєте слова дорево
люційного поета (Некрасова): иЯка ти бідна й багата, могут
ня й безпорадна, матінко Русь ''.

...Ленін сказав у жовтні: “У нас один вибір — вмерти або 
наздогнати і випередити розвинені капіталістичні держави ”.

...Ми відстаємо від передових країн на п'ятдесят, а то й 
сто років. І  ми повинні подолати цей шлях за десять років. 
Якщо не зможемо, вони розчавлять нас.
-  Й. В. Сталін, 4 лютого, 1931.

Соціалізм сталінських п’ятирічок 30-тих років став апогеєм 
Радянського експерименту. Це було завершенням усіх пошуків 
більшовиків після 1917 року. Було створено основні інституції 
Радянської системи, які залишились аж до розпаду режиму 1991 
Року. Начерки майбутнього порядку, викладені у ленінському
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Воєнному Комунізмі, повністю підмінили новим Наступом во
льової людини. У 1929 році всі дискусії щодо Генеральної Лінії 
припинились назавжди: більшовики вже не говорили, що ма
ють робити, вони це зробили.

ПРО СПРОБУ СТАЛІНА

Правління Сталіна у ці вирішальні десять років називають 
Другою Російською Революцією, і таке визначення цілком 
слушне. Цей період ще звуть “примітивним соціалістичним на
копиченням методами Тамерлана”,1 що точніше передає його 
суть. Проте, жодна з цих характеристик не відтворює істинної 
специфіки подій: зміни в Росії у 30-ті роки були нечуваними за 
своїм розмахом, оскільки використовувалися унікальні засоби 
для досягнення мети — елементи безумства і злочинності пе
реплітались (це мусимо визнати) у них з грандіозним і епічним.

Це створює серйозну проблему історичного трактування 
подій.2 У попередньому розділі ми довели, що примусовий 
шлях до соціалізму був не випадковим, а логічним курсом 
більшовицької партії у кризовій ситуації. Однак, не слід авто
матично робити висновок, що грубі методи, якими користував
ся Сталін у своїй політиці, поділяла партійна більшість. Темпи, 
якими форсувались колективізація та індустріалізація, стали не 
результатом автоматичного процесу, а скоріше випливали із 
свідомих рішень. Після 1929 року владна позиція Сталіна 
настільки зміцнилась, що він особисто приймав, чи, при
наймні, контролював найважливіші рішення.

Тому питання про логічність системи, у порівнянні із рол
лю Сталіна, не вичерпується Великим Переломом, а зали
шається відкритим упродовж 30-тих років, починаючи з колек
тивізації і закінчуючи Чистками. Який відсоток злочину за ко
лективізацію лежить на злочинній совісті Сталіна? Чи були 
жорстокості Чисток наслідком його власного безумства? Зви
чайно, дослідження цих питань триває. Ні Ленін, ні Троцький 
(обидва стійкі більшовики, які, можливо, запровадили б 
політику примусу в 1929 році) не залишили б навмисне на го
лодну смерть селянство та не знищували б товаришів по рево
люції. Вроджена параноя і садизм Сталіна як людини, очевид
но були вирішальним елементом, який, за висловом Бухаріна, 
надав його режиму подоби правління Чінгісхана.3

До цього аргументу нерідко долучають питання про те, ш° 
Друга Революція Сталіна (на відміну від першої Революції 191? 
року) була революцією згори; а така революція — улюблений
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метод, який використовують, щоб наздогнати розвинений 
Захід.4 Таким чином, сталінізм уособлював повернення до най- 
критичніших періодів російського самодержавства, як велося за 
Івана Грізного та Петра Великого. На перший погляд, таке пояс
нення здається цілком правдоподібним. Справді, сам Сталін по
любляв порівнювати свій грубий метод державотворення з мето
дом цих царів — Петра — за його Плани, а Івана — за Терор. Про
те, варто утриматись від оцінки цієї теми, поки ми не розглянемо 
Сталінового минулого, аби відшукати джерела сталінізму, не у 
віддалених епохах, а, передусім, у фактичних обставинах, які по
родили революцію згори. В цьому плані особистість Сталіна до
речніша, аніж примари самодержців минулого.

Все-таки, тут слід бути обережним, оскільки похмура особа 
Сталіна, як і жахлива постать Гітлера, може легко затьмарити той 
період і систему, яку він представляв. Звичайною мовою 
“сталінізм” означає, як правило, стиль керівництва — тиранію з 
боку однієї особи, надзвичайний деспотизм, наддиктатуру — пород
жений і підтримуваний Сталіним. Вся ця грецька чи римська 
термінологія, виключаючи Чінгісхана, навряд чи стосується істо
ричної винятковості сталінського феномену.

Тому сталінізм також слід розглядати як систему надбюрокра- 
тичної і терористичної форми влади. Попри це, породження сис
теми часто пояснюють не структурними факторами, а надмірними 
амбіціями тирана. Оскільки демонічного автора “ізму” більше не 
існує, можна вважати, що прийшов кінець самій системі. І на За
ході, і в радянській практиці, феномен сталінізму розглядався як 
абсолютно відмінний від більшовизму чи ленінізму.5 В Радянсько
му Союзі це назвали “культом особи”, тобто, коли інша форма 
здорового соціалізму “перекручувалась” неправильними і шкідли
вими владними діями однієї особи. Отож, причина відсталості, 
партійної монолітності, примітивного соціалістичного накопи
чення та партократії — все це затьмарювалось логікою особли
вої форми тиранії — “культом”.

Такий підхід можна назвати теорією “поганої людини” в 
історії. Вона передбачає спрощення важкого минулого шляхом 
його персоналізації, виставляючи його лише у фокусі зла.* Але, 
як уже відзначалось, недолік цього явища полягає в тому, що

* Персоналізація історії не обмежується негативними явищами. Існує також 
точка зору “хорошої людини” в історії, яскравим прикладом цьому є створений 
на Заході культ Горбачова, який протягом шести років підтримував ілюзію, що 
комунізм трансформується, хоча насправді він розвалювався. По суті, персо
налізація суспільного життя -  явище майже універсальне -  від Ромула до Джорджа 
Вашингтона, -  оскільки вона допомагає легко зрозуміти реальність (прим, автора).
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воно затьмарює глибинну суть системи постійною присутністю. 
Тому те, що було до нього і опісля, можна розглядати як дещо 
зовсім інше; напрошується думка: оскільки корінь зла зник, ця 
система знову може стати здоровою і нормальною. І підхід до 
сталінізму з точки зору поганої людини може належати до те
зи “аберації” (відхилення від нормального). Справді, зловісна 
особистість Сталіна відповідає суті теорії “аберації”, бо як 
можна пояснити раптову хворобу здорового організму? Сталін 
рвався до диктатури, бо, за словами Бухаріна, був “безприн
ципним інтриганом, який підпорядковує все своїй владі”.6

Так, Сталін був поганою, навіть дуже поганою людиною, а 
з роками ставав ще гіршим. Але цього замало, щоб розкрити 
суть тієї політичної лінії, яку він проводив упродовж двадцяти 
п’яти років. Він мав цілу низку інституцій, з якими працював і 
через які давав вихід найтемнішим проявам своєї душі. Муси
мо сказати, що в Росії і в партії були люди з таким же важким 
дитинством і жорстокими батьками; вони теж страждали не
врозом і жадобою влади, але так і не стали важливими політич
ними фігурами. Психологія не переходить у політику, поки не 
виникає політичної проблеми, яку треба вирішити. Роз’яснюю
чи лінію будь-якого політичного лідера, за першопричину 
визнаємо політичну мотивацію. Політичні лідери, котрі вико
ристовують свою владу, аби дати вихід психозу, довго не втри
маються при владі, як це було, наприклад, за Петра III чи Пав
ла І, а ще раніше — за імператора Коммодома. Але ж Сталін 
протримався при владі чверть століття, і, за суто людськими 
мірками, це можна трактувати як успіх світової історії: врешті- 
решт, він побудував соціалізм, розгромив фашизм і створив ра
дянську імперію. Психологічний редукціонізм в історії спра
цьовує не краще, ніж соціально-економічний редукціонізм. То
му одне із завдань цього розділу — роз’яснити політику 
Сталіна, виходячи із засад радянської системи, а не навпаки.

В політичному контексті комунізму біографія Сталіна пока
зова. Ось її основні моменти: він був єдиним членом 
ленінського Політбюро, який вийшов з “народу”. Його бать- 
ко-п’яниця, за спеціальністю сільський швець, працював на 
взуттєвій фабриці, а мати була неписьменною набожною 
жінкою. Його незакінчена освіта у православній семінарії доз
волила самотужки оволодіти російською, не європейською, 
літературою. Однак, інтелігентом він не став, оскільки, на 
відміну від справжніх інтелігентів, його не цікавили ідеї як такі, 
а ще менше — їх моральний аспект. Втім, він, більшовик, грун
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товно вивчив марксистську ідеологію. Немає сенсу піддавати 
сумніву його щире ставлення до марксизму, як би грубо він не 
застосовував його на практиці: марксизм став основою його 
світогляду на все свідоме життя. В своїх манерах і діях він за
лишався грубіяном і плебеєм, але не був, як вважає багато 
росіян, соціальним типом, який його рідною грузинською мо
вою зветься “кінто”, а російською — “шпана”, типом, який, за 
сприятливих обставин, легко йде на шлях злочину.

Натомість, він став стійким революціонером і у цій ролі от
римав “законний” вихід для своєї асоціальної енергії. Але те 
саме можна сказати і про багатьох інших більшовиків; це також 
стосується вірних членів Бойової Організації, або терористич
ного крила — соціал-революціонерів, — більшість з яких 
пізніше закінчили життя в ЧК. (Загалом, меншовики виявляли 
більше інтелігентності і меншою мірою сприймали метод на
сильства). До речі, в юні роки на Кавказі Сталін мав репутацію 
людини, яка перетворювала страйки і демонстрації на бійню. 
Проте нікому, хто мав подібний темперамент, не пощастило 
очолити Комуністичну партію: завдяки конспіративному підбо
ру, структурі і войовничому духу, партія висунула багатьох на 
владні позиції. Під час революції згори всі вони згуртувались 
навколо Сталіна; без такої духовної спорідненості революція 
була б неможливою взагалі.

Своєю політичною кар’єрою Сталін повністю зобов’язаний 
Леніну. У 1912 році Ленін потребував вихідця з національних 
меншин, який би виражав його новий погляд на революційний 
потенціал національностей, і Сталін підходив на цю роль. Того 
ж року Ленін ввів його до ЦК партії (разом з іншим огидним 
типом, поліційним агентом Романом Малиновським). Коли в 
березні 1917-го Сталін повернувся до Петрограду із сибірського за
слання, він став головним більшовиком у цьому місті; крім того, і 
надалі залишався у вищому керівництві партії.

Спочатку роль Сталіна зводилась до того, щоб залишатися 
вірним помічником Леніна. Так, він був єдиним визначним 
більшовиком: в нього не було розбіжностей з Леніним з основ
них питань: Троцький, Бухарін, Зінов’єв та більшість інших 
членів ЦК мали сутички із “Стариком” з тієї чи іншої важли
вої проблеми — починаючи з жовтневого перевороту до Брест- 
Литовського миру тощо. Але Сталін для мас , за висловом од
ного меншовицького хронікера того періоду, був лише “сірою 
плямою” упродовж 1917 року; він відігравав малопомітну роль 
У жовтневій революції -  це залишалось відчутною прогалиною 
в його революційному минулому і давило на нього всі подальші
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роки доти, доки, опинившись при владі, він не переписав свою 
біографію, проголосивши себе співавтором Леніна в Жовтні і, 
таким чином, привласнивши собі роль Троцького.7

Насправді Сталін виявив себе в історії лише в часи грома
дянської війни, коли він очолював Народний Комісаріат у 
справах національностей і, передусім, прославився як політич
ний комісар на різних фронтах, особливо у вирішальній битві 
за Царицин (пізніше перейменований у Сталінград) 1918 року, 
а потім під час польської кампанії 1920-го. Саме тоді у нього 
з’явилось чимало дружків і союзників, здебільшого серед колег 
комісарів, котрі залишились його фаворитами в партії і після 
1929 року. Вони ж забезпечили йому керівну роль у новій гро
мадянській війні за побудову соціалізму: Молотов, Каганович, 
Ворошилов, Мікоян, Кіров, Жданов, Андреєв, Орджонікідзе, 
Куйбишев та інші. Тоді, підбираючи апарат, він не порушував 
партійних норм; решта більшовицьких керівників мала власне 
оточення, яке у 20-ті роки перейшло в опозицію. Незважаючи 
на високий статус, Сталін виявляв обережність щодо виступів, 
особливо публічних, як вірний помічник Леніна з адміністра
тивних питань. Це стало однією з причин його обрання Ген- 
секом 1922 року. Навіть у той час колеги не сприймали його 
особистість всерйоз, ще меншою мірою бачили в ньому мож
ливу загрозу; Троцький, наприклад, вважав його просто “посе
редністю”.

Перед смертю Ленін одним з перших висловив сумнів що
до Сталіна в новій ролі Генсека. У 1922 році у них виникла су
перечка відносно форми майбутнього Радянського Союзу, кон
ституцію якого Сталін писав тоді в дусі централізму, хоча Ленін 
схилявся до більш м’якої структури. Сутичка завершилась 
політичним “заповітом” Леніна, який, зазвичай, сприймали як 
доказ того, що Сталін узурпував владу “Старика”, що сталінізм 
і справжній більшовизм — речі нетотожні. Продиктований лист 
мав далеко не просте значення. Ленін бачив у ролі своїх реаль
них наступників тільки двох помічників — Троцького та 
Сталіна: він цінував їх, як “здібних керівників партії”, а свій 
лист присвятив, головним чином, обговоренню їхніх харак
терів. Зінов’єва і Каменева викреслив із цього списку, а Бу- 
харіна, якого цінував трохи більше, і П’ятакова, на той час ма
лопомітного, згадав лише для того, аби створити враження по
вноти аналізу. Відзначивши Сталіна і Троцького, Ленін перей
шов до критичних зауважень. Сталіна критикував за “надмірну 
грубість” і за “перевищення влади” на посту Генсека. Ленін за
пропонував усунути його з цього поста, проте не виводити з
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керівного складу, оскільки Ленін не збирався знищити його 
політично, як гадає дехто. Затим Ленін піддав неупередженій 
критиці Троцького за його надмірне захоплення “адміністра
тивними справами”; простою мовою це означало, що він був 
автократом. Найгостріша критика спрямовувалася проти 
Зінов’єва і Каменева, чия поведінка в жовтневому перевороті 
розцінювалась як “невипадкова”, і проти Бухаріна, названого 
“поганим марксистом”.

Таким чином, у цьому незвичайному документі Ленін очор
нив усіх своїх заступників. У такий спосіб він, очевидно, хотів 
применшити претензії кожного, аби ніхто з них не претендував 
на роль єдиного лідера в разі його смерті, і уникнути супер
ництва, яке могло б призвести до розколу в партії. А, можли
во, він мав надію одужати і намагався утримати своїх колег у 
покорі, акцентуючи увагу на своїй незамінності. Якими б не 
були його наміри, цей документ не мав практичної дії, оскільки 
його наступники виявляли одностайність у небажанні реагува
ти на нього. І тільки згодом його “відкопали” прихильники 
Троцького та Бухаріна, прагнучи довести незаконний статус 
Генсека. Але це сталося після того, як Троцький і вдова Леніна 
визнали документ фальшивим. Безперечно, документ завжди 
був перешкодою для Сталіна в його теологічній культурі, якою 
став марксизм-ленінізм. Його влада залишалась недоторкан
ною, і вже на початку 1929 року він став одноосібним лідером 
надзвичайно структуризованої партії, про що вже йшлося.

1929 року для Сталіна настав час реалізувати свою політич
ну лінію. У боротьбі з Троцьким і лівою опозицією, політика 
Сталіна дуже нагадувала тактику Бухаріна, проте носила більш 
прикладний відтінок. Акцент у ній робився на побудові 
“соціалізму в одній країні” (ідея, що належала фактично Бу- 
харіну); 1924 року Сталін теоретично обгрунтував цю тезу для 
партії, начебто він здатний завершити справу Жовтня в країні 
і без сторонньої допомоги. Це аж ніяк не виключало можли
вості світової революції, оскільки остаточне повалення 
капіталізму вважалось необхідним для безпеки радянської дер
жави. Однак, на той період стояло завдання повної побудови 
соціалізму перш за все в Росії. Оскільки у партії тоді не вияви
лося альтернативи побудові соціалізму поза Росією, це й стало 
серйозною перепоною для лівих у їхньому прагненні до світо
вої революції.

Лише у 1928-1929 роках Сталін прийняв остаточну програ-
побудови соціалізму в Росії, запозичивши її у лівих, з яки
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ми він щойно розправився. Досі його мало цікавили проблеми 
індустріалізації. Навіть згодом, у 1926 році, він не підтримував 
грандіозного будівництва Дніпробуду, порівнюючи це з глупст- 
вом селянина, який купує грамофон, замість того, щоб викори
стати гроші на ремонт плуга. Індустріалізація виявилася голо
вним питанням для Сталіна лише тоді, коли вона постала пер
шочерговим завданням партії у зв’язку з прийняттям першої 
п’ятирічки у 1928 році. Ідея п’ятирічки не належала ні Сталіну, 
ні його близькому оточенню: вона виникла із загального техно
кратичного моменту партії у 20-тих роках, носила “фракцій
ний” характер, цю ідею висунули ліві, разом з іншими колиш
німи меншовиками, есерами та буржуазними спеціалістами.

Саме п’ятирічка стала рушійною силою сталінської рево
люції згори. Після 1928 року він перетворив її на Другий На
ступ Соціалізму, що набув перманентної, узаконеної форми 
Воєнного Комунізму. Саме цей трансформований П’ятирічний 
План дає нам уявлення про сталінізм не лише як про терорис
тичну форму тиранії чи надбюрократичний устрій, а як тоталь
ну систему. Сталін увійшов до історії як творець двох грандіоз
них стовпів зрілої радянської системи — планового господарст
ва і колективізації.

Що ж уособлювала ця п’ятирічка, яка свого часу зачарува
ла не тільки Росію, але й багато інших країн? Вона стала пер
шою спробою в історії створити планову економіку; ознамену
вала новий етап у розвитку соціалізму та в історії економічної 
теорії і практики.

Як опозиційна теорія, класичний марксизм спрямував кри
тику капіталізму на приватну власність, прибуток і на нещадну 
експлуатацію, яку породжували ці інститути. Він також постав 
лютим противником розподілу праці, нагромадження капіталу 
методом експропріації доданої вартості та засвідчував по
рочність конкуренції. Але він не давав чіткого пояснення 
анархії ринку, сліпої нелогічності попиту і пропозиції як засо
бу розподілу ресурсів. Оскільки при соціалізмі мали ліквідува
тись приватна власність, прибуток і гроші, ринок також зник 
би, а його місце посіла б певна форма розумного планування. 
Проте ці аспекти детально не висвітлювалися.

Логічні наслідки класичного марксизму почали з’являтись 
тільки в економічних дискусіях у Німеччині кінця XIX 
століття, в яких використовувалось уже відоме визначення
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капіталізму як тотальної системи. Скажімо, такі соціал-демо- 
крати, як Карл Каутський, почали розмірковувати про плану
вання та розумну реорганізацію життя при соціалізмі. Це пи
тання також зацікавило і правих. Інтерес до планової еко
номіки ще більше зріс завдяки вже відомому Воєнному 
Соціалізмові Людендорфа і Ратенау. Потяг до планового госпо
дарювання, що зародився в Центральній Європі завдяки як 
лівим, так і правим, спонукав австрійську школу економіки ви
ступити з критикою планової економіки. На думку цієї школи, 
планування взагалі неможливе, оскільки за будь-якої ситуації 
кількість необхідної інформації та змінних величин надто 
об’ємні, аби можна було робити розрахунки наперед.8 Людвіг 
фон Мізес у 1920 році довів на прикладі воєнного комунізму в 
Росії, що лише завдяки ринковим цінам можливо розподіляти 
ресурси там, де вони фактично потрібні.9

Але саме російський досвід марксизму вперше повністю 
втілив у життя інституційні принципи соціалізму, і не лише в 
Росії. Націоналізація при воєнному комунізмі вперше в сучас
ному світі призвела до ліквідації ринку, а це, в свою чергу, да
ло перші паростки планового господарювання. І навпаки, про
голошення Нової Економічної Політики зробили ринок (од
нак, не приватну власність) основною інституцією капіталізму.

Відтоді антитеза капіталізм-соціалізм перетворилась на ан
титезу ринок-план; повсюди заговорили про “ринкову еко
номіку” і “планову економіку” як про два можливі способи ор
ганізації життя у світі. Так, радянська п’ятирічка навряд чи ви
никла б як засіб подолання відсталості; і прихильники плано
вої економіки, і прихильники ринку вбачали в ній пілотний 
проект для створення зовсім нового економічного порядку.

Втім, вона виходила за межі суто економічного проекту. 
Врешті-решт, П’ятирічний План випливав із сен-сімонівської 
технократичної теорії в марксизмі, яка бере початок від енцик
лопедисті в-філософів XIX століття. Ця теорія в прямій 
послідовності переходила від д’Алмбера до Тюрго, потім до 
Кондорсе, Сен-Сімона і Комте — соціальних інженерів, — а 
згодом з’явилася в сучасній соціології. На кожному етапі, май
же з релігійною побожністю, підтримувалась традиція, згідно 
якої розумна наукова організація людського життя може дати 
нове суспільство і нову людину. Не випадково Кондорсе перед
бачив можливість “повного удосконалення людської раси”, а 
Сен-Сімон називав свою технократичну доктрину “новим 
(світським) християнством”. Особливо за часів Сен-Сімона і 
Комте набула поширення думка, що сучасна індустрія, яка ба
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зується на передовій технології, може стати тим Прометеєм, 
який змінить людське життя — думка, що її повністю поділяв 
Маркс.

Індустріальний прометеїзм Маркса мав послідовників у 
Росії — від кришталевого палацу Чернишевського до футуриз
му Володимира Маяковського і технологічного міленаризму 
Миколи Федорова. Всі ці тенденції спостерігалися за часів 
прийняття п’ятирічки 1928 року, тому і виникло сум’яття в ла
вах партії і особливо серед міського населення. Нарешті ради
кальна інтелігенція відчула можливість вирвати Росію із без- 
просвітньої відсталості.

Ця хвиля ейфорії також несла в собі сильний заряд 
ворожого ставлення до основного джерела відсталості, тобто, 
“темного”, неосвіченого російського селянства, яке в усі часи 
відігравало провідну роль у російському суспільстві (де воно 
складало більшість), а також у народному фольклорі. Відколи 
Петро “прорубав вікно” в Європу, в культурному плані Росія 
розділилась на європеїзоване світське дворянство й 
інтелігенцію з одного боку, та промосковське ортодоксальне 
селянство — з іншого. Це могло означати, що вищий клас став 
непотрібним та ворожим, і селяни залишались справжніми 
представниками Росії; з іншого боку, дворянство й 
інтелігенцію можна було вважати силою, яка відстоювала 
розумний прогрес, а селянство залишалось важким тягарем 
азіатського варварства, забобонів і застою.

Ці обидві перспективи значною мірою стосувалися 
розбіжностей між слов’янофілами і прихильниками західного 
способу життя, коли дві течії вперше з’явились у 40-х роках 
минулого століття. Пізніше Достоєвський став яскравим 
уособленням перших, а Ленін — більш крайнім представником 
другого підходу. Але й ті, й інші вбачали у селянстві суть Росії, 
на відміну від будь-якої іншої європейської нації; наприклад, У 
Франції 1781 року (або у більшості європейських країн XIX 
століття), коли селяни складали 80 відсотків населення. Окрім 
того, що п’ятирічка мала на меті покінчити з переважаючою 
роллю селянства в житті Росії, вона також мала докорінно 
змінити сам підхід у визначенні нації. З цієї точки зору 
п’ятирічка стала своєрідним кроком до революційного 
зближення із Заходом, інструментом для остаточної 
європеїзації Росії.

Звичайно, партія не ставила питання, виходячи 13 
російських умов, однак, з марксистських категорій випливало 
дещо подібне; справді, вони дали новий смертельний заряд, т0-
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му що в теоретичних положеннях марксизму спостерігалася во
рожість щодо селянства. Це виявлялося і в роки воєнного ко
мунізму; а найяскравіше — за часів першої п’ятирічки.

Згідно з марксистською доктриною селяни не просто мало
ефективні виробники; це -  безнадійно архаїчний клас, прире
чений самою логікою історії на вимирання, фактично на 
“ліквідацію”. Коли Маркс вживав слово “ліквідація”, поясню
ючи, що слід робити з ідіотизмом сільського життя або з таки
ми безнадійно відсталими народами, як чехи, йшлося не про 
фізичне винищення; він мав на увазі урбанізацію селян та 
онімечення, як у випадку з чехами, але за будь-яких обставин 
це означало усунення цілих груп. Безперечно, Ленін убезпечив 
бідніші прошарки селян від Марксового глобального вироку 
селу; але це був суто тактичний, тимчасовий захід.

Згідно з марксизмом, рушійною силою історичної логіки є 
класова боротьба; з цього випливає, що селяни стануть цивілізо
ваними і урбанізованими шляхом економічної боротьби, яка за
вершиться їхнім знищенням. В часи зародження капіталізму і за
вдяки буржуазії така доля спіткала англійських селян, хоча Маркс 
різко засудив буржуазних експлуататорів, він твердо вірив, що 
їхні дії були необхідні і прогресивні, оскільки складали 
невід’ємну частину логіки, що вела до соціалізму.10 Нарешті, 
марксизм вважає, що всім найбільш відсталим народам світу не 
уникнути цього болісного європейського шляху.

Думка, як бачимо, скеровувалася відповідно до дискусій сто
совно планової економіки в Росії. Так, знищення селянства мето
дом класової боротьби було і передумовою, і кінцевою метою 
п’ятирічки, незважаючи на те, який відсоток колективізації вона 
вимагала, бо, по суті, п’ятирічний план передбачав ліквідацію 
“поділу праці між містом і селом”, що було першою і найбільш 
серйозною формою відчуження у ставленні до марксистів.

Звичайно, нав’язуючи свою генеральну лінію партії і країні, 
Сталін не скористався з цих умов. Однак, в його генеральній лінії 
підсвідомо відбилась прозахідна традиція російської культури, 
чітко простежується марксистська думка, що вся політика - це кла
сова боротьба, яка в кінцевому історичному плані веде до 
соціалізму. Саме в такому контексті слід розглядати безглузду ідею 
першого п’ятирічного плану, бо не існує вагомих причин, аби 
стверджувати, що більшовики мали намір розбудувати відсталу 
країну; вони лише хотіли побудувати соціалізм.

Коли п’ятирічку остаточно прийняли у квітні 1929 року, пе
редбачалось “науково” втілити загальні напрямки в точні
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кількісні показники для сільського господарства і промисло
вості. Методи здійснення цих заходів виношувалися упродовж 
кількох років. У 1924 році Держплан почав публікувати “кон
трольні цифри”, або проекти, на наступний рік. У 1925 — при
ступив до розробки фактичних планів розвитку. У 1926 році, 
коли майже завершили повоєнну відбудову, назріло питання 
про плановий розвиток промисловості. На початку 1927 року 
економіка зіпнулася на ноги, і партія на своєму XV з’їзді (саме 
тоді розправилися з лівими) прийняла програму лівих і зо
бов’язала Держплан розробити П’ятирічний план. Насправді — 
попри тотальну підтримку програми — п’ятирічку, яка ввійде в 
історію як сталінська стратегія побудови соціалізму, вперше, 
ще до з’їзду, запропонували Бухарін і Риков.

З’їзд ухвалив, що партія на селі орієнтуватиметься не на 
слабенькі ленінські кооперативи, а на справжні колективні гос
подарства. Саме на той момент виникає “продовольча криза”, 
зайвий стимул для прискорення колективізації і індустріа
лізації. Протягом 1928 року нагальність втілення програми бу
ла викликана радісною перспективою у партійних лавах -  
здійснити новий наступ соціалізму, який, врешті-решт, покла
де край приниженням і компромісам НЕПу. Завдяки цій ей
форії на початку 1929 року прийняли п’ятирічний план (його 
прийняття помилково датують 1-им жовтня 1928 року), який не 
мав майже нічого спільного з програмою, запропонованою сво
го часу лівими.

Ця програма виглядала надто оптимістичною навіть для 
країни, де міське населення не потерпало від продовольчого 
дефіциту. П’ятирічка була розрахована на те, що промисловість 
і сільське господарство розвиватимуться у тандемі, взаємодо
повнюючись. В індустріальному секторі важка і легка промис
ловості мали розвиватись паралельно. Таким чином, капітало
вкладення і споживання повинні були зростати одночасно: 
капітал країни мав нагромаджуватись, а відтак люди б зажили 
краще, а робітники й селяни отримували б однакові блага. До 
речі, партії запропонували “початковий” і “оптимальний” 
варіанти, і вона зупинилась на останньому. Цей варіант перед
бачав, що до 1933 року виробництво руди зросте на 233 відсот
ки, сталі — на 160, а національний доход — аж на 506 відсотків!

Часто йшлося про те, що план, у його початковому вигляді, "  
хоч і роздутий по деяких параметрах, — був цілком реальним, особ
ливо, якщо брати до уваги скромну цифру — 15 відсотків прирослу "  
в колективному господарстві станом на 1933 рік. Побуїувала й інша 
думка: якщо план не здійсниться, причиною буде в тр уч ан н я
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Сталіна.11 Однак, така оцінка сумнівна: на той час бракувало 
інформації щодо точних обсягів виробництва, передбачених пла
ном. Крім того, виникли серйозні теоретичні спростування стосов
но перспективного планування на такий тривалий період, як п’ять 
років і для кожної окремої галузі економіки; протягом десятиліть 
випробувань радянська економіка, по суті, не зуміла виробити 
програму, яку змогли б реалізувати. Саме з тих причин, всупереч 
Сталіну і австрійцям, деякі більш обережні західні соціалісти вису
нули альтернативний гібрид ринкового соціалізму — теоретичну 
концепцію, яка ще має бути доведена на практиці.

Таким чином, план, перш ніж Сталін ухопився за нього, 
скоріше сприймався як імпульс технократичного утопізму, що 
випливав з проблем розвитку, які стояли тоді перед Росією, та вже 
згадуваними ідеологічними течіями. Спочатку Сталін та його со
ратники спрямовували і підігрівали цей технократичний імпульс, а 
потім перетворили його на наступ.

Сталіну необхідно було прибрати до рук керівництво над цим, 
начебто технократичним, заходом. По суті, це означало поєднати 
економічний план з військово-політичною кампанією з метою по
класти край продовольчій кризі шляхом примусової, тотальної ко
лективізації; а це, в свою чергу, означало політизацію та мілітари
зацію промислового плану шляхом постійного нарощування 
“темпів” розвитку. Процес перетворення плану Сталін і його 
команда здійснили з 1928 по 1929 рік. Оскільки “праві” протисто
яли цьому процесові, виникла слушна нагода ліквідувати цю 
фракцію.

ОСТАТОЧНА КЛАСОВА БОРОТЬБА

Це є наш останній та рішучий бій...
—Перший рядок приспіву “Інтернаціоналу”, 1888.

Суть сталінської системи, створеної першою п’ятирічкою, 
можна зрозуміти тільки в контексті послідовності подій, які 
породили новий режим. Незважаючи на те, що Сталін і його 
люди діяли в рамках певного “плану”, у них не було великого 
бачення, і навіть начерку програми або чіткої ідеї її здійснен
ня. Натомість перед ними стояла загальна мета соціалізму, яку 
вони розуміли як планову індустріалізацію і повну колек
тивізацію. Саме в цих параметрах вони імпровізували, викону
ючи конкретну програму, але не передбачаючи її наслідків. То-

партія розпочала Другу російську революцію у той же 
спосіб, у який вона ініціювала воєнний комунізм і НЕП: партія
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зробила перший, доволі обережний крок, і процес швидко на
брав сили; звідси, один злочин тягнув за собою інші, що дава
ло змогу уникнути поразки тотального Наступу.

Цей процес почався з відомої недопостачі зерна у грудні
1927 року. Негайна реакція Сталіна у січні 1928 року була 
близька до внутрішньопартійного перевороту. Заручившись 
підтримкою Політбюро на обмежений, непередбачений збір 
зерна, Сталін розпочав грандіозну кампанію, відому як про- 
дрозкладка: він, та дехто з його заступників, — Молотов, Кага- 
нович, Жданов, Андреев — вирушили в райони, де куркулі на
чебто зберігали надлишки. Користуючись методами воєнного 
комунізму, їх відібрали. Оскільки під час кампанії Сталін осо
бисто працював за Уралом і в Західному Сибіру, цей новий 
варіант продрозкладки отримав назву “уральсько-сибірського 
методу”.

Кампанія досягла своєї мети: селян залякали, а зерно отри
мали. Коли Бухарін і його прихильники заявили, що це може 
зашкодити змичці, Сталін відповів, що це вимушений захід, а 
не новий курс. Оскільки існував прецедент, Сталін повернеть
ся до нього пізніше, в 1928 році, а потім знову — у 1929, щоб 
відстояти щойно прийнятий план. Однак, щоразу набирали не
значну кількість зерна. Зрозуміло, що такий захід міг бути ли
ше тимчасовим; він не розв’язував давньої дилеми, як прогоду
вати міста і Червону Армію. Тому Сталін вирішив розв’язати 
зернову проблему уральсько-сибірським методом, впрова
дивши повну і негайну колективізацію всієї країни.

Проте здійснити свій намір міг лише за умови, що інші 
ланки будуть надійними. По-перше, гонка індустріалізації 
могла наштовхнутись на труднощі через “саботаж” буржуаз
них спеціалістів. Як застереження цим потрібним, але не
надійним помічникам, навесні 1928 року відбувся показовий 
процес над п’ятдесятьма інженерами з вугільного регіону 
Шахти, яких звинуватили в саботажі на користь міжнародно
го капіталу. Обвинувачувачем виступав Андрій Вишинський; 
всі визнали себе винними, п’ятьох з них розстріляли. Хоча 
судовий процес у Шахтах, по суті, зашкодив індустріалізації, 
він мав політичні наслідки — продемонстрував робітникам, 
що причина їхнього жалюгідного становища корінилась У 
постійних махінаціях класових ворогів; отже, не треба по
слабляти пильність і боротьбу з ними. В результаті цієї спра
ви з’явилася формула, яку повторюватимуть аж до гучних чи
сток 1936-1938 років12, коли обвинувачувачем виступав той 
же Вишинський.
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Водночас належало зміцнити саму партію. Хоча зараз Бу- 
харін трохи “тиснув” на селян шляхом фіскальних засобів, 
іноді вдаючись до методів надзвичайних, як, наприклад, 
уральсько-сибірський, однак не сподівались, що він погодить
ся на примусову колективізацію; цю позицію також поділяли 
Риков, Голова Ради Народних Комісарів, та профспілковий 
лідер Томський. За це Бухаріна та його однодумців затаврували 
як “правих”, а наступного року виключили з партії й усунули з 
державних постів. Вперше до Політбюро Сталіна увійшли 
найвідданіші йому люди; Центральний Комітет також відзна
чався однорідністю. Це вперше дало йому можливість здійсню
вати безпосередній контроль над державним апаратом. Без
сумнівно, всі державні діячі завжди були хорошими членами 
партії. Але коли Молотов замінив Рикова на посту Голови 
РНК, а сталінський комітет перебрав функції незалежного до 
певної міри Томського, ці дві вотчини одразу підпорядкували 
вождеві. Водночас плановий апарат потроху втрачав свою 
відносну автономію, тоді як ВСНХ, очолюваний Куйбишевим, 
якого підтримував Сталін, натиснув на Держплан на початку
1928 року з вимогою радикалізувати свої проекти: в результаті 
відбувся швидкий перехід від сміливого “початкового” до 
утопічного “оптимального” варіанту плану. Внаслідок цього, 
колишні меншовицькі автори плану відчули, що їхню обе
режність можуть витлумачити як саботаж і не здіймали галасу; 
щодо Сталіна, то він щиро вірив у те, що всі несуттєві поради 
були дрібнобуржуазними проявами, і тому їх можна легко 
проігнорувати. Справи швидко пішли вгору, навіть з перевер- 
шенням оптимальних завдань.

Нарешті переглянули саму ідеологію, щоб виправдати наступ. 
Сталін говорив, що з наближенням країни до соціалізму міцніша
тиме опозиція класового ворога і загострюватиметься класова бо
ротьба. Цю теорію не раз висміювали як таку, що компрометува
ла марксизм (зайвий доказ того, що Сталін зрадив ленінському 
вченню), тому що на шляху до перемоги соціалізму класова бо
ротьба, логічно, затихатиме. Така критика — дискусії на цю тему 
точились ще в 20-ті роки (Бухарін назвав сталінську позицію 
“ідіотським невіглаством”),— виправдана стосовно формальних 
марксистських догматів, і в цьому саме виявляється її помил
ковість. Ця критика передбачає буквальне розуміння теорії Марк
са про історичну логіку соціалізму; такий буквальний підхід до іде
ології може, по суті, применшити її роль в історії.

У 1929 році перед партією постала дилема, бо історія на
справді не узгоджувалася з логікою, проте партія, як ідеокра-
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тичний режим, незмінно слідувала цій логіці. Таким чином, до
ктрина Маркса могла стати жертвою хибної позиції партії, бо 
ніякої класової боротьби в Росії тоді не відбувалося, окрім бо
ротьби самої партії проти селянства. Так теорію Маркса вико
ристали для виправдання примусового характеру п’ятирічки, 
що мала на меті зміцнити владу партії. Власне, логіка тим і ха
рактерна, що ідеологія майже завжди спотворюється, коли 
вступає у взаємодію з політичною акцією; чим вища мета ідео
логії і чим вагоміший очікуваний результат, тим вірогідніше 
спотворення на практиці. У такий же хибний спосіб розкрити
кована теорія Сталіна фактично скористалася основним марк
систським принципом класової боротьби, забезпечуючи впро
вадження політики партії, зробивши його головним принци
пом побудови радянського соціалізму.

Практичне значення сталінської теорії було абсолютно зро
зумілим: чим ближче країна підходила до колективізації, тим 
сильнішого спротиву чекали з боку селян; з форсуванням 
індустріалізації зростала вірогідність криз, які найзручніше по
долати, зваливши вину за саботаж на буржуазних спеціалістів. 
Оскільки режим планувався примусові заходи, доцільно було 
підготуватись до жорстких дій у відповідь та подальших акцій 
насильства. Нова ідеологічна позиція Сталіна спрямовувалася 
на психологічну мобілізацію до майбутньої соціальної війни.

Проте вирішальним фактором у забезпеченні нового 
сталінського курсу став досвід уральсько-сибірського методу: 
селяни не чинили опору і країна не поринула у хаос воєнного 
комунізму, як це передрікали полохливі “праві”. Тому Сталін 
усвідомив: якщо партійна машина вдасться до масованого тис
ку, селяни розбредуться по всій країні і зможуть чинити 
серйозний опір. Але він сильно прорахувався: в результаті йо
го політики планова колективізація перетворилась на війну між 
владою і селянством.

Влітку 1929 року розпочався систематичний тиск, коли со
ратники Сталіна направили партійних активістів для проведен
ня масової колективізації в окремих регіонах будь-якою ціною. 
Внаслідок цього, на 1 жовтня кількість працюючих у колектив
них господарствах (або колгоспах) зросла з одного до двох 
мільйонів. Сталін наводив цей приклад на підтвердження того 
факту, що “середняків” вдалося схилити на бік соціалізму, і те
пер вони вступали до колгоспів добровільно і масово. Саме так 
він розумів революцію згори у відповідь на спротив знизу; и 
вочевидь, її успіх значною мірою приписував собі.
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Дуже дивно, що після поїздки на Урал і до Сибіру, у січні
1928 року, Сталін жодного разу не побував у сільській місце
вості. Впродовж всього періоду колективізації і до останніх 
своїх днів Сталін жодного разу не бачив колгоспу; його порт
рети в товаристві усміхнених жінок — чистісінький блеф. 
Сталін бачив село лише через призму ідеологічних категорій — 
куркуль, середняк і бідняк. До речі, його настільки мало ціка
вили ключові питання п’ятирічки, як і село та індустріалізація; 
навіть у критичні роки Другої світової війни єдина поїздка у 
фронтові частини видавалась надто поспішною і формальною.

З 1928 року Сталін правив країною і будував соціалізм ви
ключно із штабу ЦК партії на Старій площі в провулку, непо
далік від Кремля, та з урядового комплексу всередині Кремля. 
На початку 1930 його головна база, Секретаріат, стала 
справжньою партією в партії; шість її відділів контролювали 
роботу решти членів партії та діяльність уряду. Крім того, 
наприкінці 20-тих Сталін створив особистий секретаріат, який 
очолив Олександр Поскрьобишев. Туди увійшли одіозні фігу
ри, на зразок майбутнього керівника політичної поліції Мико
ли Єжова. Із своїх московських бастіонів він вибирався тільки 
на заміську “ближню” дачу в Кунцево, а влітку — на чорно
морський берег Криму чи Сочі, в будинки, оточені охороною. 
Відрізаний від реального життя країни, він бачив його лише че
рез партійні рапорти. Не дивно, що розпочавши Другий На
ступ, він по-справжньому вірив у те, що зможе завершити йо
го блискавично.

Так, 7-го листопада у зверненні на честь 12-ї річниці рево
люції Сталін проголосив 1929-тий “роком великого перелому”, 
стверджуючи, що країна готова “повним ходом” йти до 
соціалізму. А невдовзі цей рік став визначальним для масової 
або суцільної колективізації. Але перегляд плану для сільсько
го господарства неодмінно вимагав перегляду завдань промис
ловості, тому у грудні партія проголосила, що завдання 
п’ятирічки треба виконати за чотири роки. Цим Сталін дав зро
зуміти, що країна розпочинає здійснення Другої революції.

Щоб підкреслити важливість події — його п’ятдесятиріччя — 
21-го грудня святкували з усією партійною помпою. Тепер з 
Хазяїна, як до нього звертались раніше в партії, він перетворився 
на Вождя — вже для цілого народу. Так почалась його кар’єра 
“Леніна сьогодні”. Це мало означати, що Ленін здійснив першу 
Жовтневу революцію, а Сталін звершить другу й остаточну, з 
метою побудови соціалізму. Культ Леніна, який переріс у 20-ті 
Роки у культ самої партії, вже створив модель мудрого Вождя;13

15*
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Сталіну залишалось лише зіграти цю роль. В кінці грудня 1929 
року склались всі необхідні передумови для великого стрибка. 
Можна було розпочинати наступ.

Користуючись воєнною термінологією тих часів, кампанія 
розгорталась на двох основних “фронтах” — сільськогоспо
дарському і промисловому. Кожен з них мав численні 
“підфронти”: наприклад, зерновий чи бавовняний, фронт 
вугілля або сталі. Призначення третього — широкого фронту 
“культури” — полягало у боротьбі з неписьменністю, технічною 
неграмотністю і безкультур’ям в цілому, що так непокоїло сво
го часу Леніна, з російською відсталістю від сучасного життя — 
риса, що передусім асоціювалася з мужиком. Якщо виникали 
труднощі або непередбачувані ситуації хоча б на одному з цих 
фронтів, проблему вирішували за рахунок “ударних бригад”; 
званням “ударник” удостоювали найпочесніших представників 
робітничого класу. Подібним чином робітничі колективи за
кликали брати участь у “соціалістичних змаганнях”, підвищу
вали продуктивність психологічними засобами, оскільки ма
теріальна зацікавленість не пропонувалась.

Коли є фронти, мусять бути й вороги. І, звичайно, роль го
ловних ворогів відігравали куркулі. Крім них знайшлись й інші: 
непмани, спекулянти, буржуазні спеціалісти, зайняті в Держ- 
плані або на посадах інженерів, праві та ліві уклоністи в партії; 
всі вони могли стати “шкідниками”, вступити у змову з інозем
ними “імперіалістами”. Тому боротьба на кожному фронті ма
ла вестись з належною класовою “пильністю” та в дусі тра
диційної класової.

До того ж, боротьба на одному з фронтів органічно 
пов’язувалась з іншими фронтами, тому невдача на будь-якій з 
ділянок сприймалась як загроза поразки в цілому. Саме ця віра 
в глобальний чи тотальний характер розпочатого у січні 1930 
року Великого Соціалістичного Наступу пояснює його 
поспішність і непідготовленість. Коли наприкінці 1929 темпи 
індустріалізації значно зросли, керівництво партії дійшло вис
новку: якщо селян негайно не охопити колективізацією, до
1931 року дефіцит продовольчих запасів “провалить” промис
ловий фронт. Саме через цю обставину сільськогосподарський 
фронт виступав основним пріоритетом.14

Відповідно, першою акцією Великого Стрибка стала прого
лошена у січні 1930 року “ліквідація куркулів як класу”. У се
ла направили бригади партійних активістів, робітничі ба



ТАК БУДУВАВСЯ СОЦІАЛІЗМ 229

тальйони, студентів-комсомольців, загони ГПУ (так тоді нази
вали ЧК). Найбільш відомими серед цих груп були двадця
тий’ятитисячники — партійні працівники, чий ентузіазм міг пе
ретворити колективізацію на спонтанну ініціативу проле
таріату.15 Ці бригади мали на меті “підтримати” бідне селянст
во, але вигнати куркулів із села й залучити середняків у кол
госп. Насправді, ці розпливчасті поняття втрачали будь-який 
смисл. Реальним виявилося насильне підпорядкування села 
партії: “куркулем” фактично вважали кожного селянина, який 
чинив спротив колективізації і, автоматично, зараховувався до 
числа “ворогів”. Партійні працівники з допомогою 
найбідніших селян відбирали у “куркулів” землю й худобу, за
лишаючи їх напризволяще у селі, але здебільшого заганяли не
покірних у товарні вагони і відправляли на заслання на північ; 
до речі, колишнім “куркулям” не дозволялось вступати до кол
госпів. Згідно з даними Політбюро, в ході колективізації близь
ко п’яти чи шести мільйонів осіб “розкуркулили”. Тактичний 
принцип кампанії 1930 року полягав у нападі на селянство зне
нацька, з метою поділу села і випередження опозиції. У такий 
спосіб планувалося завершити справу до весняної сівби.

Проте реальних планів проведення кампанії не було. Не ви
стачало необхідної кількості тракторів і комбайнів. Партія 
навіть не спромоглася визначити форму новостворених кол
госпів. Чи це будуть “ТОЗи”, тобто вільні об’єднання вироб
ників, члени яких просто здавали у спільний фонд знаряддя 
праці? Чи артілі, в яких володіння землею і її обробіток буде 
спільний? А може й комуна, як “вища”, справді соціалістична 
форма колгоспу, де все буде усуспільненим і члени її житимуть 
за тотожним принципом?

До масової колективізації більшість колгоспів були просто 
“ТОЗами”. З початком кампанії активісти партії надавали пе
ревагу артілі, а дехто — комуні, де все було б спільне — корови, 
свині, кури, присадибні ділянки селян і навіть хатній інвентар. 
То був час, коли церкви в селах закривали, знімали дзвони, а 
священиків переслідували. Одним ударом розгромили 
віковічний устрій життя селян у Росії. Нема потреби говорити, 
Що ця операція вже не нагадувала план. “План”, у поєднанні з 
‘ліквідацією куркульства”, тепер перетворився на бойовий 
^ и ч  партії в її штурмі традиційного російського села.

Акція тривала впродовж восьми тижнів; згідно з повідо
мленнями 55 відсотків сільських господарств країни перейшли 
У колективну власність. Насправді половина колективів існува- 
Ла лише на папері, решта — уособлювала слабо структуровані
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господарства, яким не вистачало техніки. Зовсім несподівано 
селяни почали чинити опір єдиними доступними їм засобами: 
знищували свою власність, аби уникнути колгоспу. Було заби
то чотири мільйони коней, чотирнадцять мільйонів голів рога
тої худоби. У держави не вистачало тракторів, щоб компенсу
вати втрачених коней, до того ж бракувало селян, навчених уп
равляти мізерною кількістю техніки, що опинилась у їхньому 
розпорядженні. Керівництво поступово усвідомлювало, що се
лу потрібні адекватніші програми, аби вся кампанія не закінчи
лась катастрофою для режиму.

Тому 2-го березня у відомій статті “Запаморочення від 
успіху” Сталін змушений був закликати до тимчасової пере
дишки. Основна думка статті полягала у тому, що товариші на 
місцях не зрозуміли вказівок партії, намагаючись у 
надзвичайно короткі терміни форсувати колективізацію, і тепер 
їм слід уповільнити темп. Цю статтю часто згадують, як при
клад лицемірства Сталіна: оскільки він сам підганяв товаришів, 
вина повністю лежить на ньому. Але справа тут непроста. 
Сталін і його команда самі підштовхували партію до бою, і 
війська самі перейшли в атаку; частково, виявляючи ревний 
ентузіазм, частково, убезпечуючи себе від звинувачень у “пра
вих” настроях. Нерідко активісти на місцях виявляли невдово
лення тим, що Сталін попустив віжки. Проте, справжній вину
ватець — сама природа партії, виплекана довгими роками 
правління більшовиків, як в низах, так і в Центрі.

Але відступ Сталіна виявився тимчасовим, лише на період 
посівної кампанії. Наступних три місяці рівень колективізації 
знизився на 23 відсотки, тому що слабкі господарства, або 
“колгоспи на папері”, розпадалися. Уже восени 1930 року на
ступ відновився, але з більшою методичністю, влада почала шу
кати нові шляхи організації села. Вирішили, що артіль мусить 
стати типовою формою такої організації. Крім того, дозволили 
залишити у власності одноосібного селянина будинок, город і 
деяких домашніх тварин. З’явилась техніка, зосереджена в ма
шинно-тракторних станціях (МТС), яким надавалось політич
ного значення. Вперше партія мала справжній аванпост на селі. 
Тим часом селяни, у яких не було тяглової худоби для сівби чи 
збирання врожаю, не могли тепер обійтися без МТС. Нарешті 
держава змогла гарантовано збирати врожай.

Ці заходи у 1931 році дали поштовх другій хвилі колек
тивізації; до кінця року відсоток селянських сімей, які працю
вали в колгоспах, зріс і становив 52,7, а посівна площа кол
госпів утворила 67,8 відсотків. Це було досягнуто за рахунок



ТАК БУДУВАВСЯ СОЦІАЛІЗМ 231

жорстокішої і планомірнішої боротьби, ніж попереднього року. 
Знову почалось нищення власності, забій тяглової і домашньої 
худоби, але тепер у значно більших масштабах. За час колек
тивізації поголів’я худоби в країні скоротилося приблизно 
вдвічі, а подекуди й більше. Із появою колгоспів і знищенням 
старого села запанував хаос. Слід сказати, що основним 
побічним явищем колективізації і депортації куркулів стало ви
никнення ГУЛАГу; із скромної установи, якою вона виглядала 
при Леніні, ГУЛАГ став важливим компонентом радянської си
стеми. Але про це трохи згодом.16

Друга хвиля колективізації завершилася голодомором, який 
почався після жнив 1932 року і тривав аж до наступної осені. Хо
ча показники врожаю 1932 року були нижчими за середні, голод 
виник з іншої причини. У зв’язку з опором, який чинили селяни 
планам режиму, а також реакцією влади у відповідь, щоб раз і на
завжди зламати цю непокору. Сподіваючись, що колгоспна систе
ма достатньо зміцніла, аби забезпечити потреби країни, у травні
1932 року створили колгоспні ринки. Водночас обсяги закупівлі 
зерна знизилися, і навіть контроль партії не міг вплинути на ситу
ацію. Як і в період уральсько-сибірського методу, Сталін вважав, 
що селяни приховують хліб, а партійні функціонери на місцях не 
виявляють належної рішучості, аби відібрати його. Відтак, партія 
різко посилила тиск, щоб добряче провчити селян: держава визна
чила заготівельні квоти без будь-якого врахування того, що їм за
лишиться, хоча влада добре усвідомлювала: настане голод, який у 
1932-1933 роках у Поволжі та на Україні отримав назву “голод те
р о р у ” . 17 За різними даними він забрав життя від шести до одинад
цяти мільйонів осіб. Це був один із найстрашніших злочинів 
століття, який зберігали у великій таємниці від решти світу і навіть 
від тієї частини населення, котра безпосередньо не постраждала. 
Голод таки зробив свою справу. Він забезпечив перемогу партії на 
селі. Селяни більше не насміляться кинути виклик радянській 
владі.

Вже на початку 1934 року число селянських сімей, зайнятих у 
колгоспах, становило 71,4 відсотків, а в 1936 цифра сягнула 90 
відсотків, тобто 25 мільйонів селянських дворів об’єднали у 240 
тисячах колгоспах. Тепер незліченна кількість розпорошених гос
подарств мужицької Росії, з якими режим змушений був боротися 
^  часів НЕПу, згуртували в більш “раціональну”, іншими слова
ми, керовану соціалістичну організацію виробників.

Паралельно з колгоспною системою влада створила менш роз- 
^Ужену мережу радгоспів, тобто радянських господарств. Ці 
великі механізовані структури, в яких селяни були зайняті як
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робітники, мали стати аграрними фабриками. Хоча радгоспи 
складали досить скромну частку в сільському господарстві 
країни, їх вважали ідеальною формою соціалізму на селі, про
образом майбутнього, коли відому “суперечність між містом і 
селом” нарешті буде розв’язано.

Однак, не слід переоцінювати матеріальні перетворення на 
селі. Після встановлення нової системи і законодавчого 
закріплення форми її організації у колгоспному Статуті 1935 
року, село залишалось майже таким, яким було за часів Тютче- 
ва, — з перекошеними, небіленими дерев’яними хатками, од
нокімнатною крамницею і такою ж школою. Повсякденне жит
тя залишалось незмінним; так, до 1939 року лише 4,5 відсотки 
колгоспів були електрифіковані. Крім того, продовольчих про
дуктів на селі виявилося значно менше, ніж у 1929, ба навіть
1913 році.

Змін на селі зазнали лише його політична й економічна ор
ганізація. Щоправда, селянин не сів на трактор, як обіцяв 
Сталін; трактори зосереджувалися в МТС, які обслуговували по 
кілька колгоспів. Таким чином, МТС уособлювали тепер 
партійну присутність на селі, яке до колективізації не відчува
ло дієвого контролю з боку партії. Завоювання Росії більшови
ками, що у 1921 році не обминуло й міста, тепер нарешті за
вершили, і всю країну підкорили остаточно18.

Однак, режим змушений був піти на суттєву поступку селя
нам — у вигляді індивідуальних земельних ділянок. Хоча роби
лося це з небажанням; до кінця своїх днів радянська влада на
магалася применшити значення цих ділянок. Але ліквідувати їх 
так і не вдалось, тому невеликі приватні наділи землі і 
маргінальні ринки продовжували існувати. Ці приватні госпо
дарства, до речі, дали значну кількість продовольчих продуктів 
для країни; за 1937 рік вони становили близько 25 відсотків -  
причому з орної землі, що склала лише п’ять відсотків.

Попри все, індивідуальний селянський сектор не міг конку
рувати з державою у головному — виробництві зерна; саме в не
подільному контролі над його виробництвом і полягало реаль
не завдання колективізації. Після 1933 року держава 
накопичила достатній запас продовольчих товарів, за які не 
платила, оскільки це не було пов’язано з ринком, який міг 
компенсувати селянам значну частку споживчих товарів. Так, 
вже вкотре, економічну проблему вирішили ПОЛІТИЧНИМ ШЛЯ
ХОМ — адміністрування підмінило ринок. У такий спосіб зни
щили селянство як незалежну, самодостатню силу, єдину твер
диню російського суспільства, що пережила революцію. Клас,
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який сам дозволив невеликій купці фанатиків захопити владу у 
1917 році, тепер став головною жертвою їхнього фанатизму.

В результаті, традиційне російське село знищили раз і на
завжди. Точніше, минуло менше століття після звільнення 1861 
року, а селяни знову потрапили у кріпацтво до партійної дер
жави. Тепер партія змогла впритул підійти до головної справи 
побудови соціалізму: грандіозної програми індустріалізації.

Якщо сталінська колективізація стала непоправною бідою для 
країни, індустріалізація — попри високу ціну, жорстокість і марно
тратство — виявилась значним історичним досягненням. Це 
справді єдине реальне досягнення радянського експерименту.

Індустріалізація була джерелом щирої гордості більшості 
міського населення; вона також стала вирішальним фактором 
іншого успіху влади — перемоги у Другій світовій війні; завдя
ки індустріалізації країна із селянської перетворилась на сучас
не урбанізоване суспільство, принаймні, подібне до нього. 
Врешті, це ознаменувало важливу перемогу більшовицького во
люнтаризму.

Великий стрибок у Кришталевий Палац технології значною 
мірою став наслідком війни партії проти селянської Росії. Бурхли
ва індустріалізація після 1929 року дала поштовх процесу колек
тивізації і, навпаки, колективізація породжувала індустріалізацію. 
Обидва процеси взаємопідживлювалися і розвивалися у 
взаємозв’язку, хоча не в повній відповідності до п’ятирічного пла
ну, який передбачав взаємну підтримку через взаємозбагачення; 
насправді, зв’язок між двома “фронтами” здійснювався за 
обопільної паніки, яка перейшла у взаємне сп’яніння.

Наприкінці 1929 року прийняли рішення взяти курс на по
вну колективізацію, прискорити план з метою механізації кол
госпів. Відтак, 1-го грудня переглянули цілі оптимальної про
грами. Через кілька днів з’їзд “ударних бригад” виступив із за
кликом завершити п’ятирічку за чотири роки, що негайно ста
ло політикою уряду (тепер п’ятирічка формально мала завер
шитись 31-го фудня 1932 року). Фактично від плану у його 
первісному технократичному варіанті, як абсолютно утопічно- 
го, відмовилися. Він більше нагадував серію пріоритетних, 
стратегічних проектів у промисловості, які належало виконати 
3а будь-яку ціну. Крім того, він став інструментом ПСИХО
ЛОГІЧНОЇ мобілізації партії й народу, засобом, який забезпечував 
переможний поступ на “індустріальному фронті” Але чіткого
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бойового порядку тут не спостерігалось, як і на щойно відкри
тому аграрному фронті; перші набутки фабрик і металургійних 
заводів виявились настільки жалюгідні, як і в сільському гос
подарстві.

“Техніка вирішує все” — стало гаслом наступу; це означало, що 
наявність техніки автоматично забезпечить сучасну продуктивність 
і успіх соціалістичного поступу. Цей спрощений підхід — не про
сто результат примітивного розуміння марксизму Сталіним; він, 
значною мірою, випливав із технологічного детермінізму доктрини 
самого Маркса, коли основоположник стверджував, що ручний 
млин породжує суспільство феодалів, а паровий — суспільство про
мислових капіталістів. Ця точка зору підтримувалася й ленінським 
висловом: “Комунізм — це радянська влада плюс електрифікація”. 
Сталін просто осучаснив вислів, заявивши, що доменна піч поро
джує соціалістичне суспільство. Цю марксистську традицію можна 
збагатити прикладом Америки як взірця сучасності, образом, що 
виник у Європі після Першої світової війни і доповнився форму
лою продуктивності праці Тейлора, а пізніше — дивовижними 
складальними лініями Форда. Але ж техніка першої п’ятирічки на
гадувала технології Америки раннього періоду. Тому будівництво 
соціалізму в Росії за Марксом означало по суті: “Наздогнати і ви
передити Америку”.

Таким чином, партія поставила головну стратегічну мету — 
розвивати важку індустрію і засоби виробництва, кинувши всі 
ресурси на проекти, які сприятимуть подальшій розбудові 
індустрії. Так виглядав тепер план, оскільки партія зробила свій 
вибір без врахування того, як ці пріоритетні програми 
співвідноситимуться з легкою промисловістю, бюджетом, робо
чою силою і споживачами. В результаті, “вакханалія плануван
ня”19 з 1930 по 1933 рік породила періодичні кризи, що ледве 
не призвели до провалу.

Головна роль у цій програмі відводилася важкій металургії. 
Відповідно, головними пріоритетами стали вугілля, залізо, 
сталь, а також верстати та нові заводи, які мали випускати 
турбіни, трактори, вантажні та легкові автомобілі.20 Щоб впо
ратися із поставленими завданнями, збільшили бюрократичний 
апарат: ВСНХ поділили на окремі Народні Комісаріати про
мисловості -  міністерства. Першим стало міністерство важкої 
промисловості, очолюване членом Політбюро Орджонікідзе, 
який, головним чином, виконував роль організатора, залишаю
чи технічне керівництво своєму компетентнішому заступникові 
П’ятакову. Грандіозним проектом п’ятирічки був Уральсько- 
Кузнецький комбінат, що поєднав залізорудні можливості но
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вого уральського міста Магнітогорська і Кузбасу, розташованих 
за тисячу миль від китайського кордону. Таким чином, у доре
волюційного Криворізько-Донецького вуглеметалургійного 
комбінату на Україні, який не мав сучасного устаткування і міг 
стати об’єктом для нападу через свою наближеність до західно
го кордону, з’явилася альтернатива.

Серед інших важливих об’єктів слід назвати тракторний за
вод у Сталінграді, автомобільний завод ім. Молотова у Нижнь
ому Новгороді (згодом перейменований на Горький), а також 
метрополітен ім. Кагановича у Москві. Водночас, великого 
значення надавалось електрифікації — будівництво Дніпрогесу 
(воно збігалося в часі з проектами плотини Гувера і об’єктом в 
долині штату Теннессі). Менше уваги приділялось транспорту: 
основними об’єктами було будівництво Турксибу, залізниці, 
яка пролягла через Середню Азію, і Біломорканалу, який буду
вали в’язні; він виявився досить мілким для судноплавства, 
оскільки рили його за допомогою совкових лопат.

Щоб забезпечити фінансування цієї індустріальної програ
ми, влада продавала зерно за кордон навіть під час голоду. Це 
дозволило закупити західне устаткування і залучити західних 
інженерів до будівництва Магнітогорського комбінату й інших 
проектів. Поряд з цими базовими проектами влада за власні ре
сурси будувала по всій країні заводи для випуску автомобілів, 
тракторів й іншого необхідного важкого устаткування. Незва
жаючи на це, протягом 30-тих років спостерігалась залежність 
країни від іноземних моделей: так, лімузин ЗІС-ЗІЛ був, по 
суті, радянським “б’юїком”; Сталінградський тракторний завод

точною копією тракторного заводу “Катерпіллар”; а 
Горьківський автомобільний завод — копією заводу Форда.21 
Наслідування, хоча й вело до швидкого розвитку, вимагало ви
трат: радянська індустрія за короткий період змогла випустити 
велику кількість промислових товарів, однак не могла конкуру
вати на світовому рівні і сама майже не виробила нової про
дукції чи технологій.

Більше того, все будівництво в умовах постійних криз ме
жувало з хаосом. Перша криза виникла влітку 1930 року. Легка 
промисловість, тобто випуск товарів широкого вжитку, почала 
занепадати через відсутність інвестицій, поки робоча сила зро
стала за рахунок припливу в міста “розкуркулених” селян та 
інших робітників. Раптово виникла нестача товарів широкого 
вжитку, продовольчих товарів, житла, міського транспорту, які 
^ змогли задовольнити найелементарніші потреби робітників. 
Ціни непомірно зросли, і влада змушена була вдатись, майже
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повсюди, до карткової системи для зростаючого міського насе
лення. Ситуація й надалі погіршувалась; “1933 рік (в Росії) став 
кульмінаційним щодо різкого спаду життєвого рівня в мирний 
час за всю історію”.22 Власне, то не був мирний період в Росії.

Восени 1930 року, коли товари масового вжитку зникли, а 
ціни зросли, з’ясувалось, що, попри усілякі сподівання, загаль
не промислове виробництво пішло на спад.23 Оскільки це тра
пилось одразу ж після першої невдачі колективізації, в партії 
лунали голоси, які ратували за уповільнення “темпів” 
індустріалізації. Проте Сталін залишався глухим до проблем як 
міста, так і села. У відповідь він рішуче відмовився знизити 
існуючі темпи, бо сподівався впоратись із наростаючою новою 
кризою, викликаною диспропорцією в робочій силі.24 Тепер 
стало очевидним, що техніка не вирішує все, що нові машини, 
за які країна заплатила так дорого, не зможуть працювати без 
кваліфікованих робітників.

У промові, виголошеній у липні 1931 року, Сталін намагав
ся пов’язати цілі владної системи з недосконалістю “людсько
го фактору”. Це нагадувало політику компромісу, аналогічну 
його поступці в питанні індивідуальних земельних ділянок для 
селян. До цього часу політика більшовиків щодо заробітної 
плати будувалась на засадах рівності; тепер Сталін розкритику
вав “зрівнялівку” як антимарксистську і “дрібнобуржуазну”. За 
його словами, справжня соціалістична політика полягає в тому, 
щоб робітники одержували відрядно, або за кількість виробле
ної продукції. Іншими словами, зіткнувшись із появою непе- 
редбачуваного і майже суцільного дефіциту, Сталін вдався до 
винагород з метою стимулювання виробництва. Це був його 
пряник.

Батога показав, коли виступив з критикою “плинності 
кадрів”, переміщення робітників у пошуках кращого життя в 
умовах дефіциту. Так запровадили внутрішні паспорти: кожен 
громадянин повинен був реєструватись в органах міліції за 
місцем проживання; право на житло і продовольчі картки 
прив’язувались до місця роботи; ввели кримінальну від̂  
повідальність за прогули. Це поклало початок процесу, який 
повернув поліцейську практику трудових книжок, типову для 
XIX століття, а з нею -  загрозу ГУЛАГУ, аби закріпити 
робітника за робочим місцем. Хоча такий порядок був менш 
жорстоким, порівнюючи з новим колгоспним рабством, 
(селяни взагалі не мали паспортів), він однаково 
підпорядковував населення новим завданням режиму.
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Сталін також дивився у майбутнє, коли наполягав на не
обхідності формування спільноти, яка стане новим робітничим 
класом.25 Існуючій робітничій силі, особливо вчорашнім селя
нам, бракувало “культури”, необхідної новій індустріальній си
стемі; а буржуазні спеціалісти, носії такої “культури”, були 
політично ненадійними, як і царські офіцери у Червоній армії 
в часи громадянської війни. На початку індустріального насту
пу відбулись два показові судові процеси над “саботажниками” 
із числа так званої Промислової партії “буржуазних” інженерів 
(1930 рік), а в 1931 — над групою меншовиків (ініціаторів 
упровадження п’ятирічки).26 Але потреба в кваліфікованих ка
драх виявилась настільки гострою, що Сталін змушений був 
припинити “цькування”. Як довгостроковий захід, він розпо
чав масовану атаку на “культурний” фронт, вимагаючи 
технічної освіти, що сформує соціалістичну “трудову 
інтелігенцію”. Тим часом, надійних пролетарів, навчаючи, “ви
сували” на керівні посади — так званий процес висування, 
який дасть диктатурі пролетаріату власні “кадри”, або 
технічний персонал. Подібно до того, як царських офіцерів по
ступово усували з лав Червоної армії наприкінці громадянської 
війни і заміняли навченими червоними курсантами, так і на 
індустріальному фронті буржуазний офіцерський корпус 
заміняли навченими “червоними директорами”.

У 1935 році акцент на політиці “людського фактору” досяг 
свого апогею. Серед рядових робітників принципи ударної 
праці і соціалістичного змагання тепер переросли у ста- 
ханівський рух.27 Шахтар на прізвище Стаханов, за допомогою 
дирекції, штучно створив для себе ідеальні умови і, таким чи
ном, перевиконав встановлену “норму” видобутку вугілля. Йо
го негайно зробили героєм, а робітників інших галузей спону
кали наслідувати його подвиг. Подібні приклади з’явилися то
му, що продуктивність праці у країні залишалась настільки 
низькою, що підняти її можна було дуже швидко; до того ж 
значну кількість робітників охопило щире бажання розбудува
ти соціалістичну індустрію. Завдяки таким міні-стрибкам вста
новили нові норми для всіх робітників; пролетарській масі, та
ким чином, нав’язали “потогінну” систему, ще гіршу, ніж до 
стаханівського руху. Що ж до відрядних “героїв соціалістичної 
праці”, вони утворили своєрідну робітничу аристократію у за
вершеній сталінській системі.

Втім, Сталін приділяв ще більшу увагу питанням 
Керівництва у промисловому секторі, оскільки його компе
тентність мала суттєве значення для успіху всієї системи. Тому,
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після 1931 року, проводилась політика сприяння елітній вищій 
освіті, але тільки для перспективних елементів населення; здо
бувши освіту, ці “кадри” отримували матеріальні і соціальні 
привілеї відповідно до їхніх керівних обов’язків.

Ці обов’язки визначались списками посад (номенклатура
ми) і контролювались партійними комітетами на різних рівнях; 
таким чином, нові кадри стали відомі під загальною назвою -  
“номенклатура”. Призначення за номенклатурним списком на
гадувало адміністративні заходи 20-тих років, але тільки після 
сталінської індустріалізації з’явилась велика кількість нових 
посад, яку система звела до статусу справжньої касти. У 1935 
році ця група втілювала вершину нового соціального порядку. 
Тому Сталін переглянув генеральну лінію, заявивши, що 
“найціннішим капіталом є людина”, а вислів “кадри вирішу
ють все” став новим гаслом дня.

Подібний перегляд первісних завдань Наступу торкнувся 
також інших сфер. У 1930 році, коли країна, відмовившись від 
напівринкової економіки НЕПу, перейшла до планового 
розміщення ресурсів, знову постало питання про роль грошей, 
як це було в роки воєнного комунізму. Багато хто вважав, 
навіть сам Сталін, що гроші відкриють шлях для соціалістич
ного “товарообміну” між підприємствами. Однак, скоро з’ясу
валось, що гроші не можна скасовувати, тому що товарообмін 
(по суті, це тільки бартер) буде надто обтяжливим і недоскона
лим для широкої індустріальної мережі. Тому, аби прив’язати 
чуже явище — гроші — до завдань п’ятирічки, уряд зосередив 
усі кредити в державному банку. Але підйом у промисловості 
був настільки хаотичним, що плановики, врешті-решт, розпо
чали її фінансування за допомогою друкарського верстату. Все 
це, у поєднанні із загальною бідністю, за роки п’ятирічки спри
чинило до зростання інфляції у шестикратному розмірі. 
Інфляція зруйнувала більш-менш розумне планування, усклад
нюючи прогнозування й координацію. Крім того, оскільки зар
плата в промисловості відставала від інфляції, а селянам взагалі 
майже нічого не платили, падіння вартості карбованця призве
ло до чергового викачування ресурсів з населення для потреб 
промисловості.

Це був новий варіант соціалістичної економіки. Ринок 
придушили і замінили політичним розміщенням ресурсів- 
Оскільки гроші й ціни збереглись, на відміну від останніх років 
воєнного комунізму, вони набули нової функції — Д О В О Д И Т И  

політичні цілі режиму до всіх осіб, задіяних у сфері економіки- 
Так, гроші продовжували ходити, але їх роль значно відрізня
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лась від тієї, яка була за НЕПу. Ціни й заробітна плата не ре
гулювались попитом і пропозиціями, а встановлювались держа
вою. Водночас ввели податок з обороту на всі продукти і на 
всіх етапах виробництва; це давало можливість при бажанні 
роздувати ціни, хоча за рахунок дотацій можна було їх знижу
вати. Це не сприяло урівноваженню попиту й пропозиції, хоча 
створило певну рівновагу, необхідну державі. Ціни, заробітна 
плата й податки підпорядковувались не економічній, а 
політичній логіці.

Виникла нова формула організації виробництва і розподілу
— безринкова грошова економіка. Вона не нагадувала формулу 
первісного воєнного комунізму, коли економіка стала бюро
кратично централізованою (принаймні, на папері), але 
бракувало програми і грошей. Сталінська система, навпаки, 
мала їх. Ця нова система, звичайно, не могла взаємодіяти зі 
світовою економікою, тому карбованець залишався неконвер- 
тованим, аби виключити вплив зовнішнього ринку. Словом, 
така ізоляція дала змогу державі посилити контроль над еко
номічним розвитком в межах країни. Врешті-решт, це 
відмежувало Радянський Союз від впливу зовнішніх досягнень 
і стало однією з причин остаточного занепаду системи.

Спостерігалася й інша відмінність сталінської системи від 
воєнного комунізму, яка створила аномалію нового порядку. 
Фактично, ринок продовжував існувати в період планової еко
номіки. Спочатку — легальний колгоспний, потім — нелегаль
ний “чорний ринок”, знаний пізніше як “тіньова економіка”. 
Ця “друга економіка”, як її ще називали, набула небаченого 
розмаху. Частково обмін проводився за гроші, частково товари 
оплачувались політичними послугами. Незалежно від форми 
оплати легальна планова економіка не могла функціонувати без 
Цієї “другої економіки”. Її потребували як директори заводів, 
так і звичайні споживачі, аби вижити. Ця підпільна, нелегаль
на економічна діяльність послабила всю систему і, зрештою, 
зруйнувала сталінську командну економіку.

Як бачимо, ще на одному фронті більшовики імпровізували 
в пошуках вирішення непередбачуваної проблеми. Знайдене 
вирішення знову давало короткочасну перевагу за рахунок 
підготовки довгострокової структурної загибелі.

До 1933 року Сталін завершив свій великий стрибок у ца- 
Рині сільського господарства, промисловості й організації 
Фінансів. Почалась друга, більш реальна, хоча навряд чи “на
уково” обгрунтована, п’ятирічка; період між 1934 і 1936 рока- 
Ми позначився підйомом у країні. Протягом десятиліття
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стабілізувались результати Другої революції, і на руїнах НЕПу 
з’явилась нова радянська система. Якою ж постала загальна 
структура й динаміка цієї системи?

По-перше, режим виконав пріоритетні завдання економіки. 
Нарешті завершили всі вищезгадані і деякі інші проекти важ
кої промисловості — якщо й не за планом, то, принаймні, в ду
же стислі терміни. Баланс російської економіки безповоротно 
змістили від сільського господарства до індустрії, від села до 
міста. У 30-ті роки близько тридцяти мільйонів селян вирвали 
з коренем і перенесли у міста: таким став найбільш важливий, 
блискавичний стрибок в історії урбанізації.

Масове вигнання селян навряд чи можна пояснити прина
дами нових індустріальних міст. Скоріше, причина полягала у 
запровадженні владою трудодня, тобто, системи визначення і 
винагород за працю колгоспників. Норми, встановлені для 
кожної сім’ї, оплачувались низько; в колгоспах працювали, го
ловним чином, жінки, діти й люди похилого віку. Ця система, 
вочевидь, стала головною причиною низької продуктивності 
праці у колективних господарствах. Водночас, система фактич
но примушувала фізично здорових чоловіків від землі 
працювати у промисловості — режим мав своє розумне цьому 
пояснення. Економічний примус нерідко доповнювався 
угодами, що укладались між колгоспами й заводами на 
трансфер живих душ. Опинившись у нових містах, колишні 
мужики навчались, прилучались до “цивілізації” і виховувались 
на принципах марксизму-ленінізму.

Під кінець десятирічного періоду Радянський Союз мав 
“сучасну” промисловість, що вперше дало змогу країні відчути 
економічну самодостатність. Зникла колишня залежність сис
теми від іноземних моделей, проектів і спеціалістів, тепер 
країна виробляла повну гаму основних промислових товарів -  
від прокатних станів до механічних верстатів і турбін, від 
вугілля, нафти, тракторів, танків і автомобілів до літаків — все 
це повністю власними силами. Такі досягнення ставили Ра
дянський Союз в одну категорію зі Сполученими Штатами: 
обидві країни мали більшу економічну самодостатність, ніж 
будь-яка інша європейська держава чи Японія. Для Росії цей 
факт неабиякого значення у зв’язку із загостренням міжнарод
ної ситуації в 30-ті роки.

З самого початку індустріалізація проводилася задля 
національної оборони, про що свідчить знамените висловлю
вання Сталіна у 1931 році: Росія більше не дозволить собі бути 
битою. Втім, оборона не стала основним мотивом на початку
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індустріалізації; завдання полягало у підпорядкуванні промис
лової і пролетарської “бази” існуючій “надструктурі” партії, в 
такий спосіб планувалось зробити партію життєздатною 
рушійною силою для побудови соціалізму в країні. У викривле
ному радянському світі першочергове завдання індустріалізації 
полягало у приведенні російської дійсності у відповідність до 
марксистських соціологічних постулатів.

У 1929-1932 роках не виникало загрози з боку нацистів, а 
окупація Японією Маньчжурії 1931 року навряд чи становила 
серйозну небезпеку для радянської Росії. Прояви націоналізму 
теж не давали особливих підстав для хвилювання за міжнарод
ну стабільність; єдиною турботою став захист революції і 
партійної держави від оточення світового капіталу. Це особли
во чітко виявилось у надуманій загрозі війни 1927 року і заяві 
Сталіна 1928 року про те, що процес стабілізації світового 
капіталізму зупинився і Радянський Союз стоятиме на сторожі 
перед малоймовірною агресією з боку англо-французьких 
імперіалістів. Вплив міжнародного становища на бурхливу 
індустріалізацію Рад не слід приписувати певній реальній за
грозі, скоріше це була ідеологічно викликана параноя Рад що
до “капіталістичного” світу.

Цей постійний страх по-справжньому матеріалізувався ли
ше 1936 року, коли Гітлер захопив Рейнську область, а Японія 
вдерлася до Китаю. Ці події фактично здійснили відчутніший 
вплив на радянську індустріальну машину, ніж соціалізм. Ра
дянська індустріалізація, коли посеред десятилітки прийняли 
остаточну формулу, зводилась до таких характеристик: всупе
реч декларованим цілям режиму, вона йшла врозріз із систе
мою виробництва, яка б забезпечувала достаток заради задово
лення потреб населення; це була система поголовного здир- 
ництва з населення для виготовлення засобів виробництва і 
розбудови індустріальної держави, випуску ще більшої кіль
кості засобів виробництва для подальшого зростання індустріаль
ної могутності, а, врешті-решт, — для виробництва зброї. Ця ди
наміка стала рушійною силою зрілої радянської системи.

Увага до важкої промисловості, яка на початковій стадії ма
ла створити базу для всебічного економічного підйому, не 
принесла результатів. Нарощування воєнного потенціалу, на
решті, стало істинною і кінцевою метою системи, тож команд
но-адміністративні структури режиму беззастережно віддалися 
Цій меті. Починаючи з 1937 року, акцент радянської промисло
вості різко змістився на воєнне виробництво; ця тенденція 
простежувалась аж до розпаду системи в кінці 80-тих.

16 -  4745
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Ці заходи йшли паралельно до сталінського плану побудо
ви нового розшарованого суспільства. Звичайно, цей факт не 
визнавався. Формально новий порядок 1936 року отримав на
зву “соціалістичний” і базувався на трьох неантагоністичних 
класах — робітників, селян та “інтелігенції” (тобто, нові дирек
тори), які разом утворювали “народ”. Проте, винагороди і вла
да розподілялись у суворій відповідності: враховуючи користь 
від кожного і політичну відданість владі. Все робилось по ко
манді згори донизу.

Сам Сталін, образно висловлюючись стосовно нової 
індустріальної Росії, порівнював свою систему з “машиною і 
гвинтами”.28 Віддаючи перевагу військовій термінології, він 
проводив аналогію між партією й “армією”:

Якщо ми маємо на увазі її керівні прошарки, то там є 
близько 3-4 тисяч першокласних керівників, яких я назвав 
би генеральським корпусом нашої партії. Близько 30-40 
тисяч — це керівники середньої ланки. Вони складають 
офіцерський корпус нашої партії. Далі, близько 100-150 
тисяч керівників низової ланки — це, так би мовити, 
сержантський склад нашої партії.29

Ця образність вийшла за межі ленінського принципу 1917 
року, згідно з яким воєнний соціалізм Людендорфа можна лег
ко перетворити на воєнний комунізм, а також далі розвивала 
програму Троцького (1920 рік) стосовно “мілітаризації праці” 
Навіть НЕП, з його “командними висотами”, підтримував цей 
мілітаристський дух.

Тож не дивно, що після Другої світової війни американські 
сов’єтологи назвали сталінську зрілу систему “командною еко
номікою”. Цей ярлик виник з перекладу німецького слова 
Ве/еИЬюігізсИа/ї, яке вигадали втікачі від нацизму для позначен
ня чотирирічного плану — ідеї, запозиченої фюрером з ра
дянського досвіду, а також на честь свого колишнього коман
дира і політичного союзника Людендорфа.30 У кінці 80-тих 
російська демократична опозиція комуністичному режимові 
доповнила термін американських сов’єтологів старим радянсь
ким евфемізмом до слова примус — адміністрування. Так ви
никло поняття “адміністративно-командна система”. Демокра
там потрібна була ця парафраза як замінник “тоталітаризму”, 
слово, яке перестало бути табу лише після розвалу системи. Але 
які б терміни не використовували — в часи Людендорфа, 
Леніна, Сталіна чи будь-коли — радянська система завжди



ТАК БУДУВАВСЯ СОЦІАЛІЗМ 243

асоціювалася з воєнізованою політичною економікою, як за 
своєю організаційною структурою, так і за характером вироб
ництва. Такою вона зародилась у період воєнного комунізму й 
тріумфально дійшла до перемоги у Другому соціалістичному 
наступі.

ДЕЯКІ ОЦІНКИ ПРОМІЖНОГО ЕТАПУ

Чим же була сталінська революція: заходом, спрямованим 
на розвиток економіки, чи пілотним проектом модернізації в 
умовах відсталості? Це питання не можна розглядати у відриві 
від політичної ситуації тих днів, особливо, враховуючи ту об
ставину, що після 1937 року гітлерівська загроза підштовхнула 
економічні зусилля Радянського Союзу на шлях виконання не
продуктивних військових завдань. Як би там не сталося, але 
сталінська Росія, попри грубі методи її керівників, була силь
ною індустріальною державою; ця індустріальна могутність 
призвела до політичного наслідку: країна змогла вистояти у 
Другій світовій війні.

Водночас, аж до 80-тих років, відповідь на питання щодо 
ефективності сталінської економіки прозвучала б так: “дуже 
хороша...” Слід мати на увазі, що початок 30-тих були роками 
Великої Депресії; у Сполучених Штатах налічувалося одинад
цять, а у Німеччині — шість мільйонів безробітних, валовий 
національний продукт (ВНП) Америки щорічно падав у серед
ньому на 8 відсотків. Коли в Магнітогорську пускали нові до
менні печі, у Піттсбурзі і Рурі їх зупиняли. Сталін будував 
соціалізм, а тим часом гітлерівські “коричневі сорочки” і штур
мовики будували фашизм. Анархія ринку руйнувала Захід, на
томість, раціоналізм п’ятирічки створював новий світ на Сході.

Така перспектива чекала багатьох на Заході під час війни і в по
воєнний відбудовний період. Війна об’єднала демократів і ко
муністів у коаліцію “Народний фронт” проти фашизму, а радянсь
ка планова індустрія зробила внесок у перемогу і обійшлася без 
Плана Маршала, відбудовуючи Східну Європу. Під час затяжної 
травми, завданої Великою Депресією, і в роки повоєнної відбудо
ви, у ліберальній свідомості Заходу вималювалась картина певного 
співвідношення між нерегульованим капіталізмом, економічною 
кризою і війною, з одного боку, та плануванням, підйомом і ми- 
Р°м — з іншого; два близнюки-сузір’я, що набули ледь помітних 
крисів уже напередодні 1914 року.

Ця ментальність простежувалась у праці австрійського еко
номіста Карла Поляний “Велике перетворення”. Видана 1942

16*
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року, праця засуджувала ринок як “неприродний”, як основ
не джерело негараздів у сучасному світі. Одразу після війни 
соціалісти прийшли до влади в Англії, а Франція започаткува
ла свою форму “індикативного” планування; незабаром Західна 
Німеччина продемонструвала таке економічне диво, як 
“соціальний ринок” На цьому тлі радянська система могла за
слуговувати на повагу, а у декого — на поблажливість.

У 30-ті роки Ради оприлюднили цифри річного приросту для 
всієї економіки — від 16 до 20 відсотків, що було найвищим показ
ником у світі на той час. Методи підрахунків на Заході тоді не бу
ли достатньо ефективними, а західні економісти не виявляли на
лежного інтересу до Росії і не спромоглися перевірити дані. Про
те, журналісти-репортери — попередники академічної совєтології
— були одностайні в тому, що виняткові успіхи Росії заслуговують 
на довіру. Вже після війни, коли академічні совєтологи підрахува
ли ВНП, користуючись західною методикою, з’ясувалось, що 
річний приріст у промисловості становив 12-14 відсотків за період 
між 1929-1940 роками (показники у сільському господарстві і дані 
про прибуток на душу населення були ще нижчими). Скрупульозні 
підрахунки всієї економічної діяльності сталінського періоду 
засвідчили, що у 1955 році, порівнюючи з роком 1928, загальний 
випуск продукції зріс у 3,5 рази; в середньому річний приріст ста
новив 4,7-6,7 відсотків (дані за 30-ті роки були навіть завищеними, 
оскільки війна негативно вплинула на виробництво).31 Хоча всі ці 
підрахунки виявились нижчими за офіційні цифри Рад, вони до
водили, що такі економічні досягнення — найвизначніші в історії; 
ці підрахунки будуть повторюватись у численних підручниках і 
журналістських репортажах впродовж наступних сорока років.

Пізніше, в період перебудови, російські економісти піддали 
нищівній критиці радянську статистику 30-тих. Виявилось, шо 
за період 1928-1940 років середньорічний ріст національного 
прибутку у країні знизився до 3,4 відсотків за підрахунками 
економіста Миколи Шмельова, або до 5 відсотків — за підра
хунками інших незалежних експертів.32 Тоді західні спеціалісти 
замовкли; більшість із них виправдовувалася тим, що, мовляв, 
радянська статистика була неповною, а завдання концепту- 
алізації настільки важке, що просто неможливо визначити фак
тичні темпи росту у 30-ті роки. Справді, провідна економічна 
історія СРСР взагалі не наводить цифр зростання за весь ра
дянський період. Тому, повертаючись до журналістських 
оцінок періоду 30-тих, можна твердити, що промисловий ріст в 
СРСР за часів Сталіна був дуже позитивний. Ми справді не з н а є м о  

точних даних щодо радянської економіки у класичних п о н я т т я х
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ВНП. Проте маємо досить чітке уявлення про її загальні риси, 
знаючи, як система припинила існування. Критика ранніх розду
тих цифр довела, що ріст економіки в країні ніколи не мав притя
гальної сили у світі. Вітге, котрий у 90-х роках минулого століття 
досяг 8 відсотків річного приросту в промисловості завдяки 
скромнішим ринковим методам, напевне діяв подібно до Сталіна. 
А Японія в часи правління Мейдзі мала ще кращий результат - 6 
відсотків річного приросту для всієї економіки, не кажучи вже про 
рекордний у світі показник — 16-18 відсотків для економіки країни 
в цілому; навіть Китай під керівництвом Ден Сяопіна у 80-тих мав 
показник від 10 до 12 відсотків.

Але економічний успіх не вимірюється лише темпами росту; 
слід також брати до уваги, якою ціною впроваджувалася сталінська 
індустріалізація. Якщо, за його словами, люди є найціннішим 
капіталом, тоді від шести до одинадцяти мільйонів жертв колек
тивізації — це непомірне марнотратство національних ресурсів.

До менш цінного капіталу можна додати втрати у тваринництві 
внаслідок колективізації. У результаті такої “інвестиції” 
продуктивність сільського господарства зовсім не зросла; воно пе
ретворилось на хронічно відстаючу аграрну економіку. У 1939 році 
життєвий рівень на селі був набагато нижчим, порівнюючи з 1929, 
чи навіть з 1913 роком; а більшість міського населення жила не 
набагато краще.

Ситуація не поліпшилася навіть після смерті Сталіна, коли 
Хрущов і Брежнєв спробували надати колгоспній системі її 
первісного призначення — підвищити продуктивність. Але й тоді 
суттєвих змін на краще не спостерігалось, незважаючи на 
величезні інвестиції для села. У структурному плані колгосп не мав 
перспектив, тому що колективна праця не стимулювалася. Тому 
Росія — найбільший експортер зерна до 1914 року — у 70-ті і 80-ті 
постійно була змушена ввозити продовольчі товари (в той час, 
коли Індія та Китай могли їх продавати на експорт). Ціна 
людських жертв, принесених системі, залишалась високою. 
Російське селянство, деморалізоване, безвольне, наскрізь вражене 
алкоголізмом, було і залишатиметься тією робочою силою, яка з 
підозрою дивилась на державну владу, неохоче перебираючи на 
себе будь-яку ініціативу.

Деградація в минулому фундаментального класу Росії, ста
ла провідною темою російської літератури — від “Піднятої 
Цілини” Шолохова, 1932 рік, “Матрьониного двору” Со- 
лженіцина, 1963, до творів “сільських письменників” 70-тих 
Років. Автори цих творів проводили ідею, згідно з якою колек
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тивізація — за своїм характером економічна помилка — була 
злочином, який безповоротно вразив цілу систему, побудовану 
на кістках селян.

Капітал для індустріалізації викачувався із селян, як і передба
чав Преображенський. Цей метод фінансування, по суті, виявився 
ефективною формулою для модернізації завдяки ідеологічним пе
редумовам. Було б помилкою розглядати радянський метод, як 
аналогію первинного нагромадження капіталу шляхом позбавлен
ня селян власності на ранньому етапі сучасної Англії; нагромад
ження капіталу відбувалось там у зовсім інший спосіб.33 Жоден 
серйозний історик з економіки не доводитиме сьогодні, що 
капіталізм побудовано на таких простих речах, як експропріація 
селянських земель і використання робочої сили за рахунок беззе
мельних селян. За винятком Англії, ніколи не обговорювалось пи
тання про накопичення капіталу, яке відбувалось саме таким шля
хом. На Заході знаходили різноманітні і складні джерела для фор
мування капіталу. Марксизму потрібна була чітка і незаперечна 
історична логіка експлуатації, і він знайшов її в механізмі екс
пропріації через обгороджування общинних земель. Фінансування 
соціалістичної індустріалізації шляхом експропріації мужика також 
потребувало простої, сильної логіки. Так, первинне нагромаджен
ня капіталу, чого ніколи не спостерігалось в Англії, у Росії, під 
керівництвом Сталіна, здійснили нечувано брутальним способом. 
В результаті з’явилася стерильна інституція — колгосп, який надов
го залишиться скоріше гальмом, ніж стимулом до зростання.

Безсумнівно, що традиційне селянство в будь-якій розвиненій 
країні має поступатися силам урбанізації. Схематично, цей процес 
починається з того, що селяни мігрують до міст і стають робітни
ками; на другій стадії відбувається механізація села, а самі селяни 
стають фермерами. Це поступово стирає відмінності між містом і 
селом (що більш-менш відповідає марксистській формулі); врешті- 
решт, місто зберігає за собою значну перевагу, водночас сільське 
населення розвинених країн скорочується до 5, а то й більше 
відсотків. Отже, спостерігається процес поступового витіснення 
селянина.

Питання полягає в тому, у який спосіб все це відбувається. 
В умовах “капіталізму” цей процес розтягувався на десятиліття 
і втілювався, головним чином, шляхом придушення ринку (хо
ча європейська спільнота теж сприяла цьому у 60-тих і 70-тих 
роках, впроваджуючи План Мейнхольда). В результаті склалась 
ситуація, коли до 5 відсотків населення могли повністю прого
дувати населення країни, експортуючи крім того велику 
кількість продовольчих товарів. У радянській Росії витіснення
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селян відбулось за десятиріччя (так хотів Сталін) внаслідок де
структивних дій з боку держави. Це закінчилось катаст
рофічним устроєм сільського господарства і болючим ударом 
по національному духу. Отже, “модернізація” — навряд чи 
прийнятне слово стосовно діяльності Сталіна: ми скоріше 
маємо справу з кінцевою метою ідеократичної і партократичної 
революції. На початковій стадії ця революція дала поштовх 
процесу індустріалізації, але в кінцевому підсумку залишила по 
собі структурно скалічене суспільство й економіку.

Дехто стверджував, що це трапилось через надто швидкі 
темпи, взяті Сталіним. Якби він дотримувався плану прийня
того раніше — 15 відсотків колгоспів за п’ять років, — селяни, 
начебто, перейшли б поступово на бік влади, а усуспільнене 
сільське господарство стало б продуктивнішим за старі розпо
рошені селянські господарства. Просто їм хотілось в це вірити, 
але досвід підказує, що велике механізоване господарство 
вигідне лише для окремих культур і за певних кліматичних та 
географічних умов; це — не якась універсальна формула, як 
вважали автори п’ятирічки.

Подібним чином культ колективного господарства, як 
вищої соціальної форми, випливає не з економічних, а скоріше 
з ідеологічних міркувань. Точніше, із соціалістичного 
переконання, що колективна праця моральніша і краща за 
індивідуальну, а також із ідеалізованого образу великої 
механізованої ферми в преріях Америки (більшовики, правда, 
не помітили, що здебільшого ферми були сімейними). Ось 
чому одна з найменш успішних радянських інституцій так 
розхвалювалась в офіційній радянській міфології. 
Возвеличений як вершина соціалістичної праці — порівняно з 
фабрикою, це справді більш колективне підприємство — 
колгосп проголосили основою радянської системи. Сталін 
спорудив храм цій інституції у вигляді гігантської 
Сільськогосподарської Виставки, яка десятиліттями служила 
об’єктом обов’язкового захоплення для всіх, хто приїжджав до 
Москви. Тепер просто було неможливо відмовитись від 
колгоспу, оточеного таким ореолом, незважаючи на його явну 
неефективність, оскільки це могло б зганьбити всю систему.

Задум з колгоспом (як і з радгоспом) не вдався, оскільки 
організовували його надто швидко і примусово. Причина — в 
завданні, яке ставили перед колгоспом: перетворити селянські 
господарства Росії на аграрні фабрики. За своєю природою 
колгосп відігравав роль проекції урбанічно-індустріальної 
марксистської перспективи на світ селянина. Більше того, ра-
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донські марксисти, з причини свого ворожого ставлення до 
відсталості селян, ніколи не розуміли світ села; єдиним їхнім 
бажанням було змінити цей світ. Таке нехтування великою 
мірою спричинило катастрофу 1930-1933 років.

В той час знайшлись люди, які намагались попередити про 
загрозу колективізації. Наприклад, есерівський економіст 
Андрій Чаянов доводив, що природною виробничою одиницею 
для селян має стати не великий колектив, а сімейне господар
ство, яке б об’єднало два чи три покоління. Доказом цьому є 
висока продуктивність індивідуальних сімейних городів за всю 
історію радянської держави. Чаянов також доводив, що при
родною формою об’єднання для селян є класична кооперація 
виробників, яку б контролювали самі селяни і де кожна сім'я 
зберегла б свою економічну незалежність. Справді, до рево
люції у Росії з допомогою есерівської інтелігенції організували 
найбільший у Європі кооперативний рух.

Хоча партії і вдалось підбурити деяку частину селянської 
бідноти на грабіж куркулів, в основній своїй масі селянство бу
ло проти інспірованого партією поділу села на три ворогуючі 
класи. Навпаки, майже всі селяни виявляли почуття селянської 
солідарності перед загрозою чужого їм світу міста й держави. 
Загалом селяни ставилися до куркулів як до сільських ватажків, 
а не як до визискувачів.

Об’єднані почуттям солідарності, селяни не бажали і не 
приймуть колгоспу, нав’язаного комуністичною партією. Все, 
що пов’язувало їх з партією — відверте насильство, цінові 
маніпулювання НЕПу — мало негативний характер. Постійні 
погрози партії куркульству в 20-ті роки сприймались селянами 
як погроза всьому селу. Селяни вбачали в колективізації, яка 
завершилась після 1927 року, прелюдію до легалізованої прод- 
розкладки.

Зважаючи на цю природну ментальність, сподівання ко
муністів на добровільну колективізацію виявилися абсолютною 
утопією. Ще в 90-ті роки минулого століття Енгельс і Каутсь- 
кий, передбачаючи колективізацію сільського господарства, на
полягали на її добровільності. Після 1921 року Ленін, Троць- 
кий, Бухарін і навіть Сталін — всі зобов’язались дотримуватись 
цієї позиції. Проте ніхто з більшовицьких лідерів не спитав се
бе прямо, що вони робитимуть, якщо селяни відмовляться від 
колективізації і партії доведеться обирати між примусом і 
капітуляцією. Навіть коли Сталін скористався насильницькою 
тактикою, він не визнав цього публічно. Насильство маскува
лось під класову війну, яку вели пролетаріат і збідніле селянст
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во з куркулями, які намагались реставрувати “капіталізм”. Без 
такого ідеологічного прикриття, у поєднанні з певним невігла
ством, партія навряд чи змогла б вчинити насильство в таких 
нечуваних масштабах. До речі, Сталін і його рать щиро вірили, 
що цій кампанії були притаманні риси класової війни — з мо
менту приходу до влади партія іншої мови не знала.

Цей аналіз дає можливість перейти до питань оцінки, про 
що йшлося на початку розділу. По-перше, слід пам’ятати про 
автократичну спадковість. Періодичність революції згори в 
історії Росії — беззаперечне явище. Але як ми це пояснюємо, 
як співставляємо один епізод революції з іншим? Тут аналогію 
дуже часто плутають з причиною, наче якась метафізична сила 
передається від Грізного до Петра і від Петра до Сталіна.34 
Схильність Сталіна думати в такий спосіб ще ні про що не 
говорить. Порівнюючи свою особу з Петром Великим та 
Іваном Грізним, він прагнув демонстрації і виправдання того, 
що він уже вирішив зробити; згадувані історичні постаті 
надихали його, коли він починав справу. В той час його 
ідеологічними посиланнями були марксизм та соціалізм і, 
особливо, вождь Ленін.

Тому дуже легко встановити емпірично джерела сталінської 
політики в традиціях більшовизму; але надзвичайно важко 
знайти емпіричний конвейєр, тобто з’ясувати, яким чином ця 
політика передавалась від Грізного чи Петра? Традиційний 
російський внесок у сталінізм, найімовірніше, полягав у тому, 
що аналогічні прояви відсталості у різні часи викликали у 
відповідь майже аналогічні дії. Проте, ні в якому разі не можна 
стверджувати, ніби минулі вчинки призвели до прийдешньої 
реакції або, навпаки, реакція, яка настала згодом, міфічним 
чином воскрешала минулу. Характер промислової відсталості 
Росії у 30-ті роки відрізнявся від її військової відсталості у XVI 
чи XVIII століттях, так само, як політика ідеократичної парто
кратії — від політики релігійно-правого абсолютизму.

Зміцнення самодержавства — не єдина тема в російській 
історії. Особливо від часів Петра до 1917 року Росія неухильно 
рухалась у зворотному напрямку, до більш плюралістичного 
“європейського” порядку. Процес “розкріпачення” в системі 
обов’язкової військової служби починався зі звільнення дво
рянства від обов’язкової служби у 1762 році, потім розкріпачен
ня селян у 1861, запровадження земств як органів місцевого са
моврядування і незалежність судової влади у 1864 , аж до зако
нодавчої Державної Думи у 1905. Словом, створювалось грома
дянське суспільство.
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Якщо ми облишимо загальні аналогії і уважно про
аналізуємо факти, стане зрозуміло, що революція згори 
сталінського масштабу не має прецедентів у Росії і деінде. Іван 
Грізний і Петро Великий правили державою з обов'язковою 
службою в армії.35 Країна, яка не мала природних кордонів, з 
бідним сільським господарством і нечисленним міським насе
ленням, змушена була мобілізувати свої матеріальні і людські 
ресурси, аби вижити як незалежна держава, а потім розширити 
кордони. Це означало, що селян покріпачили і віддали у роз
порядження дворян, надаючи можливість останнім служити в 
армії царя-самодержця; до речі, від цієї самої служби залежало 
володіння дворянами землею і кріпаками. Система обов’язко
вої служби в російській армії залишалась тяжчою, ніж у будь- 
якій іншій європейській країні, хоча частково паралель можна 
відшукати західніше, особливо у Прусії.

Петро Великий запровадив більш жорсткі вимоги до служ
би в армії для всіх соціальних класів, від дворян до кріпаків, 
щоб вперше в Росії мати постійну армію, подібну до західної. 
Але суттєвих змін у структурі не робив; він лише ввів форму 
старого європейського зразка. На той час не було великої 
різниці між військовими системами російського самодержавст
ва і західного абсолютизму. Він також не змінив старий 
російський порядок на новий, ним же розроблений. Рево
люційний аспект правління виявлявся у його прагненні куль
турно наблизитись до Заходу, а не в здійсненні соціальної і 
політичної реорганізації.

Політика Івана Грізного мала деструктивніший характер у 
соціальному плані, ніж політика Петра. Потомственних бояр 
розжалували, тепер на службі залишилася аристократія; 
“політична поліція” Грізного, опричнина, стала своєрідною дер
жавою в державі, де примха можновладця була вищим законом; 
вся московська система перебувала під таким жорстким контро
лем, що невдовзі після смерті Івана вона розчинилась у великій 
смуті 1605-1613 років. Хоча ми гадаємо, що політика Грізного 
стала надто різким реагуванням на потрясіння внаслідок невда
лої лівонської війни з Польщею і Швецією, ми не знаємо її 
істинних мотивів; але малоймовірно, що вони пов’язані з “мо
дернізацією” як реакцією на виклик Європи. Так було і за Пет
ра Великого. Більше того, кінцева мета політики Грізного поля
гала не у революційних змінах; система у Московії, реставрова
на Романовими після смути, в основних рисах нагадувала держа
ву з обов’язковою службою, якою вона поставала в першій, Д°' 
терористичній половині правління Івана Грізного.
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Сталінську революцію згори, навпаки, не можна сприймати як 
продовження попереднього соціального порядку — чи буде НЕП, 
чи старий режим. Але не менш важливе в цьому плані є радикаль
не ідеологічне підгрунтя сталінізму: по суті, це ідеологія, яка пояс
нює тотальний характер і непомірну ціну сталінської революції. 
Петро І та Іван Грізний, аби виправдати самодержавство, вдава
лись до класичних аргументів європейської традиції: християнсь
кого обов’язку покори до богом даної влади або до імперативи 
природного закону. І хоча Сталін, як і Петро (на відміну від 
Грізного), реагував на тягар економічного і військового відставан
ня, його бажання привести історію до свого завершення — з новим 
світом соціалізму — несумісне з обмеженими, суто національними 
планами його попередників.

Подібним чином, роль Сталіна у трактуванні своєї системи бу
ла лише другорядною. Задовго до 1929 року Ленін найгостріше 
висловився про характер Сталіна, називаючи його “надто грубим” 
для того, щоб брати відповідальність за керівництво державою — 
хоча Ленін вважав грубість цілком прийнятною для більшовиків. 
Вся кар’єра Сталіна доводить, що він виявляв садистську жор
стокість і страждав підозрілістю, яка межувала з параноєю. Прав
да, цього не помічалося на початку Великого Наступу.

У 1932 році, коли Наступ був у розпалі, дружина Сталіна 
покінчила життя самогубством після гарячих суперечок, які, оче
видно, стосувались його політики відносно селян. Хоча його на
вряд чи можна вважати вразливою людиною, це на нього подіяло, 
але в гіршому розумінні. А жорстокість, з якою проводилась ко
лективізація, зробила його ще черствішим. Пізніше він говорив 
Уїнстону Черчіллю, що той період був таким же жахливим, як і 
війна.36 Можна здогадатись, що Сталіним, який загруз у злочинах 
ще задовго до жахливого голодомору, кожен наступний злочин чи
нився з більшою легкістю, ніж попередній. Наче під дією нарко
тиків, сильні дози злочину давали менший ефект, і вбивство вхо
дило у звичку. Хоча злочинність Сталіна не випливала безпосеред
ньо з його характеру, його злочинний характер, очевидно, був 
наслідком його вчинків.

Важливішим за історію чи психологію є інституційне оточен
ня, в якому діяв Сталін, атмосфера, що породжувала жорстокість і 
параною. Партія, як це постійно проголошував її пропагандистсь
кий рупор, вела класову війну на смерть. Її оточували вороги зсе
редини і ззовні: міжнародний капітал, дрібнобуржуазні куркулі, 
буржуазні диверсанти і ухильники всередині партії. Безперечно, 
Сталін сам підігрівав ці настрої тотальної боротьби й підозри, але 
сам він їх не створював; вони, скоріше, були наслідком всієї спад
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щини партії. З такою партією прекрасно співіснував його “грубий” 
характер.

Щоб зрозуміти, які важелі приводили в дію Великий Перелом, 
слід повернутись до витоків рушійної сили комунізму, коли він 
вперше проявив себе у збройному безумстві 1918 року. Ті ж чин
ники рухали більшовиками у їхньому Другому наступі, а саме: ба
жання партії як військово-політичної сили привести людство до 
соціалізму. Іншої мети партія не мала. На початку 1929 року, після 
двадцяти років марних сподівань на прихід соціалізму, настав час 
повернути стрілку історії і розпочати будівництво майбутнього во
льовим актом. Бухарінське гасло “переростання в соціалізм” для 
партії альтернативним не стало, його побачили в іншому, ідео
логічному моменті — завоюванні селянина. Ідеологічне розтринь
кування підточило б волю партії до монополізації влади.

Так почався другий етап воєнного комунізму, гостріший і 
ширший за розмахом, ніж перший. Передусім тому, що сама атмо
сфера, в якій тривала кампанія, також змінилася: якщо у 1918 році 
події розвивалися в умовах шаленої істерії, без будь-якої підготов
ки, у 1930 все відбувалося спокійніше, цілеспрямовано. Це пояс
нюється тим, що в цьому році поставили більш складні і сміливі 
завдання. Ранній воєнний комунізм полягав у тому, щоб перетво
рити занепадаючу індустрію на централізовану бюрократичну сис
тему: йшлося не про те, щоб побудувати нову соціалістичну 
індустрію; по суті, партія неспроможна була ефективно підтриму
вати стару систему. Після 1930 року, партія розпочала нову, 
амбіційну і планомірну, індустріалізацію в історії. Нарешті, партія 
стала чисельнішою, дисциплінованішою і освіченішою, аби всту
пити в економічну боротьбу, маючи воєнний (якщо не еко
номічний) план дій. Пригадаймо причинну послідовність, яка 
привела до Другого Соціалістичного Наступу.

Революція і воєнний комунізм зробили Росію набагато 
відсталішою, ніж вона була до 1917 року. А коли після 1921 відро
дився ринок, селяни виступили вершителями економічного життя 
в країні. У 1926 владі нічого не залишалось, як збільшити капіта
ловкладення в промисловість, аби хоч якось відновити застаріле 
устаткування; водночас, партія ставила за мету побудувати 
соціалізм і забезпечити собі робітничу “базу”. Проте ідеологічна 
недовіра партії до ринку і куркульського “капіталізму” спонука
ла її встановити дуже низькі ціни для стимулювання селянсько
го виробництва. Тому в містах у 1927 році виник дефіцит на про
довольчі товари, а промислове виробництво скоротилось. 
Рішення підняти державні ціни і зробити ставку на ринок не 
сприйняли, оскільки це перетворило б партію і її індустріальну
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програму на заручницю неконтрольованих, “анархічних” і 
“капіталістичних” сил. От і вирішили забрати у селян зерно си
ломіць, шляхом негайної і повної колективізації. Оскільки 
рішення обговоренню не підлягало, назріла необхідність макси
мально прискорити промислове виробництво. Обидва ці рішення 
мали на меті придушити ринок, а з ним і ті соціальні класи, для 
яких він був джерелом доходів — від куркулів до непманів.

Це повністю і моментально “вирішувало” всі проблеми — че
рез тотальне підпорядкування всього суспільства партійній дер
жаві. Так один крок неминуче призводив до іншого, наближаючи 
панування нового тоталітарного режиму. Не існує всеохоплюючої 
логіки російської історії, що спричинила цей наслідок; втім є 
логіка більшовизму — якщо дозволяють обставини, партія повин
на повністю втілити в життя марксистську химеру. У 1918-1921 ро
ках економічний спад на півдорозі перервав процес реалізації 
більшовицької програми. У 1929-1933 роках, коли партія зміцніла 
і намітився підйом економіки (принаймні, на початку), це дозво
лило їй довести марксистську логіку до завершення.

Однак, це не означає, що партія свідомо хотіла бачити кінце
вий результат. Навпаки, як це спостерігалося у 1918 році, вона 
імпровізувала, щоб перевірити свою програму. Радянський 
соціалізм будувався без будь-якого справжнього плану, наче керу
ючись гегелівським принципом — тобто, результат Наступу визна
чався логікою самої системи, логікою, яка вела партію шляхами, 
незрозумілими для її керівників. Поступ Сталіна і його соратників 
тривав. Шляхом експериментів і помилок, від кризи до кризи, 
вони нарешті прийшли до неефективної колгоспної системи і 
воєнно-промислового комплексу, створеного у 1935 році. А коли 
мети досягли, їм не залишалось іншого вибору, як проголосити, 
що саме цих “соціалістичних” здобутків прагнули.

Деякий час вони не були впевнені, що побудують “соціалізм” 
взагалі. Сталін знав з самого початку, що його Наступ виглядав 
надто авантюрною вигадкою і поставив на карту виживання сис
теми. Ленін також ризикував у Жовтні, а потім у Брест-Литовську, 
але тоді втрати були значно меншими, ніж у 1929 році, коли вже 
існувала радянська держава. Справді, у 1931-1932 роках скидалось 
на те, що Сталін програє, оскільки серйозні помилки у сільсько
господарській політиці й промисловості штовхнули країну в такий 
хаос, що, здавалося, вся система може луснути. Лише у 1933 році, 
коли зібрали осінній врожай і нарешті почав випускати продукцію 
індустріальний комбінат у Магнітогорську, Сталін переміг у своїй 
Фі. Тільки у січні 1934 року на XVII з’їзді партія вперше змогла “пе
редихнути” після січня 1930 року і проголосити “перемогу” Наступу.
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Так вдалося подолати ще одну кризу, тому що в розпал не
безпеки партія внутрішньо згуртувалась навколо вождя. Преоб- 
раженський і більшість його колег із лівого блоку об’єднались 
навколо Сталіна, оскільки він втілював у життя, хоча й грубо, 
їхню платформу. Крім того, вони не хотіли стояти осторонь від 
будівництва соціалізму. Один з них, Георгій П’ятаков, не 
тільки став заступником Серго Орджонікідзе, але й справжнім 
мозком кампанії по індустріалізації. Бухарін і більшість правих, 
незважаючи на їхні декларації щодо вірності селянинові й рин
ку, вчинили так само, бо теж не хотіли залишитись осторонь 
від Великого Наступу, незважаючи на його грубе впроваджен
ня і незграбного організатора. Вартий уваги той факт, що жо
ден визначний більшовик не полишив партії, не виступив з 
публічним протестом проти злочинів. Один тільки Троцький, 
якого встигли витурити з країни, розпочав відкриту кампанію 
проти “помилок” Сталіна — як викривлення його, Троцького, 
правильної політики.

Але насправді партії допомогли перебороти кризу такі, як 
Микита Хрущов зі своєю відданістю. У 1928 році, під час спра
ви у Шахтах, Хрущов активно боровся проти “саботажників” у 
Донбасі; невдовзі переїхав до Києва і очолив організаційний 
відділ української партії. У 1929 році в Москві відкрилась 
Індустріальна Академія (фактично школа для дорослих) по 
підготовці партійних кадрів із числа робітників, кандидатів на 
відповідальні посади тепер уже в революційній економіці, і 
Хрущов став одним із перших студентів. Там він брав участь у 
виключенні з групи однокурсників — “правих ухильників”. У 
1931 році, за рекомендацією колишнього генерального секрета
ря української партії Кагановича, він став районним секрета
рем партії у Москві, викривав прихильників свого попередни
ка Рютіна (про нього йтиметься нижче).

У 1934 році тридцятидев’ятирічного Хрущова обрано до 
Центрального комітету З’їзду переможців. Згодом він змінив 
Кагановича (якого висунули на вищі посади) на посту керівни
ка московської парторганізації, займався організацією 
будівництва московського метрополітену. Саме партійних 
працівників на зразок Хрущова, які вийшли із селян і 
робітників, Сталін називав “сіллю землі”. Як і сам Вождь, во
ни відчували себе пролетаріатом при владі; вони щиро вірили У 
своє невід’ємне право здійснювати класову диктатуру заради 
побудови соціалізму й удосконалення всього людства.
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А чи справді результатом їхніх зусиль був “соціалізм”? Звісно, 
це був не “капіталізм”, та хіба цього достатньо, щоб кваліфікувати 
його, як справжній “соціалізм”? Точки зору (крім російської) з 
цього питання були полярно протилежними, відтоді дискусії на те
му соціалізму не припинялись. Після успіху Сталіна обговорення 
проблем світового соціалізму увійшло у зовсім нову фазу.

Починаючи з 30-тих років минулого століття і аж до Першої 
п’ятирічки, соціалізм сприймався як справа майбутнього; з пер
шою перемогою Сталіна стверджували, що соціалізм справді існує. 
Він перейшов із статусу утопічного в зриму реальність, а потім із 
статусу руху — в суспільство. Принаймні, радянський режим ствер
джував це. Відтоді кожен соціаліст визначав свою позицію не ка
тегорією радянський “експеримент”, а радянське “досягнення”. 
Втім, які існують критерії для визначення онтологічного статусу 
радянського соціалізму?

Радянський Союз, безсумнівно, прийшов не до капіталізму. 
Він ліквідував приватну власність, прибуток і ринок, а це є дієва 
програма цілісного соціалізму. Але більшість позитивних мораль
них благ, очікуваних від програми, так і не з’явились; навпаки, 
випливла на поверхню велика кількість непередбачуваних негатив
них наслідків. Замість зростання матеріального добробуту — ріст 
зубожіння. Ніякого прогресу в сфері свободи людини, навпаки — 
повернення до рабства. Рівність так і на запанувала, замість неї — 
нове розшарування населення як одне із функціональних завдань 
партії. Експлуатація людини людиною тривала; до цього ще мож
на додати експлуатацію людини партійною державою.

Словом, партія побудувала соціалізм, а він виявився не 
соціалізмом. Точніше, партія реалізовувала дієву програму 
соціалізму, але моральна його програма залишилась справою май
бутнього. Справді, сучасність, з точки зору соціалістичної моралі, 
стала гіршою за старе капіталістичне минуле.

Існує декілька шляхів подолання цього несподівано суперечли
вого наслідку. Перший — відкидати існування будь-яких 
суперечностей, заявивши, що моральні наслідки соціалізму справді 
випливали із практичної програми. Важко передбачити, що 
взявши цей курс, радянський режим не визнав би, що зазнав фіас
ко, що сама система була обманом.

Другий — сказати, що головною метою радянської революції 
було здійснення дієвої докапіталістичної програми — а саме, 
покінчити з приватною власністю — і коли цього буде досягнуто, 
Радянська система стане, якщо і неповним, то реальним 
соціалізмом. Це курс Троцького, Бухаріна, а пізніше багатьох 
1нціих, як у Росії, так і за її межами -  від Роя Медведєва і
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Горбачова до декого із західних авторитетів. Це рішення 
охоплює так звану тезу аберації, про яку йшлося вище; теорію 
поганої людини в історії; і/або важку спадщину російського 
самодержавства, бюрократії та відсталості. До 1991 року воно 
пов’язувалося з переконанням, що завжди моральна програма 
соціалізму має доповнюватись програмою дій. Цей надійний 
засіб вважається найпопулярнішим розв’язком радянської 
загадки, як на Сході, так і на Заході.

Але є ще й третій хід, згідно з яким дієва програма 
соціалізму логічно веде до викривлення моральної програми. 
Іншими словами, провал цілісного соціалізму не є причиною 
того, що його випробували не там, де треба — в Росії. Причи
ною є сама соціалістична ідея. Соціалізм не вдався тому, що як 
повний некапіталізм, він абсолютно неможливий. Мусимо ска
зати, що ліквідація приватної власності, прибутку й ринку 
рівнозначна придушенню громадянського суспільства й особи
стої незалежності. Підтримка режиму вимагає величезних ви
трат сил, що не може тривати безкінечно.

На практиці соціалізм не виступає проти певних недоліків 
“капіталізму”, він агресивно виступає проти дійсності. Він ро
бить спроби придушити реальний світ, але, врешті-решт, йому 
це не вдається. Проте протягом тривалого періоду ці зусилля 
можуть мати успіх у створенні сюрреалістичного світу з його 
парадоксом, що неефективність, бідність, брутальність можна 
офіційно видавати за вище благо суспільства, світу, в якому 
суспільство не може кинути виклик цій брехні.

Саме такий розв’язок радянської загадки запропонували 
дисиденти Східної Європи, коли вперше змогли заговорити 
відкрито після смерті Сталіна. Більшість людей у Східній 
Європі, керуючись саме цим рішенням, дійшли висновку, що 
систему не можна реформувати, її треба анулювати, що треба 
відновити основні соціальні реалії приватної власності, прибут
ку і ринку, якщо Схід має намір облишити сюрреалії “реально 
існуючого” соціалізму.

Щоб зрозуміти це, знадобилося півстоліття. Тим часом ре
жим робив грандіозні успіхи. У 1934-1935 роках Сталін дав 
країні новий перепочинок, міні-НЕП, — але тільки у психо
логічній сфері. Коли розпочалась Друга, більш виважена 
п’ятирічка, карткову систему відмінили. Вождь проголосив но
ве гасло: “Жити стало краще, жити стало веселіше”. Це був 
тільки перепочинок, перш ніж він перейде до завершення своєї 
справи — до Великих Чисток.
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ЧИСТКА І КОНСОЛІДАЦІЯ:
1935 - 1939

Ми (більшовики) не такі, як інші люди. Ми партія 
народу, яка робить неможливе можливим.... І  якщо партія 
вимагає цього, якщо це необхідно та важливо для партії, ми 
будемо здатні силою волі впродовж двадцяти чотирьох годин 
вигнати з нашого мозку ідеї, які ми накопичували роками.... 
Так, я бачитиму чорне там, де я думав, що бачив біле або ще 
можу бачити це, тому що для мене немає життя поза 
партією або окремо від узгодження з нею. Привид революції 
блукає світом.... І  чи ви справді думаєте, що я не його 
частина? Чи ви справді думаєте, що у цьому всесвітньому 
перетворенні, у якому наша Партія відіграватиме вирішальну 
роль, я залишуся осторонь?
— Георгій П’ятаков, 1928 рік

Мы живём, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца, —
Там помянут кремлёвского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны.
Тараканьи смеются усища 
И сияют его голенища.
— Осип Мандельштам, 1934 рік

У першій половині 30-х років Сталін викопав великий “кот
лован” (за висловом Андрія Платонова) у тілі старої Росії, 
Укорінивши в ньому грубу матеріальну базу вигаданої радянсь
кої системи. І тепер, у другій половині десятиріччя за ДОПОМО
ГОЮ чисток класової боротьби він кував надструктуру цінностей 
^  культури, необхідну для функціонування системи. Справді,
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він винайшов образ особливої породи людини — “нової ра
дянської людини” Партія створила Хомо совєтикус, придат
ний для нової цивілізації. І таким чином, після всіх мук трид
цятих років радянська система нарешті прийшла до реалізації 
максимуму тоталітарного потенціалу.

Серцевиною процесу зміцнення був курс чистки, або Вели
кого Терору, 1936-1939 років. Цей період назавжди залишився 
у народній свідомості як пік сталінських злочинів та найфанта- 
стичнішим із сталінських вчинків. Особливо це запам’яталося 
радянській еліті, її основним жертвам як час моторошного 
страху. Як трапилося у випадку з колективізацією та ГУЛАГом, 
справжня природа та повний обсяг чисток великою мірою на 
той час приховувалися. Однак, намагання проникнути у 
таємницю чисток мало стати висхідним моментом для майбут
нього демаскування сталінських досягнень загалом.

Таким чином, у дебатах щодо совєтизму інтерпретація чи
сток зосереджується на подібних проблемах у новий та 
гостріший спосіб. Для більшості коментаторів, для яких велика 
відмінність у комунізмі полягає між ленінізмом та сталінізмом, 
здійснена колективізація — це, звичайно, вододільна подія; проте, 
саме Великий Терор завершив справу більшості, тому що було це 
тоді, коли Сталін накинувся на сам більшовизм та зруйнував 
партію Леніна. Справді, тими, хто віддав себе ленінській рево
люції, чистка “добрих комуністів” розглядається як гірший злочин, 
ніж винищення куркулів; отже, 1937-му року приділено значно 
більше уваги, ніж декуркулізації.

Отже, чистки — це важка проблема “поганої людини” та те
орії “відхилення від правильного шляху” у радянської історії, 
для яких властиво перекладати вину за їхні хиби безпосередньо 
на характер Сталіна. Якщо завжди існував доказ вирішальної 
ролі хтивості Сталіна до влади або його божевілля (чи того й 
іншого водночас), то він і залишився. Якщо ж цей доказ може 
бути наведений для такого критичного періоду, то це нівелює 
решту сталінських праць та відсторонює його самого від ка
нонів радянського соціалізму. З іншого боку, якщо дії Сталіна 
після 1936 року можуть бути трактовані як політично 
функціональні у комуністичній системі, то його місце у логіш 
реального совєтизму надійне й сама система — це “погана лю
дина” нашої драми. До 1939 року його робота з побудови сис
теми була завершеною, і вона, по суті, залишалася незмінною 
аж до великого розпаду 1989-1991 років.

Але чистки можуть служити основою для іншої інтерпре
тації: можуть розглядатися як велика відмінність у сталінізмі "



ЧИСТКА І КОНСОЛІДАЦІЯ 259

між першим періодом будівництва соціалізму та пізнішим, де
структивним періодом нищення партії.1 З цієї точки зору го
ловна роль діяльності Сталіна — автентично соціалістична та 
прогресивна і лише меншу частину, “культ” потрібно видали
ти з канону. Це точка зору, яку Хрущов виклав у своїй “за
критій доповіді” 1956 року.2 Подібна ж точка зору 1987 року 
була викладена Горбачовим до сімдесятої річниці Революції. 
Справді, подібна вибірковість в оцінюванні діяльності Сталіна 
була загальноприйнятою у західній історіографії, зокрема, се
ред тих, хто вважав, що прихильники “альтернативи Бухаріна” 
надто далеко відходили від радянських досягнень.3

Ця балансуюча лінія була необхідною, доки існував ра
дянський режим. “Котлован” системи насправді був викопа
ним протягом перших років перебування Сталіна при владі й, 
отже, не міг вважатися злочином радянського соціалізму, поки 
той був не замінений, а лише реформований. Однак, із розпа
дом режиму за логікою мала б зникнути мотивація віри у творчу 
фазу сталінізму. Однак нам не слід розраховувати на це; потреба 
врятувати хоч що що-небудь із сталінізму триватиме, доки існува
тиме віра у штучну програму суцільного соціалізму, а саме — у крах 
приватної власності, що вперше в історії було здійснено за 
Сталіна.

Однак, якщо чистки були серцевиною зміцнення зрілого 
совєтизму, то аж ніяк не були суцільним процесом. Упродовж 
того ж таки періоду вся культурна діяльність перебувала під 
партійно-державним контролем та підпорядковувалася 
політичним командам режиму. Таким чином, боротьба на 
“культурному фронті” проти неписьменності, яка розпочалася 
1929 року, досягла кульмінації під час націоналізації, або “дер- 
жавізації” суспільних наук та мистецтва, внаслідок чого набув
ши тоталізаторської логіки системи у її крайніх проявах.4 Ли
ше у контексті цієї нової культури можна адекватно зрозуміти 
чистки. Справді, зміни культури передували чистці та підготу
вали її до виходу на сцену “нової радянської людини”

РАДЯНСЬКА КУЛЬТУРА

Політизація радянської культури розпочалася ще задовго до 
приходу Сталіна до влади, втім, поза будь-якою партійною 
^іціативою. Починаючи від 1917 року та упродовж грома
дянської війни, спостерігався великий вибух утопічних та міле- 
наристичних очікувань у колах, набагато ширших за партійні. 
Цей рух мав діапазон поширених від таких інтелектуалів-ес-
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тетів, як поети Олександр Блок, який бачив революцію як зем
не втілення вчення Христа та його апостолів, та Володимир 
Маяковський, який розглядав її як прихід футуристичної 
цивілізації, і аж до простих робітників та навіть селян, які ба
чили в ній вивільнення свого гуманістичного та творчого по
тенціалу. Найважливішим проявом популістської форми міле- 
наризму стала організація “Пролетарська культура”, яка зазви
чай іменувалася “Пролеткультом”.5 Її спрямувальним принци
пом була пристойна марксистська ідея стосовно того, що про
летарська держава повинна мати пролетарську культуру, — 
культуру, що радикально відрізнятиметься від її буржуазної по
передниці. Місією Пролеткульту було заохочувати робітників 
до проширення цієї нової культури поза їхньою власною діяль
ністю. 1920 року Пролеткульт мав близько семисот тисяч 
членів, або трохи більше за саму партію. Ленін міг розглядати 
цю організацію як суперника після того, як її масові заклики та 
суб’єктивістська ідеологія почали натякати, що пролетарська 
самобутність не потребує виховання партійної свідомості. От
же, наприкінці громадянської війни він підпорядкував Про
леткульт партії і у такий спосіб знищив його як рух.

Лише в період НЕПу партія сама повернулася до проблеми 
культури у соціалістичній державі. Усі більшовицькі лідери бу
ли (як і мали бути марксисти) одностайні у тому, що, зрештою, 
нове суспільство потребуває й нової культури: Однак, більшість 
із них усвідомлювала також, що цього не можна досягти штуч
но, як прагнув робити Пролеткульт, а культура має виникнути 
природним шляхом зі зміною суспільства; тимчасом 
суспільство повинне навчатися у культури буржуазної.

Як бачимо, це та позиція, що призвела у двадцяті роки до 
відносної життєздатності культури. Непролетарським письмен
никам та художникам, не ворожим революції, отже, було доз
волено діяти в ролі “попутників” (за відомим визначенням 
Троцького) у той-таки спосіб, який було дозволено решті бур
жуазних фахівців. Подібні модерністські експерименти дозво
лялися, наприклад, у галузі освіти із застосуванням теорій Джо- 
на Дьюї. Здебільшого двадцяті роки були періодом утопічного 
мислення щодо майбутніх колективістських та технологічно до
сконалих людських умов. Режим нічого не здійснював для зне
охочування цих “революційних мрій”6 (незважаючи на те, шо 
вони не співпадали з партійною лінією), бо вони відтворювали 
атмосферу, сприятливу радикальному суспільному перетворен
ню. Не існувало формальної партійної лінії у мистецтві, і 
Троцький з Бухаріним активно захищали цю ситуацію (тимча-
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сом Сталін просто нічого не висловлював). Коротше кажучи, 
існувала культурна НЕП у вигляді обмеженої та скороченої 
ринкової площі ідей.

Якщо порівнювати із ситуацією за Сталіна, то ця культурна 
НЕП була, без сумніву, найбільш творчим періодом радянсько
го інтелектуального життя. Навпаки, порівняно зі старим режи
мом, спостерігався цілком очевидний регрес: культурна НЕП 
була невизначеною за своєю природою, але водночас містила 
зародки сталіністської культури, яка і зруйнувала культуру 
двадцятих років.

Ми бачимо один аспект цієї сталіністської прелюдії до на
родження пропагандистської держави та створення її логокра- 
тичного вираження у перебігу двадцятих років. Настільки ж 
важливими були нові культурні інституції цього періоду та іде
ологізація ключових сфер інтелектуального життя. Культурна 
НЕП, так само як її економічний аналог, перебувала в тіні 
партійних верхівок.

Червона Академія була створена, щоб протистояти 
офіційній Академії наук, а Інститут червоної професури 
був сформований для підготовки кадрів, аби подолати “бур
жуазний” університет. Бухарін активно підтримував обидві 
ці установи. Буржуазну філософію було заборонено, декого 
з провідних професіоналів вислано, отже, діалектичний ма
теріалізм став єдино дозволеним для вивчення. Буржуазне 
право теж опинилося поза законом, а російську юридичну 
систему — одну з головних підвалин російського лібералізму 
до 1917 року — було демонтовано. Економічні науки теж 
перетворилися на переважно марксистські, що стало 
зрозумілим під час дебатів навколо Плану, хоч у цьому ви
падку результат не був регресивним: за виняткових обставин 
управління розвитком Росії запровадило стимул для нова
торського мислення. В історичній науці, хоч вона і не кон
тролювалася безпосередньо партією, фактично домінувала 
марксистська школа Михайла Покровського. З іншого боку, 
природничі науки опинилися переважно поза увагою, 
оскільки вони не були потенційним ідеологічним конку
рентом режиму.

Втім, до 1930 року дуже невеликий контингент на ідео
логічному фронті безпосередньо контролювався державою. 
Це швидше була робота самопризначених марксистських 
груп, що здійснювали місію витіснення буржуазної культури 
з тієї чи іншої сфери. Головним прототипом цього феноме
ну був, звичайно, Пролеткульт.
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В університетах подібною спробою стала “школа” Покров- 
ського двадцятих років.7 Покровський був професійно підго
товленим істориком, учнем (разом із Мілюковим) великого 
Василя Ключевського. Водночас він був переконаним марк
систом, котрий витлумачував історію Росії як механістичного 
продукту еволюції засобів виробництва та класової боротьби. 
Хоча він і виявляв справжню увагу до документів, проте сам та 
його школа мали переконання, що виключно їхній підхід 
відкриває правду; отже, університетські буржуазні історики, які 
не поділяли їхніх поглядів, позбулися своїх посад. Таким чи
ном, ця фупа ідеологічних фанатиків утвердила монополію на
вколо інтелектуальної ортодоксальності.

Схожий процес спостерігався у філософії. Тут лідером був 
Абрам Деборін, ще один професійно підготовлений викладач із 
щирими марксистськими переконаннями. У двадцяті роки го
ловною темою радянської філософії була боротьба між “ме
ханістами” та “діалектиками”, і Деборін очолював другу групу. 
“Механісти” стверджували, що світова наукова думка була про
сто загальною складовою всіх точних наук, і, отже, намагалися 
не допускати філософію до наукової практики, тимчасом 
“діалектики”, наслідуючи метафізичну лінію Енгельса та Пле- 
ханова, бажали довести, що діалектика була універсальною на
укою, яка охоплювала й суспільство, й природу. Наприкінці де
сятиріччя Деборін та його прихильники перемогли, встановши 
свою інтелектуальну й особисту гегемонію у філософії.8

Але, напевне, найвидатнішим прикладом ідеологічної 
пильності була Російська асоціація пролетарських письмен
ників, або РАПП, заснована 1928 року та очолювана літера
турним критиком Леопольдом Авербахом.9 Розвиваючи у 
більш доктринерський спосіб зародки войовничої лівизни, 
програма РАППу досягла тієї літератури, яка повинна була 
підкорятися точним “соціальним замовленням”. З цього 
випливало, що в літературі повинні також панувати проле
таріат або принаймні марксисти, але насправді члени 
РАППу були партійними активістами, а не робітниками. От
же, буржуазні попутники мусили штовхатися збоку, а нові 
“пролетарські” письменники повинні успадковувати їхнє 
керівництво та заслуги. РАПП вийшов на сцену за часів 
процесу у Шахтах та здійснення Першого п’ятирічного пла
ну; отже, уславлення плану в дусі класової боротьби стало 
центром їхньої діяльності. Ознакою зміни часів, був кон
формістський тиск, що й стало однією з причин самогубст
ва Маяковского 1930 року.
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Спільні зусилля Покровського, Деборіна та Авербаха були 
складовою загального руху войовничої лівизни, особливо серед 
комсомольців та ударників упродовж здійснення Першого 
п’ятирічного плану між 1928 та 1931 роками. Цей рух інколи 
іменують культурною революцією (вона була радянським 
передтечею маоїзму).10 Але здебільшого цей рух представляють як 
джерело Великого Перелому Сталіна, — підходом, за яким можна 
було б перетворити його Перший п’ятирічний план на революцію 
знизу (принаймні спочатку) швидше, ніж згори. Коротше кажучи, 
ідея культурної революції, тлумачена як певний період радянської 
історії, (це поки що інший спосіб вирішити проблему Сталіна): 
стверджує, що його Злам вважається демократичним за походжен
ням і, отже, суто соціалістичним досягненням.

Проте лівацька хвиля 1928-1931 років навряд чи така й проста. 
Войовнича лівизна притаманна радянському способу життя, почи
наючи з лівого комунізму Бухаріна та виникнення Пролеткульту 
1918 року. Висока НЕП правила за регулятор їхніх проявів, але 
прийняття Плану 1928 року разом із партійною експансією та зро
станням спрогиву догматизму роздмухало полум’я, що ледь 
жевріло. Справді, на початку Шахтинської справи, перед тим як 
ГПУ (наступник ЧК) зайнялося його розглядом, вже існувала не
довіра справжніх робітників до інженерів буржуазного походжен
ня. Сталін та керівництво стимулювали цю радикальну енергію уп
родовж 1928-1931 років для наступу на селянство та як стимул для 
індустріалізації. Таким чином, хоча й не було сенсу живити 
Перелом хвилею лівацтва, він спершу стимулював, а згодом вико
ристав цю хвилю для власних потреб. Та коли лівацтво перестало 
коритися, його негайно стримали попереджувальною погрозою 
“запаморочення від успіхів”. Можливо, останнім подихом ра
дянського лівацтва була початкова фаза стахановського руху; 
відтоді увесь ентузіазм знизу був спрямований діями згори.

Подібне приборкання та “одержавлення” войовничого 
лівацтва сталося також на культурному фронті, і цей процес 
розпочався із втілення Плану. Культура так само була поглину
та Генеральною Лінією і незабаром стала переважно планова
ною. Між 1930 та 1932 роками кожна з делікатних галузей куль
тури, яка обговорювалася, була анексов ана режимом та безпо
середньо підпорядкована його нагальним політичним цілям. І у 
кожному випадку Сталін особисто ініціював зміни. Втім, не бу- 
ло випадку, коли б він діяв за особистою примхою; існував 
Шаблон, справді логічний, який був характерний для всіх куль
турних змін тридцятих років.
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Першою “націоналізованою” галуззю була філософія, 
оскільки, за теорією Маркса, пролетаріат розглядається як ак
тивний фактор цієї науки.11 У грудні 1930 року, на критичній 
стадії індустріалізації!' Сталін дав інтерв’ю партійному 
керівництву Інституту червоної професури, в якому засудив де- 
борінізм як “меншовицький ідеалізм”. Тоді керівництво 
ухвалило резолюцію, у якій цей ідеалізм кваліфікувався як 
“напівтроцкізм” та засуджувалася “механістичність” як ідео
логічна база для правого ухилу. Найпершим наслідком цього 
глибокого маневру стало те, що відтоді з’явилася єдина докт
рина діалектичного матеріалізму, яка була пов’язана не з мен
шовиком Плехановим, а з Марксом, Енгельсом та Леніним -  
і, звичайно, зі Сталіним після втручання нового вождя. 
Внаслідок цього було запроваджено нове “апостольське” 
наслідування чотирьох великих фігур світового соціалізму. Ще 
одним наслідком стало те, що ця нова доктрина (і наслідуван
ня її справжньої мети) могла бути використана, аби визначати 
політичні ухили із ступенем відповідальності за них. З цього ча
су такі ухили розцінювалися не як розходження з комунізмом, 
а як немарксистські, отже, антирадянські, зрадницькі. Був і 
третій наслідок: амбіційні молодші філософи тепер мали 
санкціонований стандарт, згідно з яким засуджували деборінців 
та переймали їхні академічні пости. І останній — партія та дер
жава мали суворий ідеологічний критерій для визначення 
вірності своїх членів.

І все ж деборінізм не загинув остаточно. Його необроблений 
діалектичний матеріалізм був просто грубо опрацьований та 
стандартизований у формі запитань та відповідей, і у цьому пе
реробленому вигляді, особливо коли Сталін сам повторив його 
у відомому розділі “Короткого курсу”, йому судилося жити до 
скону радянського режиму. Таким чином, місія Деборіна та 
інших войовничих ліваків наприкінці двадцятих років полягала у 
постачанні ідеологічної зброї для самознищення та у забезпеченні 
базових складових для виникнення радянської культури.12

Та сама недоля наступного, 1930 року спіткала історичну 
науку. У цей час в листі Сталіна до редакції журналу “Проле
тарська революція” була оприлюднена зміна, що стосувалася 
історії партії. Журнал видрукував статтю, яка аналізувала певні 
помилки Леніна у ставленні до II Інтернаціоналу. Сталін заува
жив, що Ленін ніколи не робив помилок, відтоді й виникло 
правило, згідно з яким нав’язувалася єдино вірна точка зорУ 
щодо історії партії, ролі Леніна в ній та, зрозуміло, позиШ1 
Сталіна як його наступника. Нова доктрина п р о г о л о ш у в а л а ,
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що Ленін та його партія завжди були праві; що Сталін був най
ближчим сподвижником Леніна у створенні партії та 
керівництві Жовтневою революцією та що саме він нині завершує 
цю революцію будівництвом соціалізму. Водночас наголошувало
ся, що троцкізм та інші ухили були взагалі не складовою частиною 
історії партії, а ворожими проявами на кшталт меншовизму та 
соціал-демократії* яку Ленін напередодні розгромив.

Наступним кроком у приборканні історичної науки було 
поєднання історії партії з історією передреволюційної Росії, і 
це означало ліквідацію школи Покровського. Покровський ви
ставляв старорежимну російську державу повністю з негативно
го боку, але з використанням виключно марксистської 
термінології як провідника правлячих класів для експлуатації 
російського народу. Він не залишав місця у минулому Росії для 
позитивних героїв та славетних діянь. Втім, 1934 року, коли 
побудова нового ладу завершувалася, таке зневажливе ставлен
ня до національного минулого розглядалося керівництвом як 
деморалізуючий фактор громадян нової держави. Насправді ж 
славу Росії створила найперша у світі соціалістична держава, 
тобто старий режим розглядався тепер не як минуле Росії, а як 
складова принципово нової сутності — Радянського Союзу. По
гляди Покровського відповідно були засуджені як “абстрактно 
соціологічна схема”, і партія вимагала, щоб конкретні імена, дати 
та події повніше закладалися до нової системи масової освіти. Зо
крема, нова історія мала зображувати творення централізованої 
російської держави як прогресивний розвиток; отже, Петро Пер
ший та Іван Грізний перетворювалися на героїв, оскільки були ве
ликими будівничими держави.

Ця часткова реабілітація минулого Росії співпала з віднов
ленням військових звань та відмінних знаків, викладання 
військової справи у школах та традиційних сімейних цінностей 
У законодавстві стосовно таких понять, як розлучення та аборт. 
Все це, разом узяте, часом розглядається як “великий відступ” 
від революційного утопізму та повернення до російського 
націоналізму.13 І досі дехто розцінює це як аспект зради 
Сталіним революції та соціалістичного інтернаціоналізму. Ко
ротше кажучи, разом із НЕПом ці зміни претендують на роль 
Радянського “Термідора”, тобто кінця справжньої революції.

Втім, насправді це ніколи не було радянським Термідором; 
Російські якобінці постійно залишалися при владі. Більше того, 
націоналізм — це надто оманливий термін задля того, аби мати 
відношення до повалення Покровського та до великої зради. 
Реабілітація російських національних символів була як дуже
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вибірковою, так і повністю підпорядкованою радянським по
требам. Все, що реабілітувалося, використовувалося керівниц
твом для зведення централізованої держави; і це справді було 
компонентом традиційного російського націоналізму. Але дві 
інші складові російського національного почуття — православ’я 
та культурна особливість селянської Росії — залишилися забо
роненими. Більше того, стара російська держава була представ
лена попередницею зовсім нової та відмінної радянської, яка 
була соціалістичною та багатонаціональною партійною держа
вою. До того ж, революційний рух за часів старого режиму 
продожував зображуватися як набагато прогресивніша сила, 
ніж автократія, після того, як він зрештою був запроваджений 
Леніним та Жовтнем. “Соціальний рух” за Івана Грізного та 
Петра Першого був дійсно справжнім національним здобутком 
Росії: він демонстрував перевагу Росії над Заходом у рево
люційних питаннях та через це зробив її лідером усього прогре
сивного людства. Цю ситуацію справді якнайкраще характери
зує офіційна формула, проголошена 1934 року: усі “складові” 
радянські республіки були “національними за формою та 
соціалістичними за змістом”.

Те, чого режим шукав у післяпокровській історіографії, — 
був радянський патріотизм, який мав уславлювати новий 
соціалістичний лад та збуджувати гордість і відданість у щойно 
освіченій робітничій людності. Особливий російський 
націоналізм був лише однією складовою цього патріотизму. 
Справді, те, що трапилося, було анексією та експлуатацією 
російського національного почуття, аби надати сили поки що 
штучній та слабкій соціалістичній суміші Радянського Союзу. 
Коротше кажучи, у середині тридцятих років з’явився держав
ний патріотизм соціалізму в одній країні. Це факт, що Сталін 
не був росіянином і, отже, міг мати особитсу схильність наго
лошувати на російськості, компенсуючи це прогресом розвит
ку. Але основним мотивом для патріотизму була потреба пере
конати населення у непередбачуваному факті, що створення 
централізованої держави — один з головних наслідків Великого 
Соціалістичного Перелому.

До того ж, нова історіографія на кшталт історіографії По- 
кровського, базувалася на історичному матеріалізмі. Хоча він 
робив новий наголос на героях переджовтневого революційно
го руху та на самодержавстві, радянські історичні праці продов
жували орієнтуватися на стару соціологічну модель базису та 
надбудови у поєднанні з класовою боротьбою, але ця модель 
тоді все ще була грубою та більш механістичною. Тому базис
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ний підхід Покровського, як і діалектичний матеріалізм Де- 
боріна, існував на новій сталінській культурі. Кульмінація 
настала 1938 року з публікацією “Історії Всесоюзної Ко
муністичної партії (більшовиків)” Сталіна, більше відомої як 
“Короткий курс”, одного з найпопулярніших бестселерів двад
цятого сторіччя — не лише в Росії, але й в усьому світі.

Цей документ спресував докупи всю нову радянську культу
ру. В ньому було викладено тріумфальну та священну історію 
досягнень — від скасування кріпацтва 1861 року до кодифікації 
соціалізму у сталінській Конституції 1936 року; був перелік всіх 
ворогів справи народу — від народників та меншовиків до 
троцкістів. А в розділі 4, параграфі 2 “Про діалектичний та 
історичний матеріалізм” було подано тлумачення основ марк- 
сизму-ленінізму. Нарешті, тут містилися конспект головних 
“інтелектуальних” досягнень тридцятих років та відповідь на 
всі помітні питання теорії та практики. Це був авторитетний 
канон найвищого совєтизму та інтелектуальна гамівна сорочка 
для усього культурного життя тривалий час навіть після смерті 
Сталіна. Попри кількох подальших змін, від основних прин
ципів Короткого курсу не відмовлялися аж до самого скону 
радянського режиму.

Аналогічний процес консолідації та націоналізації спос
терігався й на літературному фронті. В міру прискорення 
здійснення Плану тлумачення його змісту не могло залишати
ся у межах непартійної ідеології РАППу. 1932 року ця ор
ганізація була ліквідована, — натомість створили підтримувану 
державою Спілку письменників на чолі з пролетарським ре
алістом Максимом Горьким як почесним хрещеним батьком та 
членом Політбюро Андрієм Ждановим у ролі головного ідеоло
га.14 1934 року Спілка провела свій перший з’їзд; різні попут
ники визнали свої помилки, а Жданов проголосив доктрину 
соціалістичного реалізму. Відтоді письменники стали, за висло
вом Сталіна, “інженерами людських душ”. Це означало, зокре
ма, що вони мусять писати у стилі реалізму дев’ятнадцятого 
сторіччя, не схожому на стиль незрозумілих “формалістів” та 
“модерністів” двадцятих років. Втім, водночас повинні були не 
відтворювати реальність механічно, а натомість висувати ге
роїчні, ідеалізовані моделі соціалістичної відданості та досяг
нень. До того ж, теми повинні бути запозичені з нагальних 
практичних завдань, висунутих лінією партії, та з життя 
Робітників й активістів, які впроваджують ці завдання. Таким 
Чином, соціалістичний реалізм насправді означав партійно на
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лаштований ідеалізм, і первісні лівацькі ідеї пролетарського 
мистецтва трансформувалися в “соціальні замовлення” партії 
та держави. Втім, знову лівацькі сили зазнали очевидної пораз
ки через базовий естетичний погляд, оскільки політичні зміни 
все ще відбувалися, хоч і в брутальнішій формі, у завершеній 
сталіністській культурі.

Відколи ця формула була застосована до літератури, її було 
легко втілити і в усьому мистецтві. До 1936 року була створена 
Спілка кінематографістів, а згодом Спілка композиторів та 
Спілка художників; і доктрина соціалістичного реалізму була 
прийнята до дії кожною із цих спілок. Кожна мала монополію 
у своїй галузі; всі вони опинилися під тиском номенклатури та 
фактичним керівництвом партійців. Водночас цю “творчу 
інтелігенцію”, як і решту різновидів кадрів, щедро нагороджу
вали та долучали до еліти. І, звичайно, творчі постаті, які не 
могли жити і творити за соціальним замовленням, підлягали 
покаранню — часом такому суворому, як ГУЛАГ (наприклад, 
як це сталося із Осипом Мандельштамом та Ісааком Бабелем).

У такий спосіб всі “м’які” форми культури поглинула 
партійна лінія. Але навіть “жорсткі” її форми — природничі на
уки, чиї теми та методологія традиційно мали імунітет до 
суспільного впливу, — нині почали ідеологізуватися.

Головною справою була генетика, а керівником кампанії -  
Трохим Лисенко.15 Біолог-самоук, він виступав проти теорії 
Менделя щодо наслідуваних характеристик на користь неола- 
маркіанської точки зору, яка мала назву мічурінізму — на ім’я 
російського вченого. Нова генетика твердила, що біологічні ха
рактеристики були набуті та, отже, могли змінюватися під 
впливом середовища. Тому Лисенко оголосив менделізм ре
акційним та звеличував мічурінізм як такий, що доповнює 
марксистську тезу стосовно здатності людської природи зміню
ватися завдяки впливові зміни соціального середовища. Все це 
було пов’язано з перетворенням суспільства у перебігу п’яти
річних планів, і, зокрема, зі сподіваннями вивести нові сорти 
сільськогосподарських культур, аби відшкодувати катаст
рофічні втрати від колективізації сільського господарства. Ли
сенко проводив непереконливі експерименти, щоб підтвердити 
свої теорії, але незважаючи на цей відносний провал, таки 
привернув увагу Сталіна, іншого самоука з народу, що був за
попадливий до обіцянок чудесного поступу колгоспного вироб
ництва. Наприкінці десятиріччя менделізм був практично ви
лучений з радянської біології, а лисенківщина встановила геге
монію, яка завершилася в епоху Хрущова.
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Однак, найжорсткіші з жорстких наук, фізика та хімія, уни
кали безпосереднього підпорядкування партійній лінії.16 Певні 
аспекти теоретичної фізики (найвідоміші — теорія відносності 
Ейнштейна, а пізніше кібернетика) засуджувалися як форми 
ідеалізму. І діалектичний матеріалізм було проголошено голо
вною теоретичною базою всіх природних феноменів. Але 
фізиці та хімії як практичним справам дали спокій, принаймні 
тому, зокрема, що радянські фізики були обізнані з військовим 
потенціалом атому. Впродовж Другої світової війни фізики 
відверто говорили Сталіну, що ідеологія має бути відсторонена 
від їхньої науки, і Сталін із практичних міркувань влади мусив 
погоджуватися з тим. Як наслідок, після війни Радянський Со
юз зміг створити ядерну зброю зі швидкістю, яка вразила Захід.

Отже, після 1938 року та публікації “Короткого курсу” фак
тично уся російська культура була націоналізована та ідео- 
логізована з двох міркувань. По-перше, усім сферам творчої 
діяльності було надано марксистсько-ленінської методологічної 
та філософської “підтримки”, по-друге, діяльність у кожній 
сфері стала об’єктом безпосередніх вказівок партії.

Радянська тоталітарна система у такий спосіб врешті-решт 
стала всеохоплюючою: кожний аспект життя — від економіки 
до культури — був політичним; і повсюдно політика віддзерка
лювала ідеологічні цілі партійної держави. Усе радянське жит
тя відтепер спрямовувалося до єдиної мети — будівництва та за
хисту соціалізму. Все вимірювалося його ставленням до найви
щої мети, а все, що не сприяло її досягненню, було ipso facto * 
ворожим елементом, тому мало бути вилученим із системи. 
Формула ідеократичної партократії тепер мала бути доведена до 
логічного завершення.

Принаймні, такою була формальна структура системи. Але 
залишалося відкритим питання, наскільки режим насправді був 
здатним формувати населення для здійснення тих цілей. Оче
видно, партійний контроль був не настільки тотальним, щоб 
будь-яка вказівка з Кремля могла за бажанням керувати всією 
країною. Хоча структуроване громадянське суспільство в Росії 
більше не існувало, проте існували елементи групового зв’язку 
в населення, які правили за тіньове суспільство під формаль
ними структурами режиму.

І це тіньове суспільство завжди знаходило приховані спосо
би, аби опиратися зазіханням держави чи ухилятися від них, в

*в силу самого факту (лат.).
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такий спосіб обмежуючи свободу маневру держави та впливаючи 
на неї, аби частково деформувати її політику. Перший приклад — 
селянський спротив, який змусив Сталіна зробити поступку 
сімейній ділянці та колгоспному ринку. Ще важливіший приклад
— “тіньова економіка” нелегального, але необхідного приватного 
підприємництва, яка довела План від Сталіна до колапсу системи. 
Інші приклади можна знайти у зародковій стадії стахановського 
руху, у поступках російській національній традиції та у зростанні 
привілеїв для кадрів. Справді, увесь процес, за яким сталінський 
режим був зобов’язаний імпровізувати свій шлях до підробної 
версії своїх істинних цілей, — це ілюстрація терплячої непокірності 
тіньового суспільства. І це одне з досягнень соціальної історії 
ревізіонізму полягає у виявленні взаємодії держави та “суспіль
ства” як головної лінії радянського розвитку.

Проте, таку взаємодію важко віднести, як можна було 
сподіватися, до “взаємин”, або рівнозначної здатності суспільства 
діяти, лише виключно до всього населення, яке працювало в 
конкретній ситуації, де політика, економіка та культура занепали у 
“моно-організаційній” партійній державі. Саме цей структурний 
фактор, який перетворював систему на тоталітарну, який у прак
тиці режиму не досягав тотального контролю суспільства, змінює 
цю основну реальність. Тотальний державний контроль над будь- 
яким суспільством неможливий, але тотального державного обме
ження суспільної організації можна досягти тотальністю ідеології, 
підтримуваною терором.

До того ж, навіть на практиці наявність партійної держави бу
ла панівною. Поступка сімейної ділянки селянам була сміховин
ною порівняно з привласненням режимом усього села, так само 
здатність робітників обмежувати свої зусилля була безсилою подо
лати гегемонію Плану. І коли спробуємо піднятися вище голих 
соціальних фактів, то побачимо, що пригноблені селяни, робітни
ки та кадри, так само зв’язані обов’язками поділяти захоплення від 
соціалізму як найвищого сенсу життя (або принаймні зображувати 
його). Зовсім прикро іменувати радянське соціалістичне змагання 
“плюралізмом” чи “демократією”, що народжується і пристосова
не до суспільств без ідеологічного державного апарату. На це 
зазіхала радянська система, яка визначила свою соціологічну 
унікальність. Наслідком стало проникнення державних цілей в усі 
сфери життя, що не мало прецеденту в історії.

Цей тріумф ідеократичної партократії супроводжувався 
дозріванням культу особи Сталіна. Починаючи зі З’їзду пере
можців 1934 року, його ім’я згадувалося виключно з найекстра-
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вагантнішими епітетами — від генія до корифея мистецтв та на
ук, від найбільшого друга дітей до батька народів та вождя 
світового пролетаріату. Святкування 1939 року його шістдеся
тої річниці перетворилося на справжній апофеоз. І, як бачимо, 
він особисто затвердив остаточні рішення як для економічної 
революції, так і для націоналізації культури. Отже, є велика 
спокуса дійти висновку, що всі ці сміливі дії були пов’язані ви
ключно з його особистими заслугами та що режим, який досяг 
кульмінації у культі його особи, був його особистим витвором.

Втім, куди правдоподібнішим є міркування, що Сталін в 
епоху свого культу був швидше вираженням самої системи, 
ніж її творцем. За всіма його втручаннями на культурному 
фронті проглядалися існуюча система та готова ідеологія. У 
кожному секторі НЕПу вже створювалися “спілка” або “то
вариство” фахівців — пролетарських письменників чи марк
систських істориків — і кожна така група розвивала марк
систське обгрунтування для підпорядкування її дисципліни 
нагальним завданням партії та для виключення сектантів. 
Привласнення Сталіним цих закладів, отже, було справою 
техніки: він просто підпорядковував групу відповідному іде
ологічному відділу Центрального Комітету та своїй осо
бистій волі. Таким чином, уся культура виявилася цент
ралізованою під єдиною державною егідою завдяки тому, 
що чинила жорсткіше, ніж раніше, та небезпечніше для не- 
правовірних, а також і тому, що представляла логічний роз
виток радше за уявну зраду.

Сталін поводився з НЕПом культури так, як діяв щодо 
троцкістсько-меншовицького плану НЕПу: анексував його 
та трансформував, підпорядкувавши швидше актуальним 
над перспективними завданнями побудови повного 
соціалізму. Те саме сталося й з усіма іншими формами вой
овничого лівацтва та “революційних мрій” двадцятих років. 
Але з часів побудови соціалізму на практиці застосовували
ся куди брутальніші методи за будь-які найбрутальніші тео
ретичні очікування класової боротьби. Створена сталініст- 
ська культура була порівняно брутальною справою.

Щось подібне можна сказати й про сам культ особи 
Сталіна. Сталін без сумніву був задоволений підлабузниц
твом, що розгорталося навколо, оскільки певну роль у цьо
му повинна була відіграти його згода на створення цього 
культу. Але культ також служив головній функції системи. 
Часто висувалася гіпотеза, що відсталі російські селяни 
завжди мали священну особу батька у вигляді царя і що
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культ Сталіна, отже, править людям за різновид “ікони” для 
їхніх примітивних емоцій.17 З цієї точки зору культ не мав 
нічого соціалістичного чи партійного; він радше був продов
женням автократичного або православного тягаря 
російської відсталості. Втім, враховуючи те, що Сталін зро
бив селянам, виникнення у них потреби в його обожнюва
нні виглядає, м’яко кажучи, дивним. Більше того, абсолют
но зрозуміло, що культ виходив від партії, а не від народу.

Культ Сталіна, як уже зазначалося, узяв початок від культу 
Леніна в період НЕПу, і той культ так само був організований 
партією, а не народом.18 Авжеж, сам Ленін, як твердила його 
вдова, не міг терпіти будь-якого подібного побожнення і 
завжди уникав його за життя. Але він більше не міг контролю
вати використання своєї особи, як він це міг зробити зі своєю 
політичною спадщиною. Втім, це не означає, що культ Леніна 
не випливає логічно з його спадщини, яка зробила “партію 
простим історичним інструментом, наданим пролетаріату” 
(слова Троцького). Таким чином, культ Леніна з його мумією, 
мавзолеєм та марксистсько-ленінською доктриною був культом 
самої партії. Вождь, який завжди правий, був необхідним 
талісманом для партії, що завжди має бути права. Як визначав 
Маяковський, “Ленін жив, Ленін живе, Ленін житиме!”

Сталін — Ленін його часу та нове уособлення несхибності та 
невмирущості партії — неминуче адаптував цей культ до влас
ного керівництва. Справді, посідаючи панівне становище, було 
б безглуздо не скористатися з нього. Але коли “культ вождя” 
стосується живої особи, він надто посилюється цим фактом. І 
коли Вождь веде народ від одного революційного перелому до 
іншого, зосередження на майже магічній владі особи вождя 
чимдалі посилюється. У ситуації постійної кризи герой 
політичної теорії є природним джерелом навіть для нето- 
талітарного суспільства — це підтверджує кар’єра численних 
американських найвищих керівників або Черчілля та де Голля. 
У суспільстві тоталітарному згаданий герой перетворюється на 
суперлюдину майже божественних пропорцій. У такий спосіб 
Сталін, який майже не мав безпосередніх контактів із народом 
своєї країни, перетворився за допомогою всюдисущих його зо
бражень з гіпсу, в живописі або на плівках на харизматичну 
ікону для мас.

До того ж, у такій системі ця ознака безглуздя справді 
діяла: Вождь став уособленим ідеологічним скріпленням, 
яке тримає купи усю ідеократичну фантасмагорію. Отже, з 
1939 року, коли основна частина внутрішньої роботи була
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завершена, Сталін став провідним зубцем своєї машини. Такий то
талітарний вождь був логічним продуктом для такої тоталітарної 
системи, і бідний російський мужик мало чим міг зарадити цьому. 
А без такої системи проста людина Сталін ніколи не міг би деше
во відбутися через увесь той абсурд, яким є сталінізм.

ВЕЛИКИЙ ТЕРОР

Не міг Сталін дешево відбутися через Великий Терор без 
підтримки тоталітарної системи. Звичайно, знов-таки, він був 
першим заводієм, і тому виникає велика спокуса зробити з 
цього цілу історію. Втім, знов-таки, процес був ширшим, а йо
го джерелом була сама система. Але в тому випадку набагато 
складніше визначити етапи цього процесу, оскільки радянське 
керівництво приховувало його перебіг настільки успішно, щоб 
можна було відновити хоча б основний перелік. Справжні об
риси колективізації, врешті решт, стали відомими; чистки, без 
сумніву, завжди залишатимуть якусь таємницю. Отже, кожний, 
хто наближається до них, мусить губитися у тій чи іншій мірі 
серед здогадок; і тоді, коли неможливо довести, досить буде 
вірогідності. Цей метод використано тут.

Досить сказати, що чистки були “раціональним” політичним 
обов’язком у звичайному значенні цього терміну. Вони, втім, ма
ли раціональне зерно у природі зрілої радянської системи та за тих 
обставин. У широкому значенні це раціональне зерно полягає у 
тому факті (який згадувався вище), що середина тридцятих років 
була позначена вододілом між соціалістичною утопією у задумі та 
її реалізацією на практиці: фактична програма зрілого соціалізму 
була насправді здійсненою, але її наслідки перетворилися на па
родію на очікувані моральні результати. Цей небажаний факт, важ
ко відкинути або заперечити.

Походження чисток випливає із згубних наслідків Першого 
п’ятирічного плану і, зокрема, із катастрофи колективізації. Пас
тернак у “Докторі Живаго” зазначає:

“...колективизация была ложной, неудавшейся мерою, и в 
ошибке нельзя было признаться. Чтобы скрыть неудачу, 
надо было всеми средствами устрашения отучить людей су
дить и думать и принудить их видеть несуществующее и до
казать обратное очевидности. Отсюда безпримерная жес
токость ежовщины, обнародование не рассчитанной на 
примирение конституции, введения выборов, не 
основанных на выборном начале.”19

-  4745
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Отже, існуюча реальність мала бути заперечена створенням 
нової культури, або сюрреальності, та населення мало бути те
роризоване схваленням цієї культури як правди про новий 
соціалізм. Це була основна логіка, яка пов’язувала План та Чистку.

Але цей процес пройшов крізь три більш специфічні про
блеми, кожну зі своєю власною логікою, яка протистояла сис
темі у роки між завершенням першого Плану 1932 року та по
чатком першої чистки року 1936. Перша з цих проблем поля
гала у ще не убезпеченій позиції Сталіна, який тоді ще не став 
абсолютним диктатором. Ще одна — у нестабільному стано
вищі партії в суспільстві, яке було перевернуто догори дном 
другою революцією. А третя полягала у міжнародній ситуації, 
яка несподівано стала небезпечною після її завершення.

Ці три проблеми зійшлися 1936 року, аби провести перший 
із трьох ефектних показових судових процесів, які привернули 
увагу світу та які звідтоді опинилися в центрі спекуляцій щодо 
феномену чистки. Але ці процеси були скеровані на колишню 
стару опозицію, на осіб, які вийшли з довіри та прагнули усу
нути Сталіна. Набагато важливішою за публічну мелодраму бу
ла величезна та невидима глибинна чистка, яка пронизала всю 
партію, управлінські кадри, офіцерський корпус, культурну 
еліту та саму службу безпеки 1937 та 1938 років. Ця глибинна 
чистка була запроваджена не проти старої опозиції, а проти 
справжніх сталінців, відданих товаришів Вождя у будівництві 
соціалізму. Таким чином, Великий Терор насправді був веле
тенським державним переворотом, здійсненим Сталіним та 
найвищим керівництвом проти більшості ключового персоналу 
системи, яку цей персонал очолював. Це справді було Другою 
революцією Сталіна згори.

Перший фактор, який призвів до державного перевороту, 
сформувався за обставин, коли Генеральна лінія Сталіна 
підійшла до катастрофи 1932-1933 років. Хоча партія тісно 
згуртувалася за надзвичайних обставин, помилки Сталіна ши
роко критикувалися конфіденційно, особливо членами старої 
опозиції. Прихильники Троцького, які ще перебували у партії, 
регулярно надсилали йому критичні матеріали для публікації У 
його “Бюлетені опозиції” в Парижі; з усього видно, що 1932 
року навіть існувала у Москві невелика організована терорис
тична група, яка підтримувала контакти із сином Троцького.20 
Того ж таки року небезпечніша група “правих”, пов’язана з 
Михайлом Рютіним, виробила платформу, яка вимагала зупи
нити крах індустріалізації та колективізації й усунення Сталіна.
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З усього було видно, що такі почуття поділялися лівими та дея
кими із тих, хто до того часу залишався прихильником 
Сталіна.21

Це було зрадою справи та Вождя, як часто трапляється у 
найнебезпечніші моменти битви. Сталін реагував виключенням 
із партії вісімнадцяти, що підписали платформу Рютіна; але, 
судячи з усього, він зажадав піти далі і стратити Рютіна. Однак, 
із цією вимогою він виступив проти головної партійної заборо
ни: більшовики, пам’ятаючи про французький революційний 
прецедент, визначили, що їхня революція не нищитиме 
власних дітей, — внаслідок цього смертельні сутички між 
керівниками могли б призвести до руйнування усього руху. От
же, Політбюро відмовило у дозволі на смертну кару, і Кіров був 
головним опонентом цієї санкції. Але ця поразка бентежила 
Сталіна, й тому він постановив, що мусить порушити це табу, 
якщо назавжди керуватиме партією. Однак, допоки він не міг 
нав’язати своєї волі, мусив відступити та очікувати слушної на
годи, як і тоді, коли діяв у кількох випадках конфліктів із дав
ньою опозицією.

Наступний виклик владі Сталіна кинули на XVII з’їзді партії 
1934 року.22 Хоча з’їзд і закидав генерального секретаря щед
рими одами, під час недавнього наступу спостерігалася крити
ка його керівництва знизу. Деякі критики сподівалися, що 
Кіров міг стати належним поміркованим наступником: він був 
керівником другої за важливістю партійної організації 
Ленінграду; не був скомпрометований головною роллю при 
проведенні колективізації; був більшим союзником Сталіна, 
ніж такий підлабузник, як Молотов; він був не хитрим кавка
зцем, а щирим практичним росіянином. З’ясувалося також, що 
Кіров отримав більше голосів, ніж Сталін, під час виборів до 
нового Центрального Комітету.

Але зовсім не було доказів, що існувала програма Кірова або 
Що він розглядав себе в опозиції вождю чи вважав можливим 
наступником Сталіна. Навпаки, він був людиною Сталіна з 
того часу, як заступив Зінов’єва в ленінградському керівництві 
1926 року, і всі його промови того періоду цілковито тримали
ся жорсткої лінії. Проте, зрозуміло, що Сталіна повинні були 
турбувати популярність Кірова та репутація, яка супроводжува
ла цю молодшу за нього людину. Це все вірогідніше, зважаючи 
на те, чому Сталін не міг зарадити, знаючи, що його грубі по
милки впродовж Великого Наступу були настільки великими, 
*До за нормальної політичної системи могли б обернутися усу
ненням від влади. Та за комуністичної системи досить ознак

18*
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соціал-демократичного конституціоналізму, аби зробити таку 
акцію технічно можливою.

Але чи означає усе це, що Сталін — автор убивства Кірова 
1 грудня 1934 року? Якщо Сталін прагнув чистки, він перш за 
все потребував становища надзвичайності, аби виправдати 
особливі заходи; і для надзвичайності йому була потрібна жор
стокість, щоб продемонструвати, що країна у небезпеці. За рік 
перед тим підпал рейхстагу (який тривалий час кожен помил
ково вважав справою рук нацистів) надав Гітлеру такої ж на
годи, і цей факт міг привернути увагу Сталіна. Чи було вбивст
во Кірова сталінським підпалом рейхстагу?

Таємниця цього “вбивства сторіччя”, як його називають, 
мабуть, ніколи не буде розкритою. Хрущов суворо натякнув на 
провину Сталіна у своїй закритій промові на XX з’їзді партії 
1956 року, й існує багато вагомих свідчень на користь цієї гіпо
тези. Легкість, з якою вбивця Леонід Ніколаєв отримав доступ 
до приймальні Кірова, та таємничі інциденти, які трапилися з 
ключовими персонажами цієї драми негайно після вбивства, 
свідчать, що злочин був справою НКВС (так політична поліція 
називалася з 1934 року). Настільки ж підозрілою була 
миттєвість реакції Сталіна. Протягом дванадцяти годин він ви
дав спеціальну постанову, яка встановлювала прискорені про
цедури для покарання за вчинення терористичних дій, та при
був до Ленінграду спеціальним потягом, аби особисто допита
ти Ніколаєва. Проте немає безпосереднього доказу причетності 
Сталіна, але існують переконливі аргументи проти цього. Він 
міг пристрасно бажати отримати прецедент за вбивство ко
муністичних лідерів або ризикувати зіпсувати спробу на житті 
Кірова.

Так чи інакше, але зі смертю Кірова Сталін отримав “до
каз”, що опозиція партії логічно веде до злочину. Таким чи
ном, моральна відповідальність за смерть Кірова невдовзі, 1935 
року, була приписана Зінов’єву та Каменеву, а від них “змо
ва” поширилася концентричними колами. Цих двох лідерів
1936 року було засуджено за безпосередню причетність; П’ята
кову та Радеку це було інкріміновано на другому процесі 1937 
року; і нарешті, Бухарін, Риков та керівник НКВС Генріх Яго
да стали лиходіями на останньому процесі 1938 року. Цих 
партійних керівників оголосили “ворогами народу” — той 
самий ярлик використали також для всіх нижчих жертв чисток 
в глибинці. Крім того, теоретичне обгрунтування для їхнього 
усунення було тим самим, що його Сталін використав, запро
ваджуючи революцію Першого п’ятирічного плану. Знов-таки,
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було проголошено, що чим ближче країна підходить до 
соціалізму, тим дедалі шаленим стає опір його ворогів, і, отже, 
більш інтенсивною має бути класова боротьба проти них. Це 
було остаточним приниженням кардинального принципу марк
сизму, тому що не соціальні класи залучалися до чистки; існу
вала лише боротьба керівництва проти партійних мас.

Але засудження зради в партії могло набути повного розвою 
лише у зв’язку з іншим процесом, який призвів до великого 
державного перевороту. Ця друга лінія розвитку походить від 
змін структури партії у перебігу Другої революції.23

Сталін розпочав свій Наступ із партією, яка налічувала 
понад мільйон членів, більшість із яких було задоктриновано та 
привчено до Генеральної лінії. Втім, між 1930 та 1933 роками 
партія зросла удвічі, за рахунок переважання більшості нових 
членів, які прийшли з робітничого класу та найбіднішого се
лянства — найшвидша та плебейська експансія від часів 
воєнного комунізму. І, як за Воєнного комунізму, ці ново
бранці були недоосвічені, нашвидкуруч задоктриновані та 
вільно введені у партійні ієрархічні структури. До того ж, самі 
партійні структури були змушені обмежуватися розширенням 
ролі партії. Цілком нова партійна мережа мала створюватися у 
нещодавно підкореній сільській місцевості та новозбудованих 
індустріальних центрах. Крім того, партійці відтоді мали бу
ти більш ніж політичними агітаторами та адміністратора
ми: відколи головною сферою відповідальності партії ста
ла економіка, вони повинні були мати технічну компе
тенцію (промислову чи сільськогосподарську), а не лише 
червоні книжечки. І попри великі зусилля на культурно
му фронті, відчувалася нестача підготовлених червоних 
фахівців.

Крім того, ця розпросторена партія відчула на собі вели
ке напруження через безладдя, яке панувало у суспільстві 
упродовж 1930-1933 років. Хоча режим і прагнув сформува
ти монолітний порядок, його революція згори справді ство
рила суспільство, яке пізніше було зображено радянським 
романістом Василем Гроссманом як світ, що “Назавжди 
плинний.”24 У відповідь на це Сталін 1931 року у “промові 
з шести пунктів” шукав шляхи, аби мобілізувати партію 
проти “плинності праці”, чи широкої міграції населення, 
спричиненої рушеннями Плану. Але партія також була 
плинною, оскільки деякі уламки суспільства за умов зру
шень проникли до її рядів. Таким чином 1933 року Сталін
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стояв перед гострою проблемою непідготовлених та не
надійних кадрів, і ця проблема існувала в серці системи — у 
самій партії.

Його відповіддю була чистка, “очищення” партії — подібне 
тому, яке трапилося наприкінці громадянської війни. 1933 ро
ку було виключено приблизно 400 000 некомпетентних, неак
тивних та “класово чужих” членів.25 Але партійна машина все 
ще не виглядала досить надійною, тому 1935 року “перевірка” 
партійних документів вилучила понад 200 000 членів; а наступ
ного подібну кількість було вичищено за допомогою “обміну” 
партійних документів. Таким чином, наприкінці 1936 року 
(тобто перед тим, як розпочалася глибинна чистка) кількість 
членів партії знизилася до 1 450 000, що означало падіння на 
750 000 за чотири роки. І 1937 року, першого року глибинної 
чистки понад 500 000 членів позбулися партійних квитків. Од
нак тоді вони були не просто виключені; часто їх розстрілюва
ли або відправляли до ГУЛАГу. Проте, була логіка в тому, що 
сполучалися чистка як очищення та чистка як кроволиття, і 
ця нерозривність була забезпечена прагненням оновити кад
ри та укомплектувати партію покірними надійними члена
ми. Коротше кажучи, Сталін намагався створити ідеально 
ієрархічну армію, машину слухняних гвинтиків, про яку він 
говорив у ті роки.

Сталін дуже добре знав, що міг дешево відбутися після 
цього перевороту, тому що, як зазначив один цинік, він мав 
500 000 нових робочих місць, аби щороку виходити зі стано
вища. Це — кількість членів партії, яких він позбавив членства 
у ній 1937 року, а наприкінці 1938 450 000 нових людей зайня
ли їхні місця, забезпечивши вперше з 1932 року зростання 
членства у партії. І кожного із двох передвоєнних років додава
лося десь понад 500 000, а загальна кількість нових членів після 
смертельної кривавої чистки 1937 року становила 1 500 000. 
Коротше кажучи, факт, що дехто із нових людей був також 
“вичищеним”, а більша половина членів партії на початку 
війни була прийнята після чистки.

Ці нові люди, які були “тридцяти з чимось-річними” про
дуктами Другої революції тридцятих років, так би мовити, рух
ливими сталінські кар’єристами. Майже всі вони отримали 
дипломи того чи іншого технічного або інженерного навчаль
них закладів, створених упродовж першого Плану, — улюбле
ною галуззю була металургія.26 Однак, ці інституції ставали де
далі професіональнішими у середині тридцятих років, коли 
Сталін став більш свідомим вирішальної важливості того, шо
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“найбільш цінним капіталом є люди”. По-перше, “демократич
не” класове походження перестало бути критерієм для доступу 
до вищої освіти, і як тимчасовий замінник буржуазні фахівці 
знову запрошувалися на технічні посади. Згодом, коли технічні 
навчальні заклади стали спроможними масштабно готувати 
справді компетентні кадри, ці нові фахівці взяли на себе уп
равлінське керівництво та були залучені до партії у хвилю по
повнення, яка розпочалася 1938 року. Офіцерський корпус 
збройних сил було омолоджено в процесі, подібнім до того, 
який поповнив управлінський корпус у промисловості.

Таким чином, чистки дали Сталіну партію, складену пере
важно з людей, які сформувалися після Великого Перелому; 
вони були продуктом нової соціалістичної системи, її інсти
туцій та культури. Хоча, безперечно, не існувало справжнього 
плану на першій стадії перевороту (так само, як його не 
існувало й 1929 року для економічної революції), на початку 
1937 року Сталін та його люди мали намір отримати 
прискорені наслідки, яких вони справді досягли. До того ж, ці 
наслідки цілком були співзвучними з тоталітарним поштовхом 
нацоналізації культури, який досяг кульмінації саме в ті часи. 
Розглянуті в цьому контексті, чистки є складовою процесу 
Gleichshaltung* всіх аспектів радянського життя у другій поло
вині тридцятих років.

Це — та заміна кадрів й супутня заміна старої партії новою, 
яка є серцевиною державного перевороту. Стержневим момен
том перевороту був рік 1937 — коли партійні списки раптом 
перетворилися на свідчення у антипартійній “ворожості”. От
же, той рік повинен залишитися для еліти країни пам’ятним 
назавжди після часу легендарного терору та позначити великий 
вододіл у сталінській та радянській історії.

Немає сумніву, що це оновлення партії було насправді го
ловною метою перевороту. Справжніми питаннями є: чому 
Сталін відчув потребу у перевороті? Якими етапами він досяг 
цього? І чому розпочав переворот лише 1936 року, через два 
роки після приводу для всієї операції — вбивства Кірова?

Частково підставою для запізнення було те, що Сталін без 
сумніву, продовжував зіштовхуватися у Політбюро та Цент
ральному Комітеті з опором його бажанню розчавити всіх ста
рих опозиціонерів та тих нових, що коливалися, і цей опір міг 
лише посилитися через його гнів, так само як і через його

’дотримання лінії (нім.)
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рішучістю, зрештою, ступити на цей шлях. Також цілком мож
ливо, що Орджонікідзе, Куйбишев та решта виконували ту 
роль, яку раніше відігравав Кіров, наполягаючи на витрима
ності. Принаймні, це — розсудливий висновок із відомої воро
жості Сталіна до них упродовж їхніх останніх днів, так само як 
і з пізнішої, задокументованої справи Павла Постишева, який
1937 року відкрито розійшовся у Центральному Комітеті зі 
Сталіним щодо майбутніх жертв чистки.

Лють Сталіна повинна була дедалі посилюватися після цих 
протестів, які виникали не з боку старих опозиціонерів, а доб
рих випробуваних сталіністів. Всупереч тому, що стверджують 
Дойчер та решта, Сталін не міг повністю довіряти перспективі 
коаліцій правих та лівих опозицій, які прагнули замінити його 
під час кризового періоду.27 Ці постаті більше не мали адекват
ної бази в партії для таких дій. Якщо й була будь-яка загроза 
його владі, то вона могла очікуватися лише з боку сталіністів, 
які бажали замінити нездалого Хазяїна, але втримати його си
стему, яку вони допомагали будувати та у якій вони мали 
підтримку та політичний авторитет для керування. Старі опо
зиціонери на той час ставали відомими лише на показових про
цесах, і ця обставина затьмарювала важливіший факт, що коли 
нарешті Сталін вдався до чистки, то жертвами були переважно 
ж його люди.

Але розлад Сталіна з партією був активізований ще й 
третьою проблемою, яка найбільше загострилася 1936 року. 
Це рік, коли міжнародна ситуація, що тривалий час була 
об’єктом майже параноїдальної турботи режиму, нарешті стала 
справді небезпечною.28 1934 року Гітлер, якого радянці до того 
часу недооцінювали як німецького Корнілова, консолідував 
свою силу всередині країни; 1936 року він поновив загальну 
військову повинність та знову окупував Рейнланд. На той са
мий час Японія вирушила з Маньчжурії до Китаю, а поки що 
одночасно випробовувала радянську силу вздовж річки Амур. 
Відтоді й надалі Радянський Союз мав ставитися серйозно до 
можливості війни у найближчому майбутньому. І війна, особ
ливо якщо б вона складалася невдало, могла б легко розв’яза
ти фатальну внутрішню кризу, яку кожний радянський грома
дянин пам’ятав з досвіду 1914-1917 років.

Але 1936 рік приніс Радянському Союзові новий різновид 
іноземної загрози: міжнародна арена раптом поляризувалася 
через тему фашизму, і Росія як ідеологічна потуга була автома
тично встромленою у самий центр цього виру. У Франції атака 
правих на республіку 1934 року спричинила утворення першо
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го Народного фронту лібералів, соціалістів та комуністів проти 
фашизму. Наступного року формула Народного фронту стала 
політикою Комінтерну, але радше для захисту радянської дер
жави від Гітлера, ніж для просування революції на захід. 1936 
року, однак, феномен Народного фронту вислизнув із рук, 
принаймні, з радянської точки зору. У Франції перемога На
родного фронту на травневих виборах розв’язала проблему си
дячих страйків (новий феномен), які на той час здавалися 
бунтівними. Наступного місяця іспанський Народний фронт 
протистав заколоту генерала Франко; це започаткувало 
трирічну громадянську війну, в якій генералу Франко допома
гали Німеччина та Японія. Події у Франціїї дали підставу 
Троцькому говорити про нову революцію, а події в Іспанії да
ли можливість троцкістам та іншим войовничим лівакам про
явити себе у справжній революційній війні.29 Радикальна вели
ка хвиля, спричинена Першою світовою війною та зупинена на 
початку двадцятих років, нині, здавалося б, відновлювалася; 
перманентна революція знову готувалася до походу і цього ра
зу проти нового мутанта “найвищої форми капіталізму” — фа
шизму.

Поява цієї нової сили стала головним та тривалим ударом 
по позиції Радянського Союзу в світі. Відтоді найперша у світі 
держава робітників могла уявлятися (і часто розглядалася 
іншими) як полярно протилежна фашизму та, отже, єдина у 
світі непорушна антифашистська сила. Для лівих загалом фа
шизм символізував диявольську силу, а комунізм тимчасом, нав
паки, був виконавцем ролі неминучого охоронця добра. Таким 
чином, із середини тридцятих років і надалі старому принципу 
“немає ворогів лівіших” надали нового, радикальнішого зна
чення. Ліберали, здається, були змушені історією до ризикова
ної політики співробітництва з антиліберальними лівими про
ти нових ультраправих.

Справді, концепція типового фашизму як нового обличчя 
імперіалізму була комуністичним витвором (фашистські 
режими й не уявляли самі, що утворюють загальний рух, поки 
не сформували політичні альянси після 1937 року). Фашизм як 
типовий термін був вперше застосований 1922 року Комінтер
ном щодо вступу до влади Муссоліні, та невдовзі був опрацьо
ваним до загальної теорії за допомогою політичного фашизму, 
який розглядався як фронт для “фінансового капіталу”. Це бу
ло запроваджено, аби виправдати захоплення Гітлером влади, і 
відтоді характеризувати будь-яку антикомуністичну силу як 
Різновид фашизму, — так на початку тридцятих років комуністи
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причепили соціал-демократам ярлик “соціал-фашистів” На 
основі цієї типової теорії фашизму войовничий антифашизм 
став центральною темою комуністичної агітації в усьому світі. 
Таким чином, після 1935 року антифашистський Народний 
фронт став головним козирем Радянського Союзу в міжнарод
них справах та ознакою поширення комуністичного впливу да
леко за межами робітничого класу.

Але відтоді, як цей вплив застосовувався Сталіним для по
силення радянської безпеки за сприяння революції закордо
ном, з 1935 року “боротьба проти фашизму” завжди поєднува
лася із “боротьбою за мир”. Отже, Сталін не був готовий бага
то робити в конкретному напрямі боротьби з фашизмом, бо для 
будь-якої підтримки революції на Заході потрібно було 
відштовхувати буржуазні держави — Францію та Велику 
Британію, — які були йому потрібними в боротьбі проти Гітле- 
ра. Адже будь-яка значна участь у антифашистській боротьбі 
закордоном могла б призвести до небезпеки для радянської 
держави. Таким чином, для Сталіна Іспанія була не стільки 
слушною нагодою, скільки небезпекою. Радянська участь в 
іспанських справах була спрямована менше на підтримку рес
публіки, ніж на запобігання її вступу до соціалістичної рево
люції; і НКВС ліквідовувало троцкістів в Іспанії не менш жор
стоко, ніж у Росії.

За таких обставин антифашистські та антиімперіа
лістичні традиції партії були ризикованими для радянської 
партійної держави, яка тоді перебувала у процесі кон
солідації завдяки чисткам. Втім, ці традиції були суттєвим 
моментом партійної риторики після 1928 року, коли Сталін 
урочисто запровадив войовничу ліву політику “клас проти 
класу” в іноземних справах як додаток до його класової 
війни всередині країни. До того ж, ця риторика відповідала 
глибоким почуттям багатьох членів партії, які, попри все, 
емоційно залишалися на боці лівих. Буквальна інтерпре
тація Народного фронту як антифашистської рево
люційності апелювала не лише до залишків троцкістів у 
партії; вона озвучувалася також такими постатями, як Бу- 
харін та маршал Тухачевський. У цьому внутрішнє радянсь
ке розмежування між лівими та правими зникало. За міжна
родної кризи таке нерозуміння лівацьких почуттів у партії 
могло підштовхнути радянську державу до небезпечних за
рубіжних ускладнень. Отже, краще було обирати такі тен
денції, які б не завдали шкоди за світової ситуації та 
створювали б лише один центр влади як в іноземних, так і
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у внутрішніх справах, — так само, як нові люди, не обтяжені 
лівацькими гаслами, аби підкорятися цій владі. Мабуть, не 
випадково, що чистка, зрештою, розпочалася міжнародно напру
женого літа 1936 року.

Втім, державний переворот випливав зі специфічної теми, а 
саме із найстійливості неадекватно покараної опозиції в партії; 
це було питання, яке не переставало бентежити Сталіна після 
справи Рютіна 1932 року (і, можливо, після створення невели
кої троцкістської групи того ж року). Іншою причиною, чому 
Сталін міг повернутися до тієї справи тоді, було те, що Гітлер 
вже подав приклад успішної кривавої чистки, коли у червні 
1934 року ліквідував Ернста Рема та його загони СА під час 
Ночі довгих ножів. Згідно із добре поінформованим джерелом 
у НКВС, Сталін захоплено коментував цю акцію на засіданні 
Політбюро. Він також заявив, що переворот Гітлера просунув 
нацизм із революційної сфери у сферу державотворення, і за
значив, що був час, коли радянська революція здійснила такий 
само перехід.30 Отже, аби прискорити процес радянського дер
жавотворення, Сталін знову порушив питання про скасування 
партійної заборони на смертельний вирок для членів партії.

Він обрав за своїх перших жертв Зінов’єва та Каменева, 
найвразливіших старих опозиціонерів. Ці двоє вже були виклю
ченими з партії та покаялися; дійсно, вони бували в ув’язненні 
та виходили на волю так часто, що були дискредитованими як 
політичні фігури. Формула для покарання — зізнання, яка веде 
до смертного вироку, — вертає до Шахтинської справи (а також 
до суду над есерами 1922 року); есером був навіть прокурор Ан
дрій Вишинський. Отже, у серпні 1936 року Сталін посадив їх 
та чотирнадцятеро інших на лаву підсудних, звинувативши у 
створенні “троцкістсько-зінов’євського центру”, який убив 
Кірова та замислював убивство Сталіна й більшості членів 
Політбюро, — з метою реставрації капіталізму за допомогою 
німецьких та японських фашистів.

Втім, судовий процес виявився невдалим. З’ясувалося, що 
Ягода, керівник НКВС та організатор процесу, віддавав свої 
накази знехотя. Докази зустрічей на Заході між опозиціонера
ми та сином Троцького були, вочевидь, сфальсифіковані, і це 
негайно відзначила західна преса. Хоча обвинувачені “прови
ну” визнали та відповідно були засуджені до страти, виховний 
ефект від вистави, втім, було зіпсовано. Отже, Сталін вважав за
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необхідне створити більш покірний НКВС, аби організовувати 
нові процеси. 25 вересня він зі Ждановим під час відпустки в 
Сочі на Чорному морі відправили телеграму на адресу 
Політбюро, в якій вимагали негайної заміни Ягоди членом осо
бистого секретаріату Сталіна Миколою Єжовим. Підставою для 
такої заміни стало те, що політична поліція перебувала “чоти
ри роки осторонь” “викриття троцкістсько-зінов’євського бло
ку” — тобто у період, який повертає до справи Рютіна 1932 ро
ку. То була акція, що перетворила чистку на державний переворот. 
Цей переворот згодом розгорнувся із запаморочливою швидкістю 
між процесом над Зінов’євим та Каменєвим у вересні 1936 року та 
покаранням радянських маршалів у червні 1937-го.

Перший крок було зроблено НКВС під безпосереднім кон
тролем Сталіна. Ця установа, зрозуміло, ніколи й не була неза
лежною. Ситуація завершилася призначенням Єжова: “орга
ни”, як іменувався апарат безпеки, значно збільшилися в 
обсязі, а їхньою головною місією відтоді стало правити за 
зброю Сталіна проти партії. Сталін у такий спосіб розширив 
сферу свого особистого контролю з партії, яку він підім’яв під 
себе у двадцяті роки, до уряду, який подолав 1930 року, та до 
універсальної системи відстежування політичної поліції.

Наступний крок полягав у відновленні недосконалого 
процесу 1936 року. Це було досягнуто підготовкою нових, 
спрощених процесів над рештою старих опозиціонерів. Ба
гато з підсудних, включаючи колишнього лівого Юрія* П’я
такова, так само як і Бухаріна та Рикова, брали участь у пер
шому процесі як свідки. Але, вочевидь, знову чинився пев
ний опір у Центральному Комітеті, членами якого були ці 
троє, при виключенні старих опозиціонерів. Це ставлення 
відбивало як турботу про стабільність партії, так і почуття 
корпоративної тотожності, яку мали тоді партійні кадри. Ре
зультат був компромісним: Сталін звільнив від здійснення 
вироку двох правих, але у січні 1937 року наполягав на по
каранні й засудив до страти П’ятакова разом із п’ятнадцять
ма іншими членами “Троцкістського центру” за звичними 
обвинуваченнями — від убивства Кірова до реставрації 
капіталізму за допомогою фашизму.

Водночас було порушено нову кримінальну справу: про
мислові аварії, які означали, що через П’ятакова, що був 
мозком радянської індустріалізації, увесь управлінський 
корпус країни опинився під загрозою. Але це викликало

•точніше -  Георгія (прим, перекл.).
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конфлікт Сталіна з деякими його найближчими прихильника
ми, з видатним начальником П’ятакова Орджонікідзе, який 
відверто побоювався, що це розширення чистки загрожує цілій 
системі. Цей конфлікт призвів до шаленої сварки та до само
губства (або вбивства?) Орджонікідзе у січні 1937 року. І ця 
подія переконала Сталіна в тому, що переворот має йти пов
ним ходом та усувати кожний потенційний прояв опору його 
абсолютному, централізованому врядуванню.

Переворот набув кульмінації на тривалому пленумі Цент
рального Комітету у лютому-березні 1937 року.31 Під час бурх
ливих дебатів Сталін, Єжов та Молотов накинулися на при
хильників поміркованості, більшість із яких була безпосередньо 
пов’язана з новою важкою промисловістю, та їм врешті решт 
віддали голови Бухаріна та Рикова, яких було заарештовано під 
час пленуму (їхній колишній колега Томський вчинив самогуб
ство після притягнення до суду в серпні 1936 року). У березні
1938 року Бухаріна, Рикова та звільненого шефа НКВС Ягоду 
разом із вісімнадцятьма іншими було засуджено за традиційну 
універсальну змову як учасників “Антирадянського право- 
троцкістського блоку”. Хоч це й був найвідоміший процес (за 
значимістю осіб звинувачених), із часом з’ясувалося, що він 
правив за пролог аьо ж середину перевороту.

Справжньої кульмінації переворот набув у червні 1937 року. 
Після того як Сталін нацькував НКВС на партію у період між 
процесом у серпні 1936 року та лютнево-березневим 1937 року 
пленумом, залишилася лише одна інституція, яка, мабуть, ма
ла можливість діяти проти Сталіна, — це була армія. Справді, 
його атаки на партію та промислових управлінців певний час 
давали збройним силам мотиви для усунення вождя, якого во
ни тоді могли вважати небезпечним для цілої системи (як 
раніше відчував Орджонікідзе), особливо коли загострилася 
міжнародна ситуація. Навіть особи з меншою підозрілістю, ніж 
Сталін, мали підставу захистити себе від загрози з боку армії. 
До того ж армія, хоч і підпорядкована номенклатурній системі, 
мала, як і політична поліція, традиційно відносну автономію та 
професійний корпоративний дух ще з часів громадянської 
війни. Крім того, нею керувало багато живих героїв того епосу, 
найвидатнішим із яких був маршал Тухачевський.

Знаючи можливості цієї групи, Сталін не марнував часу на 
проведення показових процесів над цими потенційно небез
печними (для нього) людьми, щоб не дати їм шансів якимсь 
чином об’єднатися. Тухачевського та інших шістьох маршалів і
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генералів безборонно заарештували та негайно розстріляли. 
Громадськість дізналася про цей переворот лише тоді, коли бу
ло оприлюднено лаконічне повідомлення про “зраду” цієї гру
пи. Але чому так легко були нейтралізовані ці добре озброєні 
люди? Це запитання виявляється особливо доречним, якщо 
зважити на той факт, що вони усвідомлювали, що коїться; за 
декілька тижнів перед тим декотрі з них були понижені у поса
дах, за поступовим усуненням вони спостерігали у практиці 
Сталіна стосовно П’ятакова, Ягоди та багатьох інших. 
Відповідь може бути єдиною: вони не були справжніми героя
ми війни, але перш за все були партійцями і так само, як їхній 
колишній начальник Троцький, П’ятаков та багато інших, зна
ли, що ніхто не міг би виступити проти партії. Отже, остання 
сфера напівавтономії у системі — військові — була придушена 
без зайвих зойків.

Уся влада в Радянському Союзі відтепер зосереджувалася в 
руках однієї особи: Сталін перетворився на “диктатора” у 
перекрученому сучасному значенні цього стародавнього римсь
кого терміну. Лютнево-березневий пленум Центрального 
Комітету та процес над вищими військовими чинами ефектив
но покінчили із поверненням усіх існуючих та потенційних 
опорів Сталіну. Переворот був тепер завершеним на найвищих 
рівнях; відтоді і до самої смерті Сталіна сліди партійного кон
ституціоналізму зникли. Таким чином, було відкрито шлях до 
глибинного перевороту, великої чистки апарату на всіх 
партійних рівнях у напрямку, який Сталін намацував ще з 1932 
року. Кожна спроба стати на заваді цьому бажанню — чи то бу
ли спроби Кірова, Ягоди, Куйбишева або Орджонікідзе — ли
ше дедалі розпалювала пристрасті Сталіна. Отже, після березня
1937 року та до кінця 1938-го Великий Терор єжовщини роз
гулявся безперешкодно.

Сталін контролював ситуацію на найвищому рівні, часто 
складаючи разом з іншими членами Політбюро списки при
речених на знищення. Але Єжов та його штат НКВС здійсню
вали чистку, й саме вони мали карт-бланш у визначенні її мо
менту та розміру. Дуже швидко операція досягла динаміки са
ма собою та перетворившись на саморухомий механізм: кожне 
вимушене зізнання приводило до навішування ярликів на но
вих “конспіраторів”, чиї зізнання інкримінувалися іншим й так 
зростало у геометричній професії. Як тільки звинувачених у та
кий спосіб заарештовували, деякі з їхніх колег, що залишили
ся, повинні були звинувачувати інших, аби продемонструвати 
власну пильність чи з метою просування на звільнені посади.
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Нові арешти призводили до нових зізнань, а потім до нових 
звинувачень, у дедалі ширших колах зростав панічний страх. 
Після того, як цей процес протривав рік, він набрав таких 
обертів, що навіть Сталіну було важко його зупинити.

Між березнем 1937 та початком 1939 років глибинний пере
ворот поглинув переважну більшість членів Центрального 
Комітету, майже всіх колишніх делегатів З’їзду переможців 
1934 року, вищі ешелони офіцерського корпусу, а також 
більшість обласних та місцевих партійних секретарів разом із 
їхніми апаратами та дуже часто з їхніми родинами. Жертви або 
були розстріляні без публічних процесів, або ж зникли у 
ГУЛАГу. І оскільки партія тоді безпосередньо керувала всіма 
секторами суспільства — від економіки та наркоматів до мис
тецтва, — більша частина професійних кадрів країни також 
зникла. Таким чином, з 1939 року Сталін справді створив собі 
нову партію та нові кадри у кожній галузі. Ця консолідація си
стеми була останньою розумною причиною Великої Чистки, 
однак, іраціональне полягало в іншому. Сталін відтоді мав пер
сонал соціалізму, який він побудував.

Видатною характеристикою цієї нової революції стало те, 
що майже всі нові люди, які висунулися після 1937 року, були 
продуктом системи, створеної після 1930 року. Тоді залишалося 
дуже мало досталінських “пережитків”, або “колишніх людей”
— старої буржуазії, старих більшовиків (тобто членів партії ще 
з дореволюційних часів), старих опозиціонерів або старих вой
овничих ліваків, лівих з точки зору відповідальності. Нові кад
ри були винесені нагору другою революцією: це висуванці 
п’ятирічок, люди, які мали коротку пам’ять стосовно світу, що 
існував до побудови соціалізму, люди, які сформувалися та от
римали освіту за нової системи, учні культурного світу діалек
тичного матеріалізму та соціалістичного реалізму, віддані при
хильники великого Вождя, люди, які всім були зобов’язані 
архітектору всього цього — товаришу Сталіну. Це були люди, 
які після того, як їхній вождь відійшов до іншого світу, по
винні були керувати системою до самогоїї розвалу на
прикінці 80-х років.

Усі ці люди у найбезпосередніший спосіб користувалися 
наслідками чисток, коли почалося сходження Микити Хрущо- 
ва.32 Хоча він був зобов’язаний початком своєї кар’єри у центрі 
Кагановичу, який спершу перевів його з Києва до Москви, — 
згодом у столиці Хрущов своїм наступним зростанням у партії 
був зобов’язаний безпосередньо Сталіну. Після того, як 1934
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року він очолив московську партійну організацію, Хрущов по 
суті працював заступником Сталіна у міській адміністрації, яка, 
вочевидь, керувалася не у той самий спосіб, що решта міських 
центрів. Він також підтримував Хазяїна на лютнево-березнево
му (1937 року) пленумі, який запустив єжовщину, а пізніше ор
ганізував вуличні демонстрації проти злочинів мрашала Туха- 
чевського.

Але велика кар’єра Хрущова розпочалася лише 1938 року й 
була наслідком надзвичайної чистки в Україні. Українська 
партія завжди була напівавтономною вотчиною, майже 
князівством у всесоюзній комуністичній системі, до певної 
міри, як і армія. Хоча Україна насправді була підкорена 
більшовиками, а її уряд, чиїм найпершим керівником був ГГя- 
таков, був засуджений партією, її місцевий апарат почав 
відповідати українським національним настроям та інтересам. 
Тому Москва періодично направляла новий апарат, щоб повер
нути справу під контроль центру, однак, після кожного такого 
випадку Україна знову повторювала старі помилки. У двадцяті 
роки таким сатрапом був Каганович; у тридцяті цю роль 
відігравав Павло Постишев. Хоч він і був безжалісним нейт
ралізатором, утім, виступав за припинення чистки на лютнево- 
березневому (1937 року) пленумі. Це призвело до його зни
щення, так само як і до знищення цілої української партії 
та уряду.

Хрущов, Молотов, Єжов та спеціальні частини НКВС були 
направлені до Києва, аби видалити місцевий апарат, та ук
раїнське керівництво відмовилося від такої співпраці. Тоді 
Москва наважилася на суцільну чистку українських структур.
1938 року партійний та державний апарати України на всіх 
рівнях, так само, як і культурна еліта, замінялися неодно
разово, а то й двічі або тричі. У січні того року Хрущов був 
призначений першим секретарем “української” партії з місією 
створення цілком нової структури. Водночас він був обраним 
замість Постишева кандидатом у члени Політбюро, а наступно
го року став його членом. Таким чином, він перетворився на 
лідера другої, молодшої групи сталіністів, до якої також входи
ли Жданов, цар у галузі культури з 1934 року, та Лаврентіи 
Берія, майбутній цар поліції.

Та крім цієї групи, і як наслідок її зусиль у втценні наказів 
Хазяїна, після 1937 року піднялася вгору ще одна генерація 
сталіністів. Хрущову потрібні були нові люди для нової ук
раїнської партії, і одним із них був Леонід Брежнєв.33 Так само 
як і Хрущов, Брежнєв походив із російської родини, яка при
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була в Україну на сконі старого режиму, щоб працювати у про
мисловості. 1906 року народження, Брежнєв був сином 
робітника у місті металургів Кам’янське на березі Дніпра. 
Аполітичний в юності за часів революції та громадянської 
війни, він здобув неповну середню освіту в місцевій школі. З 
початком НЕПу місцевий металургійний завод, де працювали 
його рідні, закрився. Брежнєв поїхав до Курська, російського 
міста, звідки походили його батьки. Там 1923 року у сімнадя- 
тирічному віці він вступив до комсомолу та технікуму, щоб ста
ти впорядником. Після роботи на різних посадах у сільському 
господарстві в Росії повернувся до Кам’янського, де навчався у 
нещодавно створеному Металургійному інституті, працюючи в 
нічні зміни на знову відкритому сталеливарному заводі, який 
нині носить ім’я Дзержинського. Коротше кажучи, він був од
ним із сталінських висуванців та перспективним представни
ком нової радянської робітничої інтелігенції. Водночас у 25- 
річному віці вступив до партії та очолив комсомольську Ор
ганізацію інституту. За тих часів партійних активістів в Україні 
регулярно відправляли по селах для здійснення колективізації, 
і, вірогідно, Брежнєв був серед них.

Отримавши 1934 року диплом інженера, Брежнєв 1936 року 
став директором технікуму. Потім, 1937-го, Україною прокоти
лася чистка. У травні того року він обійняв вакантну посаду за
ступника голови міської ради (на той час місто стало йменува- 
тися Дніпродзержинськом). Наступного року новий Перший 
секретар Компартії України Хрущов зажадав залучити 1 600 
членів партії для заміщення вакантних посад у республікансь
кому апараті, і Брежнєв очолив ідеологічний відділ обласного 
комітету партії у великому місті Дніпропетровську. На цій по
саді його обов’язком було вистежувати будь-які прояви троц- 
кістсько-бухарінсько-фашистського підпілля та, звичайно, 
будь-які елементи “українського буржуазного націоналізму”. 
Таким чином, уся генерація сталіністів вийшла із чисток, аби 
продовжувати роботу зменшеної кількості старих сталіністів 
(від зрілої когорти Молотова до молодших типу Хрущова), усіх 
тих, чия кар’єра передувала Великому Стрибку.

Ця нова група молодих сталіністів відповідно може бути на
званою “генерацією Брежнєва”.34 У ній ми знайдемо також Ан
дрія Громика, Олексія Косигіна, Михайла Суслова, Юрія Анд- 
ропова та Костянтина Черненка, тобто людей, які керували 
Росією протягом близько тридцяти років після Хрущова до 
пришестя Горбачова. Просте походження та стрімке зростання 
Цієї групи зображується як тріумф соціального просування вго
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ру, а загальновідомо, що просування вгору — це демократичний 
феномен. Після того як сталінській “культурній революції” 
знизу також було надано демократичної аури, революційна мо
дернізація стала загалом виглядати прогресивною. Отже, ра
дянський досвід підсумовується як “терор, прогрес, просуван
ня”.35 Справді, груба соціальна демократія спонукала до просу
вання усіх синів трудящих, хто досяг вершини номенклатури 
внаслідок сталінської політики і хто перебував там упродовж 
тридцяти років застою. Але цей оптимістичний аспект 
відтворює тільки надто обмежену точку зору тридцятих років, 
яка вбачає лише зусилля Сталіна в індустріалізації, урбанізації 
й просвітництві, проте фактично ігнорує колективізацію та ма
сові чистки, так само як фальсифікацію культури, яка немину
че випливала з радянського способу модернізації. Той варіант 
теорії модернізації, який зосереджується на соціальному просу
ванні, таким чином, приводить до ще однієї спроби вирішення 
проблеми Сталіна. Виокремлюючи лише один реальний аспект
— просування, та відкидаючи решту, ми отримуємо Сталіна із 
здоровим глуздом, який вдало потрапляє під канон прогресу. 
Але цей виверт не спрацьовує, оскільки просування генерації 
Брежнєва далеко не так вдало збігається з великим просуван
ням ГУЛАГу.

Через двадцять п’ять років після 1929 року ще існувала 
система радянських трудових таборів, ще один продукт ко
лективізації та чисток. З “Архіпелагу ГУЛАГу” Солженіцина 
стало загальновідомо, що система концентраційних таборів 
започаткована не за Сталіна, а за Леніна 1918 року поселен
нями уздовж Білого моря. Система поселень, куди потрапля
ли, зокрема, релігійні сектанти, продовжувала розвиватися 
протягом двадцятих років. Але перетворилася вона на 
суцільну операцію лише по депрртації куркулів після 1930 
року. Водночас це мало велике економічне значення, 
оскільки примусова праця використовувалася для освоєння 
природних ресурсів — від лісу та вугілля до діамантів та зо
лота — у негостинних північних та інших сибірських 
регіонах, де вона широко застосовувалася режимом. До того 
ж, в’язні таборів, зеки, були зайняті на деяких із улюблених 
сталінських об’єктах — таких, як Біломорканал та канал 
Москва-Волга. Зеків можна було зустріти працюючими за 
колючим дротом навіть на певних об’єктах безпосередньо У 
Москві. Більше того, система ГУЛАГу була регулярною скла
довою Плану ще з 1930 року.
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ГУЛАГ постійно розвивався упродовж сталінських років. 
Його другий великий набір, звичайно, постачали чистки. 
Третій проходив за рахунок “буржуазно-націоналістичних” еле
ментів із західних територій, анексованих 1939-1940 років. Чет
вертий приплив утворився внаслідок Другої світової війни: сол- 
дати-дезертири, військові, які критикували режим (Солженіцин
— лише найвідоміший приклад) та кілька національних мен
шин. П’ятий приплив надійшов після перемоги у війні: ра
дянські люди, які співробітничали з ворогом на окупованих те
риторіях, або ті, хто потрапив до полону й, отже, кваліфікував
ся як дезертир. Інші хвилі припали на післявоєнні роки: 
оскільки смертність у таборах була високою, постійно в т и к а 
ла потреба у нових в’язнях.

Скільки зеків було у таборах? Скільки в них померло? 
Скільки було знищено під час чисток? Точні цифри подати не
можливо, так само як і показники економічного зростання ра
дянської економіки упродовж того ж таки періоду. Зрозуміло, 
що тоді не було офіційних даних, і теперішні відкриті радянські 
архіви ще мають бути використані. Таким чином, оцінки, які 
ми маємо, отримані з підрахунку колишніх в’язнів таборів та 
екстраполяції даних перепису. І обидва ці джерела неповні, 
оскільки залишають значний простір для законних дебатів та 
розходжень, до яких треба додати підсвідому політичну тен
денцію завищувати чи занижувати цифри залежно від 
об’єктивної оцінки радянського режиму.

Проте, протягом десятиріч виявлено справедливий консен
сус щодо порядку прийнятної величини. У тридцяті роки у світі 
взагалі нічого не знали про розмір чисток або про існування 
ГУЛАГу. Після Другої світової війни, коли на Заході почали 
з’являтися перші підрахунки щодо радянських зеків,36 повіри
ти їм означало ототожнити Радянський Союз із нацистською 
Німеччиною. Лише після того, як Хрущов натякнув на 
справжній обшир чисток у своїй “таємничій промові” 1956 ро
ку, та після визнаного існування таборів через публікацію 1962 
року “Одного дня Івана Денисовича” Солженіцина, стало не
можливим заперечувати основні факти. Дебати згодом зосере
дилися на обширі чисток та розмірі ГУЛАГу. Втім, лише після 
опублікування “Великого терору” (1968) Роберта Конквеста та 
особливо “Архіпелагу ГУЛАГу” (1973-1975) Солженіцина стало 
незаперечним, що обидва феномени не випадкові, а зако
номірні. Ще у 80-ті роки на Заході тривали вагання та лунали 
твердження, що справа стосовно радянського терору надто 
перебільшена. Справді, один із крайніх ревізіоністів висунув
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абсурдну думку, що під час чисток було вбито лише “тисячі”, а 
ув’язнювали “багато тисяч”.37

Із гласністю та колапсом радянського режиму думка 
російських вчених та політичних фігур наблизилася до рівня, 
підтверджуваного найпесимістичнішими західними оцінками. 
Та, незважаючи на це, усе ще важко, а може, й узагалі немож
ливо назвати сталі цифри. Труднощі полягають у визначенні, 
як саме підраховувати кількість жертв чисток. По-перше, існує 
незаперечна категорія страт. Часто вони призначалися 
спеціальним радами, спеціальними трибуналами та позазакон
ними “трійками”, які складалися з місцевого першого 
партійного секретаря, працівника НКВС та районного проку
рора. Крім того, були здійснені масові страти тисяч людей — як 
розстріл польських офіцерів у Катинському лісі 1940 року або 
різанина радянських громадян у Куропатах поблизу Мінська
1939 року.

По-друге, існує гнучкіша категорія смертей в умовах в’яз
ниць і таборів та споріднена справа щодо кількості ув’язнених 
в обох інституціях. Застосовувалися різні рівні покарань — від 
таборів суворого режиму в Арктиці або в колимських долинах 
(що також було передбачено Планом для гірничої справи та 
лісорозробок) до депортації до Середньої Азії цілих національ
ностей (як чечено-інгуші) та до пом’якшених форм висилки до 
районів неізольованих “поселень” Сибіру, які були розраховані 
на куркулів. Існує також проблема тривалості життя (й 
відповідної плинності ув’язнених, населення таборів) та її 
щорічної змін. Неоднозначні й дослідження архівних доказів, 
що залишилися від табірної системи, а найбільш красномов
ними свідоцтвами про її природу є літературні — як “ГУЛАГ” 
Солженіцина або “Колимські оповідання” Варлама Шаламова. 
Немає руїн ГУЛАГу або таборів, збережених як меморіали 
смерті. Усю цю систему зрівняли із землею за часів Хрущова.

Нарешті, існує й складніша проблема браку джерел, який 
виник як побічний наслідок смертей через покарання та 
табірну системи. Ця проблема спричинила демографічне опи
тування, з якого й виникла кількість вичищеного населення. 
Перепис 1937 року, другий після 1926-го, зафіксував дефіцит у 
шість мільйонів чоловік порівняно з очікуваним зростанням 
населення, спричинений колективізацією та чистками. На
томість Сталін утаємничив результати цього перепису, а опиту
вачів знищив, запровадивши новий перепис 1939 року, який 
дав більш “задовільні”, але, зрозуміло, сфальсифіковані 
підсумки. Навіть за умов оприлюднення нині підсумків пере
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пису 1937 року завдання відновлення демографічної правди то
го періоду залишається важким.

Втім, попри заплутану та неадекватну природу свідчень, 
картина, що виникла в Росії за сталінської ери, похмуріша, ніж 
у будь-який інший період історії країни у двадцятому сторіччі. 
Загалом, демографічний дефіцит 1926-1939 років становить, 
певно, п’ятнадцять мільйонів, переважно у сільській місце
вості. Демографічний дефіцит 1939-1950 років (період, який 
містив паралельну катастрофу Другої світової війни) становить, 
вірогідно, п’ятдесят п’ять мільйонів, половина з яких припадає 
на скорочення народжуваності, а половина — на надмір смер
тей. У підрахунок загальної втрати населення треба також 
включити один чи два мільйони емігрантів під час війни.

Аби повернутися до реальної смертності у таборах, Кон- 
квест подає цифру вісім мільйонів зеків 1938 року; беручи це за 
пересічне “населення” таборів щороку між 1936 та 1950 рока
ми та припускаючи, що принаймні 10 відсотків населення та
борів помирали щороку, він вважає, що було загалом близько 
дванадцяти мільйонів смертей за цей період. До цього треба до
дати близько мільйона страт у пік терору 1937-1939 років. На
решті, якщо ми додамо найскромнішу кількість жертв колек
тивізації — шість мільйонів, — отримаємо загальний підсумок у 
двадцять мільйонів смертей із політичних причин за все 
сталінське царювання. Економіст Алек Ноув у своєму обе
режнішому підрахунку дійшов схожої оцінки вартості 
сталінізму. Цифра двадцять мільйонів нині є найбільш прий
нятною в Росії.38

Ця цифра удвічі переважає кількість людських втрат за Пер
шої світової війни та приблизно дорівнює радянським втратам 
у Другій світовій. Це — найбільший однократний врожай теро
ру в історії. Й до цього людського жаху треба додати той ма
теріальний факт, що ГУЛАГ був фантастично марнотратним 
підприємством — навіть гіршим за колективізацію: вісім 
мільйонів зеків 1938 року представляли 9 відсотків радянсько
го дорослого населення.

Саме 1938 року, пікового року ГУЛАГу небезпека терору 
почала ставати очевидною для режиму. Відповідно Єжов отри
мав заступника, Лаврентія Берію, і розміри чистки почали 
повільно зменшуватися. Зокрема, Берія пом’якшив марно
тратність ГУЛАГу впровадженням інституту “шарашки”, або 
елітного табору, де висококваліфікований персонал працював 
над дослідницькими проектами для оборони. Єжов невдовзі 
був переміщений до Комісаріату водного транспорту, а потім
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зник наступного року, коли Берія повністю перейняв посаду. 
Не було ні суду, ні бодай публічного осуду Єжова, але заміна 
керівника НКВС була сигналом про те, що Великий Терор за
вершився.

Утім, це не означає, що терор взагалі припинився. За Берії 
він радше був упорядкованим у межах ГУЛАГу як невід’ємної 
частини системи. До 1936 року Радянський Союз був 
суспільством з прихованою поліцейською загрозою, проте не 
був поліцейською державою у значенні всюдисущої присут
ності поліції. Так само й не існувало повністю тероризованого 
суспільства, що є однією з причин, чому Сталін міг запровади
ти чистки: партія та населення просто не могли уявити, що 
можливе щось подібне до єжовщини, й, отже, були зовсім не 
готовими до цього. Однак, після 1937 року Радянський Союз 
став тероризованою поліційською державою. Хоча офіційно 
ніхто не давав повної влади НКВС, а ГУЛ АГ взагалі не згаду
вався, кожний був свідомий ролі цих інституцій та виходив із 
власної обережності. Країна отримала суворий урок, і відтоді й 
Радянський Союз тримався здебільшого страхом.

СПРИТНІСТЬ БЕЗГЛУЗДЯ

Отже, коли ми оглядаємо увесь обшир сталінської чистки та 
консолідації — від націоналізації культури до показових про
цесів, від заміни партійних кадрів та випадів проти України до 
сибірських таборів, — яке вірогідне узагальнення можна зроби
ти щодо глибших причин цього перевороту? І знов-таки, яки
ми були співвідношення ролей особисто Сталіна та всієї ди
наміки системи у цьому процесі?

Хоча Сталін був безперечним ініціатором кожної події цьо
го перевороту, це не означає, що він був diabolus ex machina* 
драми, внутрішньою діючою силою системи, яка відхиляла її 
від природного курсу. Також до 1937 року не було ознак, що 
він утратив контроль над собою, або ж над ситуацією. Лише 
1937-1938 років його підозрілість стала патологічною, У 
публічних заявах він твердив, що нікому не можна довіряти, 
що ті, хто найзавзятіше викриває ворогів народу, можуть на
справді лише прикривати власну зраду. Однак, навіть за цього

* парафраз латинського вислову deus ex machina — буквально “бог з машини * 
тобто розв’язка внаслідок непередбачуваних обставин; в античній* трагедії 
розв’язка наставала іноді завдяки втручанню якогось бога, що з’являвся на сцені 
за допомогою механічного пристрою (прим, перекл.).
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пароксизму підозрілості він ніколи не робив випадів проти 
старих стійких членів у верхівці партії, які були йому не
обхідними, аби завдати удару по партії в цілому. Його нероз
лучні друзі з Політбюро — Молотов, Каганович, Ворошилов 
або нові люди — такі, як Жданов, Хрущов чи Берія, — не вик
ликали у нього страху.39 Єдині фігури у цій чільній групі, які 
бентежили Сталіна, — це люди, що активно опиралися перево
роту, — такі, як Орджонікідзе, або, можливо, голова Держпла- 
ну Валеріан Куйбишев, чия смерть 1935 року була підозріло до
речною. Однак, 1938 року Сталін наблизився до порогу 
справжньої небезпеки з боку власної командної структури, ко
ли позбавився п’ятьох другорядних членів Політбюро, пов’яза
них головним чином з українською справою. Цей крок у 
поєднанні зі спустошенням лав промислових управлінців та 
військових, нарешті, змусив його повернутися назад, можливо, 
під впливом помічників та стабілізувати терор заміною Єжова 
на Берію.

Крім того, на цей час переворот досяг своїх політичних 
цілей. Знову таки, це були політичні цілі, що надали хибного 
значення тому сюрреальному світу, на який перетворився Ра
дянський Союз. Загальна мета вже згадувалася, а саме: дати 
партії персонал, який будував соціалізм. Авжеж, переважна 
більшість жертв чистки — від Орджонікідзе та П’ятакова до 
незліченних місцевих партійних секретарів та членів офіцерсь
кого корпусу — були відданими сталіністами, хто міг би про
довжувати вірно служити Вождю та його політиці. Замінити їх 
усіх разом було не лише недоречно задля кращого функціону
вання системи, — це було відвертою шкідою, особливо з огля
ду на загрозу можливої війни. Але усі ці люди, попри роки ан- 
тидогматизму, були аж ніяк не пасивними гвинтиками систе
ми; вони підтримували її без осуду, оскільки самі ж її будува
ли, і зберегли дедалі зникаючу здатність критично мислити та 
пробачати — приклад Постишева тому доказ. Коротше кажучи, 
вони були не зовсім “новими радянськими людьми”, які потре
бували зрілої системи та мали намір націоналізувати культуру. 
Сталін, зрештою, поставив останню крапку в “Короткому 
кУрсі”, а водночас посадив Бухаріна на лаву підсудних.

Ця обставина пояснює іншу політичну мету чистки: у ви
падках, коли влади нової культури бракувало, вдавалися до 
встановленого терору та правил залякування. Але, щоб поясни
ти таку тактику, нам не потрібно посилатися на унікальну при
роду совєтизму або ще менше — на психіку Сталіна. Зумисна 
політика суспільного контролю за допомогою терору мала дуже
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часто “раціональну” мету в політичній практиці двадцятого 
сторіччя. Радянська система просто довела її до крайнощів.

Неординарніше радянський аспект Великого Терору вияв
ляється у двох таємницях після їхнього розкриття. Перша — те, 
що усіх жертв чистки змушували зізнаватися у злочинах, яких 
вони не скоювали, та що слідчі НКВС знали про це. Друга — 
те, що ніхто із цих, без сумніву, нормальних людей на будь- 
якому рівні системи не робив спроб опиратися суцільній фан
тастичній вигадці.

Не було таємницею, як цих людей примушували зізнавати
ся: вони не витримували або тортур, або погроз на адресу своїх 
родин. Також не було таємницею, чому режим використовував 
ці засоби: аби отримати звинувачених для трьох показових про
цесів та примусити повторити їх зізнання публічно. Ці зізнан
ня були необхідні, щоб повідомити населення про загальну 
змову зрадників та шкідників і у такий спосіб стимулювати все
народну кампанію пильності. Більш інтригуючим та важливим 
був той факт, що багато десятків, а можливо, й сотень тисяч 
“ворогів” зробили зізнання за зачиненими дверима в’язниць 
НКВС, — зізнання, які не були публічними, та автори яких ти
хо були страчені або потрапили до ГУЛАГу. Незліченні люди
но-години були витрачені на діяльність без виховної цінності 
для населення, коли НКВС могли б підробляти документи або 
просто розстрілювати тих “ворогів” без зізнань.

Таємниця цього очевидного абсурду може бути розкрита 
завдяки порівнянню із практикою нацистів, які не вимагали 
зречення, а просто трощили своїх ворогів грубою силою. Ра
дянський та нацистський режими дійсно грунтувалися на силі, 
але кожний із них застосовував силу по різному. Нацистські 
концентраційні табори були розраховані переважно на не 
німців, і агресивність режиму була спрямована проти інших 
націй. Радянські табори призначалися перш за все для радянсь
ких громадян, і режим боровся передусім із внутрішніми “кла
совими ворогами”. Нацистська ідеологія була відносно про
стою ідеологією волі та сили; отже, нацисти могли відкрито 
проголошувати свої агресивні та каральні наміри. Більш склад
на радянська ідеологія відкривала широку можливість для на
сильства класової боротьби, але разом із тим формально підпо
рядковувала це заохоченню до раціонального прогресу та гу
манності. Отже, вона не могла публічно дозволити, щоб ра
дянські закони грунтувалися власне на силі. Радянській владі 
необхідно було змушувати її “ворогів” зізнаватися у криміналь
них діях та за допомогою цього визнати їхнє усунення справед
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ливим та заслуженим. До того ж, мотивація цих “ворогів” була 
хибно приниженою. Організаторів нацистських таборів не об
ходили зізнання.

Були повідомлення про висловлювання Вишинського проти 
“скажених собак” на показових процесах та про безперервні за
стереження радянської преси проти великої змови задля “рес
таврації капіталізму”. Але та сама мова використовувалася 
слідчими НКВС за зачиненими дверима, де й вони, і жертви 
знали, що це було брехнею. Втім, абсурдність цієї справи не 
повинна привести нас до відкидання її як безглуздої. Її 
політичною метою було примирення населення з ідеологічни
ми цілями режиму.40 Отже, жертви Другої революції були зму
шені перетворитися на співучасників власного знищення через 
прощення режиму його злочинів та святкування торжества йо
го політики. І хоча деталізовані зізнання не оприлюднювали
ся, сам факт “зізнання” та суворості вироків ставав відомим 
у партії та серед радянської еліти, внаслідок чого мало бути 
зрозумілим, що підтвердження існування великої змови ви
магалося від усіх. Люди не вірили у змову, проте удавали, 
що вірять.

До того ж, цей феномен стосується й іншої радянської 
практики. Його найзагальніша форма — інститут “самокрити
ки”, ритуал, завдяки якому винні товариші визнавали свої по
милки та погоджувалися із “вірною” лінією на партійних збо
рах. Це подібно до сільських зборів під час колективізації, ко
ли селяни пророкували “куркульську небезпеку” так, наче ця 
небезпека справді існувала для них. Нарешті, зізнання на чист
ках аналогічно практиці проведення регулярних та безглуздих 
виборів за сталінською Конституцією, виборів, у яких 99 
відсотків населення голосували за “блок комуністів та без
партійних”. З точки зору раціональної політики все це не має сен
су. Але в ідеократичному світі будівництва соціалізму це мало до
датковий сенс. Після 1937 року Сталін був почасти божевільним, 
втім, найбільш божевільною була сама система.

Друга головна таємниця чисток — чому ніхто в партії не 
намагався опиратися? Звичайно, був опір сталінській рево
люції поза партією: так звані куркулі боролися, але радше з 
відчаю, ніж маючи хоч якусь надію перемогти; і робітники 
часто вбивали стахановців як “штрейкбрехерів”, що спричи
няли підвищення норм. Але за десятиріччя терору згори 
єдиним актом насильства проти керівника режиму було 
вбивство Кірова Ніколаєвим. Втім, безпомічність населення 
на волі легко пояснювалася тим, що монополізація режиму
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на військову та поліцейську владу була такою, що у суспільстві 
не залишалося елементів, які б мали шанс повстати проти ньо
го. І в цьому російський випадок не поодинокий: так само не
можливо було організувати опір в решті тоталітарних країн. 
Менш зрозуміло, чому партія, поліція та військові, маючи до
ступ до засобів боротьби, так покірно скорилися, справді спри
яючи власному знищенню.

Причина в тому, що вони виявилися паралізованими при
родою системи та інерцією, яка накопичувалася роками. Всі 
вони були в’язнями тієї логіки, коли П’ятаков, відповідаючи 
Троцькому, вихвалявся: “І якщо партія вимагає цього... я бачи
тиму чорне там, де я думав, що бачу біле... тому що для мене 
немає життя поза партією”. Наприкінці 30-х років ця мен
тальність повністю позбавила їх здатності організуватися або 
діяти колективно. До цього треба додати, що ті самі партійний, 
поліційний та військовий персонали роками брали участь у си
стематичному насильництві проти населення і, отже, морально 
виявилися беззахисними тоді, коли насильство повернулося 
проти них самих.

До того ж, вони були причетними послідовно до всіх 
політичних чисток, які поступово звузили рівень розбіжності 
до нуля. Спершу були заборонені монархісти та ліберали, потім 
меншовики та есери, а тоді троцкісти та бухарінці; із зникнен
ням кожної групи стало дедалі легше ліквідовувати наступну. 
Таким чином, наприкінці процесу не існувало причини, з якої 
сталіністи-більшовики не повинні були б піддані чистці, коли, 
зберігши владу в партії, Вождь оголосив, що вони також нині 
перетворилися на “антипартійну” силу. Отже, чистка — це 
кінцевий пункт логіки, яка бере початок із засудження Леніним 
усіх небільшовицьких політиків як “дрібнобуржуазних”, тобто 
політиків ворожого класу, здатних лише руйнувати.

Але ця кульмінація не означає, що служба безпеки віднині 
заступила партію як серецевина системи, як твердили пізніше 
наступники Сталіна, аби пояснити, чому вони ухилялися тоді 
від опору.41 Сталін тоді використовував поліцію, щоб керувати 
країною. Але він робив усе це як уособлення партії, а зовсім не 
як керівник поліції. Для наступного завдання він мав жертов
ного Єжова або холопського Берію. Сталін мав тримати гору У 
партії, тому що це було уособленням ідеологічної мети режиму, 
і, отже, основою її легітимності. Інакше, чому він потурбував
ся написати розділ про діалектичний матеріалізм та нав’язав 
його усім навчальним закладам країни? Така країна не могла 
бути піддана розгнузданому контролю поліції, хіба що вона бу
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ла б Парагваєм генерала Стреснера. Вона виникла, і, отже, ма
ла залишатися такою, доти існувала ідеократична партократія.

Чистки та впровадження терору у такий спосіб завершили 
процес перетворення партією суспільства на порох та практич
ного розпорошення населення. Одне проти одного з партійною 
державою — тепер існувала бліда тінь суспільства та маса ізольо
ваних індивідів, які боялися спілкуватися між собою, та утри
мувалися навіть від думки про те, щоб діяти так, переймаючись 
новою культурою соціалізму, що переміг. Мандельштам був од
ним із перших, хто відтворив цей новий світ: “Мы живём, под 
собою не чуя страны, Наши речи за десять шагов не слышны”.

Населення пристосувалося до цієї нової ситуації, розви
ваючи дворівневу свідомість або безперервне шизофренічне 
бачення. Це особливо стосувалося інтелігенції, хоча 
робітники також були вражені, тимчасом селяни були, ма
буть, захоплені майже повністю. Молодь визнавала міфи ре
жиму номінально, а дорослі зазвичай не ризикували 
розвіювати їхніх оманливих думок. Однак, коли люди до
рослішали, то повніше відчували прогалину між міфами та 
реальністю, усвідомлюючи, що не можна бути відвертими. 
Тому як публічні, суспільні особи вони дотримувалися 
офіційного погляду на світ, говорили пошепки та навіть 
напівзрозумілою мовою. Але як приватні, окремі особи во
ни користувалися нормальною логікою та людською мовою, 
водночас ніколи повністю не відкидаючи офіційної точки 
зору. Це було єдиною ціною тієї психологічної відокремле
ності або, згідно висловлювання Орвелла, двомислення, 
яким люди могли захищатися від нестерпного режиму та 
зберігати розсудливість серед системи, яка нині перебувала 
на вершині тріумфу.

Проте, сам цей дужий тріумф створював умови для оста
точного знищення системи. Після чисток прогалина між ре
альністю та ідеалом ставала навіть більшою, ніж тоді, коли 
соціалізм досяг перших успіхів у середині десятиріччя. Цю 
прогалину можна було нині подолати лише безперервним 
терором за умов сюрреальної конспіративної теорії. Водно
час ідеократична легітимність партії цілком розчинилася в 
особі Вождя. Уся споруда була унікальним та екстраорди
нарним досягненням. Але вона водночас була дуже слабкою.
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Послаблення ідеологічної мети режиму до таких грубуватих 
та примітивних проявів було початком руйнування основи, на 
яку спирався режим. Кінцевим наслідком надзвичайних пере
творень міцного сталінізму було те, що їхнє джерело — 
соціалістичний Міф — тоді трансформувався на радянську 
Брехню, якщо користуватися терміном, до якого вперше при
вернув увагу громадськості Солженіцин, утім, який мав уже 
тривале ходіння по Східній Європі. Радянський соціалізм, як 
реалізований на практиці, виявився брехнею за умов власних 
стандартів цього Міфу. Доки живе втілення Міфу-Брехні зали
шається при владі, уся вражаюча структура могла ще тримати
ся купи. Але справжній тріумф Сталіна як Вождя повинен був 
також залишатися надзвичайно важким вескелем для партії та, 
навіть більше, для його народу, що оплачувався упродовж на
ступних десятиріч.
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НАБУТКИ ВІЙНИ:
1939-1953

И когда разгорелась война, ее реальные ужасы, реальная 
опасность и угроза реальной смерти были благом по сравнению 
с бесчеловечным владычеством выдумки, и несли облегчение, 
потому что ограничивали колдовскую силу мертвой буквы. 
Люди не только на каторге, но все решительно, в тылу и 
на фронте, вздохнули свободнее, всею грудью, и упоенно, с 
чувством истинного счастья бросились в горнило грозной 
борьбы, смертельной и спасительной.
...Война особое звено в цепи революционных десятилетий. 
Кончилось действие причин, прямо лежавших в природе 
переворота.
— Борис Пастернак, “Доктор Живаго”

На час спалаху війни, 1939 року, Радянський Союз був ли
ше однією з семи головних держав; наприкінці війни, 1945 ро
ку, він перетворився на одну із двох світових супердержав. До 
війни він не мав друзів або союзників і насправді був парією у 
міжнародних справах; по війні він став лідером євразійського 
“соціалістичного” табору, що вишикувався проти “імперіаліс
тичних” сил, очолюваних Сполученими Штатами. До війни 
радянська система мала слабкий шанс на довготривале життя 
внаслідок великої кризи чисток; по війні ця система постала як 
велика модель, альтернативна капіталізму, тому що їй нині 
можна було б приписати перемогу над фашизмом. Перша 
світова війна дала життя комунізму; Друга світова зробила ко
мунізм справжньою світовою силою та запустила його на висо
ку орбіту.

Друга світова війна змінила, таким чином, наголос радянсь
кої історії. Як зазначив Пастернак, війна позначила кінець лан
цюга причинного зв’язку, який був започаткований Жовтнем 
та призвів крізь мінливості НЕПу та п’ятирічного плану до 
сталінської консолідації нового ладу напередодні військових
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дій. Із вибудованою системою Радянський Союз внутрішньо 
перетворився, власне, на консервативне підприємство. Але із 
зовнішнього боку перемога у війні виявила нові нагоди для ра
дикалізму; так, акцент радянського підприємства змістився у 
бік міжнародної арени. Для совєтизму завершилася ера експе
рименту; наставала ера імперії.

Найпершим наслідком зовнішнього успіху стала велика 
спонука внутрішньої життєздатності. До війни єдиною легітим- 
ністю режиму був його здобутий від логіки історії мандат; по 
ній режим здобув набагато більшої легітимності завдяки його 
ролі як організатора національної перемоги. Саме під час війни 
уперше перед режимом та народом постали спільні завдання та 
цілі. Відтоді режим здійснює їх для населення; нині населення 
та режим здійснюють іх разом. Безумовно, ця нова легітимність 
повинна була із часом втрачати силу, в міру того, як війна 
віддаляється до історії. Проте пільговий бон, створений війною, 
подарував режимові додаткові сорок п’ять років життя; чого не 
могли забезпечити жодні його чесноти як системи.

У перші післявоєнні роки Радянський Союз рухався від од
ного успіху до іншого. Під його впливом опинилася уся східна 
половина континенту; всі країни “народної демократії” схвали
ли соціалістичну систему свого “старшого брата”, тимчасом 
подібний режим постав у Північній Кореї. 1949 року комунізм 
прийшов до влади у Китаї, й відтоді існував великий червоний 
блок, який поширився від Ельби до Тихого океану. На той час 
спостерігалися потужні комуністичні повстання у В’єтнамі, 
Малайї та на Філіпінах. Коли Сталін 1949 року відзначав своє 
сімдесятиріччя з гучнішою, ніж будь-коли, помпою, він справді 
постав як “батько народів” майже для третини людства; і зда
валося, що всесвітній тріумф комунізму буде, нарешті, можли
вим, й напевне, навіть неминучим. Наступного року із вибухом 
корейської війни виникли підстави для побоювань, що Сталін, 
тоді захищений атомною бомбою, може досягти цього тріумфу 
завдяки військовим засобам.

Звичайно, у ретроспективі зрозуміло, що впродовж 1945- 
1953 років могутність Москви, так само як і спаяність ко
муністичного блоку, виявилась значно перебільшеними реш
тою світу. Проте, саме цей період був справді уявним піком ко
муністичної влади, часом, коли цей рух, здавалося, мав шанс 
здійснити надії, що привели його до влади у Жовтні }917-го. І 
цей успіх, як і сам Жовтень, прийшов куди меншою мірою за
вдяки соціальній динаміці, ніж набуткам війни, брутальній 
логіці військової міці та випадковому збігом обставин.



НАБУТКИ ВІЙНИ 305

Війна стала також найтяжчим випробуванням достоїнств 
системи. Сталін та радянське керівництво добре усвідомлюва
ли, що їхній режим завдячує своїм існуванням поразці Росії у 
Першій світовій війні. Оскільки надія на світову революцію за
гинула, вони також усвідомлювали, що повинні тепер підготу
ватися до нового випробування й перемогти у ньому, — випро
бування, яке, згідно з їхньою ідеологією та здоровим глуздом, 
неодмінно мало перед ними постати. Справді, ми вже бачили, 
що будівництво соціалізму непомітно перетворилося на дер
жавне будівництво задля міжнародного виживання; чистки, у 
менш раціональний спосіб, також мали намір переслідувати 
мету державної консолідації на випадок війни. 1939 року також 
постало питання, чи ненадійно збудований соціалізм вистояв 
би стійкіше, ніж царизм.

Соціалізм, вочевидь, вистояв, та й навіть здійснив набагато 
більше. Отже, протягом наступних десятиріч радянські керів
ники відносили цю перемогу на рахунок достоїнств своєї сис
теми і робили з цього висновок, що вона не потребує фунда
ментальних змін. Як і досі, питання досягнень системи за часів 
війни завжди залишатиметься актуальним, тому що Радянський 
Союз майже програв війну ще до того, як вона розпочалася, 
аби її виграти. І це повертає нас до фундаментальнішого питан
ня: скільки ж існувало набутків, зумовлених системою, а 
скільки їх було зумовлено такими факторами, як географія, 
російський патріотизм чи й просто удача?

ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА

Сталін ніколи не був оптимістом щодо здатності системи 
успішно змагатися за умов сучасних, механізованих воєнних 
дій. Справді, до певної міри вона досягла сама такої здатності, 
що він навіть здійснив дві революцій згори. Тому із самого по
чатку своєї кар’єри Сталін вважав, що Радянській Росії бракує 
засобів, аби стати значним фактором у міжнародних справах; 
це було однією з причин, чому він обрав передбачливу політи
ку “соціалізму в одній країні”. І в цьому він мав рацію: рево
люція була настільки катастрофою для суспільного становища 
Росії, наскільки вона великою державою щодо свого економічно
го розвитку.

Отже, Сталін бачив свою історичну місію у відновленні кон- 
курентоздатності Росії як великої держави шляхом форсовано
го економічного розвитку. Його соціалізм у жодному разі не су
перечив його ж меті, бо він вважав соціалізм ефективнішим за
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капіталізм. Водночас він виходив із того, що треба стримувати 
пов’язану з троцкізмом войовничу революційність, яка може 
бути загрозливою для безпеки комуністичної держави. Саме у 
середині 30-х років під тиском загостреної міжнародної кризи 
Сталін уклав усі ці думки в систему, якої дотримувався решту 
свого урядування. До того часу він настільки мало цікавився 
міжнародними справами, наскільки до 1928 року й еко
номічними. Однак, 1939 року він перебрав керування міжна
родними справами, так само як 1941 року перебрав військове 
керівництво. Таким чином, і ці останні сфери життя країни 
опинилися під його безпосереднім контролем. І у такий спосіб, 
як зазначив Пастернак, Сталін остаточно завершив ланцюг 
причинного зв’язку, розпочатого у Жовтні 1917 року.

Через негайний спалах Жовтня більшовики насмілилися 
сподіватися на світову революцію як на єдину міжнародну 
політику, якої вони конче потребують.1 Коли ж ця політика 
виявилась нездійсненою як засіб захисту у Брест-Литовському, 
вони взялися облаштувати державу. Однак міжнародна місія 
цієї держави отримала інституйоване вираження у вигляді ко
муністичного, або III Інтернаціоналу (Комінтерну), організації, 
яка віддзеркалила централізовану структуру самої більшовиць
кої партії. Великими авантюрами цієї інституції стали Польсь
ка війна 1920 року, очікування революції в Німеччині й допо
мога Чан Кай-Ші у розбудові Гоміньдану в Азії. Європейська 
частина цієї наступальної кампанії зазнала поразки; азіатська 
дала більше Чану, ніж комунізму.

Наслідком був “НЕП” у міжнародних справах. 1922 року 
вперше Радянський Союз налагодив цивілізовані відносини із 
зарубіжною державою, уклавши Рапалльську угоду з Німеччи
ною; за цим документом встановлювалося торгове та таємне 
військове співробітництво між двома країнами — “вигнанцями” 
Європи. Наступного року Рурська криза створила останню 
можливість революції в Німеччині, проте комуністи виявилися 
нездатними здійснити її. Отже, Радянський Союз мусив визна
ти той факт, що світовий капіталізм “стабілізувався” на невиз- 
начений термін у майбутньому.

Відтоді й надалі, як часто відзначають, позицію Радянсько
го Союзу формувала двоїстість у міжнародних справах: він був 
державою серед держав та центром міжнародного рево
люційного руху.2 Але після того, як зникла перспектива для 
справжньої світової революції, інтереси радянської держави не
минуче повинні були взяти гору над інтересами Комінтерну*
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Однак, саме існування того міжнародного руху наражало на ри
зик дружні стосунки радянської держави з рештою держав, за
важало торгівлі та призводило до дипломатичної ізоляції. 1926 
року Чан Кай-Ші розгромив своїх комуністичних союзників;
1927 року Велика Британія розірвала дипломатичні стосунки з 
Союзом після радянської підтримки британських профспілок 
упродовж загального страйку, таким чином, провокуючи того 
року “війну залякування”. Коротше кажучи, з 1928 року 
Комінтерн лише наражав на ризик безпеку радянської держа
ви, аж ніяк не прискорюючи світової революції.

Отже, Сталін вимушений був відмовитися від міжнародного 
НЕПу та вдатися до ультралівої політики. Він проголосив, що 
стабілізація капіталізму завершилася, отже, виникає потреба у 
комуністичному русі як усередині країни, так і за її межами, з 
метою стимулювання кризи та боротьби. Це призвело до див
ної деструктивної та абстрактно ідеологічної фази в історії ра
дянської зовнішньої політики. Соціал-демократів оголосили 
об’єктивними союзниками фашизму, а комуністичні партії по
всюдно були проінструктовані, що боротьба проти цих 
“соціал-фашистів” — їхній найперший обов’язок. Таке стано
вище — до певної міри — віддзеркалення давнього більшовиць
кого переконання, що помірковані соціалісти — такі, як мен
шовики, були небезпечнішими, ніж крайні праві реакціонери. 
Це навіть більше стосується зовнішньої політики, ніж войовни
чого лівацтва першого п’ятирічного плану. Втім, у будь-якому 
разі ця політика свідчить про грубе ігнорування зарубіжної ре
альності, що могло б справді дуже зашкодити інтересам ра
дянської держави.

Був період, коли Велика Депресія створила новий різновид 
гострої революційної ситуації у Німеччині. Усі існуючі двад
цять європейських комуністичних партій залишалися політич
но незначними; найперша масова комуністична партія з’явила
ся тоді у Німеччині. Але водночас став масовим рухом нацизм. 
Однак, нова політика Комінтерну виявлялася у нацьковуванні 
німецької компартії на соціал-демократів (компартія часто 
опинялася серед тактичних союзників нацистів) задля руйну
вання Веймарської республіки. Коли нацисти прийшли до вла
ди (або теоретично прийшли), вони виявилися нездатними 
втримати її тривалий час, натомість повинні були радикалізува- 
ти маси до комунізму, як це зробив Корнілов у Росії. Хоча важ
ко довести, що Сталін насправді міг бажати, аби незалежний 
Комуністичний режим захопив владу в Німеччині, це видається 
Раціональним кроком для його дивної політики. Хоча існує

2 0 *



308 РАДЯНСЬКА ТРАГЕДІЯ

вірогідне пояснення, що його політика була далека від 
раціональності, а ультралівацтво було просто бездумним 
віддзеркаленням “класової боротьби”, яку він тоді вів усере
дині країни.

Часто доводять, що захоплення Гітлером влади можна було 
б уникнути, якби комуністи уклали альянс з соціал-демократа
ми (а можливо, і з центристами), аби врятувати республіку.з 
Коротше кажучи, німецький Народний фронт мав шанс 
змінити хід історії, і лише глупство Сталіна перешкодило цьо
му. Втім, швидше за все — його недалекоглядність. Народний 
фронт — це форма класової співпраці, якій ленінська традиція 
завжди оголошувала анафему. Нетривалий період поміркова
ності Комінтерну у середині тридцятих років виявився відхи
ленням від радянської традиції, а ультралівацтво Сталіна після
1928 року стало логічним поверненням до ленінської норми. 
Варто було отримати удар від консолідації влади Гітлера, аби 
переконатися у Москві, що ленінська традиція у цьому відно
шенні може стати небезпечною для ленінської держави.

Мало того, якби німецький Народний фронт прийшов до 
влади 1933 року, цілком можливо, що виявився б нездатним до 
урядування. Усі без винятку народні фронти — нестабільні та 
скороминучі утворення: оскільки комуністичні партії не кон
ституційні, а соціалістичні партії є саме такими, — їх партнер
ство неминуче призводить до конфлікту, через що котрийсь із 
суперників розриває союз. Тому німецький Народний фронт, 
найвірогідніше, міг існувати доти, доки комуністи продовжува
ли помилятися у ставленні до Гітлера, тобто доки б не назріла 
головна криза. До того ж, привид комуністів при владі або 
близько до неї міг би лякати центр та призвести до зміцнення 
правих, які згодом могли б втягнути у кризу й армію. Отже, 
німецький Народний фронт за будь-якої ситуації міг би завер
шитися приходом до влади нацистів. Абсолютно нереально бу
ло б сподіватися, що ленінська партія безкорисливо допоможе 
вберегти республіку від нацизму, а потім стане осторонь, щоб 
дати соціалістам вести справи. Саме таким було ставлення мен
шовиків до Тимчасового уряду 1917 року, і навряд чи варто бу
ло б дивуватися, якби Комінтерн не схвалив цього року 1933. 
В будь-якому разі політика Комінтерну у Німеччині насправді 
допомогла Гітлерові прийти до влади, і у такий спосіб вперше 
Радянський Союз опинився перед справжньою “імперіалістич
ною” загрозою. Цей удар, врешті, протверезив радянське 
керівництво та примусив його підпорядкувати своє лівацтво ре
альній політиці.
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Випадок для запровадження зміни у такому підході з’явив
ся завдяки черговому виклику “буржуазній” республіці євро
пейських крайніх правих. Як зазначалося вище,4 французький 
Народний фронт виник як реакція на події 6 лютого 1934 ро
ку, а наступного року Комінтерн схвалив політику підтримки 
таких коаліцій повсюдно. Метою обрання нової лінії Комінтер
ном було, однак, не захоплення влади закордоном, а сприяння 
безпеці радянської держави завдяки підтримці “буржуазних” 
урядів, які прагнуть дотримуватися політики “колективної без
пеки” проти фашизму. Відповідно, Радянський Союз вступив 
1934 року до Ліги Націй, підписав 1935 року угоду про військо
вий союз із Францією, однак не скликав після цього конгрес 
Інтернаціоналу. 1936 року, коли французький Народний фронт 
під керівництвом Леона Блюма прийшов до влади, політика 
комуністів була стриманою настільки, щоб імовірна войов
ничість робітничого класу не заважала переозброєнню Франції. 
Проте найяскравішим прикладом використання Народного 
фронту в інтересах радянської служби безпеки з метою стрима
ти революцію закордоном, була, звичайно, Іспанія, де політи
ка була навіть посилена завдяки імпорту НКВС.

Відтоді й надалі міжнародний революційний рух утратив 
свою автономію і перетворився на зброю Радянського Союзу у 
справі захисту його державних інтересів. Європейські (проте не 
азіатські) комуністичні партії контролювалися безпосередньо з 
Москви, підкоряючись наказам так само скрупульозно, як об
ласні партійні комітети в Росії. Однак незвичайним здавалося 
те, що вони робили це добровільно, без тиску, страху бути по
караними та без сліпих ідеологічних зобов’язань. Зарубіжні ко
муністи щиро визнавали рівноправ’я інтересів свого національ
ного робітничого класу з інтересами єдиної у світі держави 
робітників, чиє виживання було гарантією їхньої власної оста
точної перемоги. А відтак, заклинання “культ” визнане було 
всесвітньовідомим та не вимагало жодного примусу для свого 
розквіту. Таким чином, поширення міжнародного комуністич
ного руху 30-х років виявилося інтегрованим у державотворчу 
фазу, якої тоді досягла російська революція. Жодна інша дер
жава не мала зброї такого роду.

Однак Народний фронт та колективна безпека з буржуазни
ми державами не стали єдино можливою лінією оборони для 
Радянського Союзу. Іншою виявилася політика угоди з держа
вою, найнебезпечнішою для Росії, — Німеччиною, — і Сталін 
обирав її свідомо упродовж тридцятих років, тоді навіть, коли
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його офіційною політикою була колективна безпека. Як і реш
та більшовицьких лідерів, зокрема Троцький, Сталін не надбав 
моральних чи ідеологічних переваг для демократій порівняно з 
фашистськими державами. Обидва типи держав були 
“імперіалістами”, смертельно ворожими Радянському Союзові, 
і, отже, коли-небудь конфлікт з обома був неминучим. Єдиною 
проблемою було, котрий саме імперіалістичний табір небез
печніший на даний момент; тому врегулювання стосунків із 
тим чи іншим було лише питанням доречності.

В ідеологічному контексті найбільшою турботою Сталіна 
було уникнути найтяжчого випробування війни якомога довше. 
Однак, реально усвідомивши, що війна в Європі неминуча, 
Сталіна обрав за практичну мету не допустити її, якщо взагалі 
це було можливим, а якщо вже й брати у ній участь, то поза 
межами радянської території. Він добре був обізнаним про 
слабкостями нової радянської держави: вадами її промисло
вості, ненавистю селянства до колгоспів та неспокоєм прикор
донних національностей.

З обох можливих дипломатичних розв’язань цієї проблеми 
Сталін надав перевагу врегулюванню стосунків із Німеччиною; 
внаслідок своєї географічної близькості вона представляла 
більшу небезпеку, урок же Брест-Литовського виявився не за
бутим. Крім того, мир із Німеччиною мав на запобігти меті й 
конфлікту на два фронти, що Японія нападе на Сибір. Врешті 
решт, Сталін побоювався, що англо-французькі імперіалісти 
завдяки хитрощам та підступу, на які вони здатні, спробують 
втягнути Радянський Союз у конфлікт із Гітлером. Отже, після 
років колективної безпеки Сталін простягнув щупальця до 
Берліна. І якщо це ні до чого не призвело, то тільки тому, що 
Гітлера, зосередженого на зміцненні своїх позицій на Заході, це 
не зацікавило.

Він виявив інтерес не раніше 1939 року, коли йому 
потрібний був радянський нейтралітет для кампанії проти 
Польщі. Це швидко призвело до сумновідомого пакту Ріббен- 
тропа-Молотова 23 серпня та до розв’язання Другої світової 
війни кількома днями пізніше. Цей пакт розцінювавався як 
найцинічніша зрада Сталіним лівих. Його захищали також як 
розумний засіб самооборони, який до того ж був спровокова
ним боягузством західних держав у Мюнхені: Сталін вважав, 
що не можна бути впевненим стосовно участі Великої Британії 
та Франції у виступі на боці Польщі, та остерігався залишати
ся з Гітлером сам-на-сам. Втім, наївно засуджувати Сталіна за 
його цинізм у цьому питанні: після Брест-Литовського ко-
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муністична доктрина завжди передбачала, що захист радянсь
кої держави автоматично прирівнюється до захисту світового 
соціалістичного руху. Хоча коли виникає запитання, чи Сталін 
приймав розумні рішення з метою захисту радянської держави, 
то найкращою відповіддю буде: ні.

Це неправда, що його підтштовхнула до угоди з Гітлером 
нещирість союзників. Поки Велика Британія та Франція вияв
ляли себе досить неповороткими під час переговорів із Моск
вою, щоб можна було звинуватити їх post factum* у дворуш- 
ності, — насправді, не маючи вибору, вони шукали радянської 
допомоги для тиску на Гітлера. Реальним каменем спотикання 
було зрозуміле небажання Польщі допустити радянські війська 
на свою теориторію, тому що вона побоювалася, що вони не 
заберуться звідти ніколи. Отже, союзники не могли запропону
вати Сталіну нічого з того, чого він насправді прагнув. Таким 
чином, він користався з переговорів із ними, аби добитися по
ступок від Гітлера, який тоді дуже поспішав, а відтак перебу
вав у невигідному становищі. І Гітлер міг запропонувати Росії 
(і зробив це) не лише не вступати у війну, але й отримати при
кордонні території Східної Польщі, балтійські держави та на
решті, Бесарабію й Фінляндію — інакше кажучи, приблизно 
розширити кордони держави до західних кордонів колишньої 
Російської імперії. Тому Сталін відкинув союзників та дав 
Гітлерові зелене світло для нападу на Польщу 1 вересня 1939 
року.5

Мудрість цього рішення можна оцінити, лише порівнявши 
його з альтернативними. Якщо Сталін раптом уклав би угоду з 
Великою Британією та Францією, чи накинувся б Гітлер на 
Польщу, усвідомлюючи, що може бути атакованим із заходу та 
опинитися віч-на-віч із радянським кордоном на сході? 1939 
року Німеччина не була навіть хоч деякою мірою готова до 
конфлікту на два фронти, насправді ж Гітлер гадав, що може 
бути рішучим до союзників, вимагаючи їх відступитися від 
своїх гарантій Польщі. Втім, навіть якщо Сталін не хотів стати 
на бік союзників, він ще не міг ставати на бік Гітлера. Він міг 
зберегти нейтралітет, що саме по собі могло кинути тінь на 
життєвість польської авантюри Гітлера. Та коли б Гітлер кинув
ся уперед на двобій (що для цього гравця було цілком можли
вим, хоч і ризикованим), а Сталін зіштовхнувся б із ним, для 
Радянського Союзу співвідношення сил могло б бути значно 
сприятливішим 1939 року, аніж 1941-го.

*post factum - після факту, що здійснився (лат.)
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Якщо Сталін серйозно не аналізував ці варіанти, то лише 
тому, що понад усе прагнув якомога далі відтягнути зловісний 
день початку війни. А також вважав, що тогочасна війна могла 
б розвиватися на зразок домеханізованої 1914-1918 років. Тоб
то Сталін очікував тривалої мертвої точки для Заходу, що доз
волило б йому переозброїтися, після чого він міг би стати 
арбітром ситуації. Та обрання саме цього курсу стало його ве
ликим прорахунком. Завдяки Пакту серпня 1939 року Гітлер 
уникнув війни на два фронти, яка могла завдати поразки 
імперіалістичній Німеччині, і виключно це зробило можливою 
приголомшливу експансію Гітлера по усьому континенту впро
довж наступних двох років. Безумовно, Сталін був не лише 
гравцем, який ухилився від попередження раптового французь
кого краху у червні 1940 року, що стало ключем до звеличення 
Гітлера. Більше того, повинно бути очевидним, що найкращий 
спосіб стримати Гітлера — втиснути його в лещата варіанту на 
два фронти.9

Відкинувши цей козир, Сталін дедалі більше втрачав 
ініціативу. По-перше, хоча до 1939 року Росія не мала 
спільного кордону з Німеччиною, новий кордон позбавив 
Сталіна буферної зони у вигляді незалежної Польщі, що 
раніше робило несподіваний напад Німеччини неможливим. 
По-друге, після підкорення Гітлером цілого континенту, йо
го ресурси та населення могли використовуватися для 
воєнних цілей. По-третє, угода Сталіна у серпні 1939 року 
щодо постачання до Німеччини таких стратегічних сировин
них матеріалів, як нафта, різноманітні поліметали та харчові 
продукти, також стала вагомим внеском до західних завою
вань Гітлера. І відтоді як Сталін скрупульозно продовжував 
це постачання після краху Франції, це на ділі означало, що 
він допоміг Гітлеру готувати напад на Радянський Союз. Як 
наслідок — у червні 1941 року Німеччина була незрівняно 
більш грізним супротивником, ніж 1939-го.

Крім того, Сталін використав перепочинок, гарантова
ний Пактом, аби дедалі погіршувати власне становище. 
Оборонні споруди на колишньому кордоні були демонтовані 
раніше, ніж завершилося зведення таких споруд на новому. 
Радянські соціалістичні інституції були запроваджені на 
анексованих територіях за суцільної ворожості їхнього насе
лення. Але перш за все сталінська зимова війна проти 
Фінляндії 1939-1940 років виявила значні вади у керівництві 
радянських збройних сил, моральному дусі та спорядженні. 
Підбадьорений цими фактами, Гітлер влітку 1940 року
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вирішив атакувати схід, і наприкінці року його плани були 
готові здійснитися. Вторгнення, заплановане на середину 
травня 1941 року, насправді розпочалося 22 червня.

Протягом перших п’яти місяців війни Радянський Союз 
лише дивом уникнув повної поразки: наприклад, лише під час 
Сталінградської битви така можливість була дуже серйозною. 
Хоча уся війна була лихом для народів Радянського Союзу 
(значно більшим, ніж усі біди, що зазнало населення союзників 
на Заході), найспустошливішою частиною випробувань стали 
перші вісімнадцять місяців. Приголомшливі, невиправдані 
втрати цього періоду порушили питання про відповідальность 
Сталіна за катастрофу та про роль у ній структурних хиб збу
дованої ним системи. Справді, немає іншого періоду біографії 
Сталіна, яка б викликала стільки запальних коментарів у ко
лишньому Радянському Союзі, за його керівництвом війною; 
за майже зруйновану націю та мільйони втрат, яких зазнав ко
жен його співвітчизник.

Хибну азартну гру пакту Ріббентропа-Молотова слід вважа
ти першою з помилок Сталіна, яка ледве не спричинила пораз
ки. Ще гіршою було його керівництво операціями 1941 року. 
Ігноруючи численні точні попередження як радянської, так і 
британської та американської розвідок, про напад Гітлера у 
травні або червні, Сталін відмовився вжити запобіжних заходів, 
остерігаючись “спровокувати” противника. Радянські приготу
вання до війни планувалося завершити лише 1942 року. Сталін, 
чия воля була паралізована залежністю від Гітлера, відмовляв
ся вірити, що його ризиковану гру не варто відкладати до на
ступного року. Навіть коли німецькі війська вже перетнули 
кордон, Сталін наказав не відповідати на їхній вогонь, знову 
побоюючись спровокувати ще більший відповідний наступ. Як 
наслідок майже всі радянські воєнні плани були порушені пер
шого ж дня. Сам Сталін був настільки вражений провалом 
своєї політики, що опинився у шоковому стані. Довелося Мо
лотову повідомити населення по радіо про напад; Сталін мов
чав і відновив командування по двох тижнях.

Вдавшись до контролю, він наказав радянським військам, 
незважаючи на смертельну небезпеку, лише атакувати або сто
яти на своїх позиціях, у жодному разі не відступаючи. Врахову
ючи швидкість просування німецьких військ, ця директива ви
глядала абсурдною. Наслідком було те, що радянські війська 
постійно опинялися в оточенні та потрапляли до полону, — по
декуди по 600 000 чоловік відразу. Протягом перших семи
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місяців війни опинилися в полоні 3,9 мільйона чоловік, тобто 
більше, за загальну кількість німців, введених у Росію.7 Але не 
лише накази Сталіна спричинили цю катастрофу. Зацент- 
ралізована командна структура Радянської армії, яка віддзерка
лювала зацентралізованість усієї системи, призвела до немож
ливості місцевої ініціативи на усіх рівнях ієрархії: командири 
армій та дивізій побоювалися приймати власні рішення навіть 
за найскрутніших обставин.

До того ж, радянські війська формувалися також системою, 
й тому не мали запалу для її захисту або ж побоювалися бути 
захопленими більш “культурними” німцями. Хоча цього 
цілком досить, аби виправити бездіяльність військ проти дезер
тирства, вони не могли допустити таку кількість полонених, 
якби мали вагомі причини для боротьби. Це справді виявилося 
оцінкою сталінського керування ними. Для Москви упродовж 
чотирьох років війни не існувало такого поняття, як легітима- 
тизація радянського полоненого у ворожих руках: усі полонені 
вважалися дезертирами і, отже, підлягали покаранню в разі по
вернення. Немає більшого доказу браку впевненості режиму у 
силі власних витворів, аніж ставлення до співвітчизників, за
хоплених ворогом. Найприкрішим виявилося те, що цей брак 
упевненості був виправданим, оскільки ніколи в сучасній 
воєнній історії у втратах армії на полі бою не зафіксовано та
кої високої пропорції людей із таким слабким опором.

Ще зриміші ознаки провалу проявилися серед цивільного 
населення. В міру просування німців у балтійські держави, 
Білорусію та Україну, жителі часто вітали їх як визволителів. 
Призвичаєні до скептичного сприйняття радянської пропаган
ди, вони не вірили урядовій трактовці дро брутальність на
цистів і тому сподівалися на більш “культурну” поведінку 
німців, ніж поведінка власних керівників. Найбільше вони че
кали на ліквідацію колгоспів та відкриття церков, а у прикор
донних регіонах сподівалися також на національне визволення. 
Так само реагували на німецьке вторгнення й у Великороси. 
Таким чином, система (як цивільна, так і військова) продовжу
вала заплутуватися упродовж п’яти місяців аж до першого 
успішного радянського контрнаступу у грудні на підступах до 
Москви.

Найгірші побоювання Сталіна щодо міцності збудованого 
ним соціалізму справджувалися, й якби Радянський Союз був 
країною за розмірами з Францію або навіть як декілька 
Францій, радянський експеримент міг би насправді завершити
ся протягом 1941 року. Отже, першою причиною, чому систе
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ма спромоглася витримати помилки Сталіна, були велетенські 
розміри та величезне населення Союзу, що уможливили країні 
витерпіти втрати, які б зруйнували будь-яку іншу європейську 
державу. Лише за таку надмірну ціну система витримала час, 
необхідний для того, аби Гітлер наробив помилок, які, зреш
тою, змінили хід подій.

Другим фактором, що допоміг Радянському Союзові уник
нути майже повної катастрофи, стали помилки його супротив
ника. Вторгнення Гітлера до Росії не було апріорі фатальною 
помилкою. Попри її величезні обшири, Росію переконливо пе
ремагали раніше, востаннє сама Німеччина 1918 року; завдяки 
сучасним механізованим засобам така перемога 1941 року мог
ла бути навіть легшою, ніж раніше. Але будь-яка кампанія про
ти Росії повинна була дотримуватися ретельного застосування 
засобів завершення, а мета Гітлера поневолити увесь Схід, аби 
створити життєвий простір для Німечччини, перевершила межі 
можливих засобів, які він спроможний був застосувати.

По-перше, з’ясувалося, що він обрав місяць початку надто 
пізно, аби завершити розгром Росії 1941 року. Вторгнення бу
ло запланованим на середину травня, але воно відтягнулося до 
кінця червня, коли Гітлер вирішив захопити Югославію та де
сантувати Муссоліні в Грецію. Отже, німці дісталися Москви 
саме тоді, коли початок зими загальмував їхній бліцкриг, і це 
дозволило росіянам підтягнути свіжі сили для контрнаступу, 
що й урятувало місто. Згодом у подібній ситуації почав також 
надходити американський ленд-ліз. Таким чином, уперше було 
продемонстровано, що німців можна перемагати. Контрнаступ 
допоміг не лише піднести російський моральний стан, а й зму
сив Гітлера відкласти наступні операції до весни. Але найваж
ливішим у символічному та практичному плані був той факт, 
що зберегли Москву; втрата столиці такої централізованої та 
трухлявої системи, вірогідно, призвело б до руйнації всієї СПО
РУДИ.

Нарешті, ще одна помилка нацистів долучилася до такого 
наслідку. Німецькі генерали намагалися сконцентрувати наступ на 
центральному фронті у напрямі на Москву. Але Гітлер (якого на
дихало зухвальство після блискучих перемог на Заході та на Бал
канах, де його рішення справді часто виявлялися кращими, ніж 
рішення його командувачів) узяв гору над своїми генералами на
казами просуватися по всіх фронтах — від Ленінграда на півночі до 
України на півдні. І це розпорошення німецьких ресурсів не доз
волило зайняти Москву під час першої кампанії.
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Друга кампанія, 1942 року була позначена дедалі сер
йознішими помилками. Усупереч своїм генералам, Гітлер як 
верховний головнокомандувач обійшов Москву, посиливши 
наступ у напрямі України, Волги та Кавказу; з метою розколо
ти країну та розповсюдити контроль на продовольчі та нафтові 
південні регіони. Після широкомасштабного швидкого наступу 
восени німці знову загрузли — цього разу під Сталінградом на 
Волзі. Хоча місто й не мало головного стратегічного значення, 
воно було символічним випробуванням для обох сторін. Гітлер 
відмовився відступати навіть тоді, коли з’ясувалося, що він не
здатний форсувати Волгу, внаслідок чого радянські війська 
оточили місто та змусили німців здатися у полон. Хоч ця пере
мога й не остаточно позбавила німців здатності до наступу, во
на означала кінець їхній спроможності перемагати росіян. Здо
бувши цю впевненість, Сталін відтоді отримав здатність 
мобілізувати ресурси країни для остаточної перемоги. Наступ
ного року німці розпочали останній великий танковий наступ 
на Курськ, і після його відбиття, радянські війська розпочали 
неухильний рух на захід.

Але найбільша помилка Гітлера крилася у ідеологічній при
роді нацистського устрою. Хоча для нього була можливість ви
грати війну на сході, він міг досягти цього не лише військови
ми методами. Варто було мобілізувати незадоволене радянське 
населення, але цьому запобігала сама природа нацистського ре
жиму. З усім слов’янським населенням поводилися як з 
Untermenschen*, примушуючи працювати на нових хазяїв. Та
ким чином, колгосп зберегли як зручний засіб для німців отри
мувати харчі з окупованих територій. Нацисти-язичники не бу
ли зацікавлені у відкритті церков. А головне — німці вороже 
ставилися до будь-якого прояву східного націоналізму — ук
раїнського чи російського, — хоч би якими антирадянськими 
вони були.8

Без перебільшення, упродовж перших лиховісних місяців 
війни чимало радянського населення було нейтральним до обох 
сторін: люди просто не вірили повідомленням власного уряду 
про брутальність нацистів.9 Але коли радянські частини під час 
перших наступів знову відвойовували захоплену німцями тери
торію, найгірші з цих повідомлень підтверджувалися, і населен
ня робило висновок: “краще наші звірі, ніж чужі”. 1942 року 
це стало загальною думкою, і населення активно приєднувало
ся до радянської сторони. Ця хвиля почуттів, що змушувала пе-

*люди другого сорту (нім.)
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рейматися залишками радянського патріотизму, стала, без 
сумніву, вирішальним фактором у досягненні перемоги над 
Гітлером, оскільки ніщо не може врятувати людину, яка не бо
ротиметься. Але лише після Сталінградської битви цей 
патріотизм став дієвим. Тимчасом військова ініціатива залиша
лася за Гітлером, поки Росія компенсувала приголомшливі 
втрати, про які згадувалося вище.

Остаточна помилка Гітлера частково співпала з однією з 
найболючіших ознак слабкості радянської системи: рухом ра
дянського опору Сталіну на чолі з генералом Власовим.10 
Кар’єра Власова була конспектом совєтизму. Селянин за похо
дженням, він брав участь у громадянській війні, пізніше став
ши одним із нових “червоних командирів”. Його батько був 
розкуркуленим, але, як у випадку із батьком Горбачова та ба
гатьма іншими, це не вплинуло на лояльність сина, і Власов 
десь 1930 року вступив до партії. Він був одним із героїв битви 
за Москву 1941 року. Проте мав нещастя потрапити до полону 
влітку 1942 року, коли його армія виявилася оточеною німця
ми та кинутою напризволяще Сталіним. Отже, Власов пройшов 
через найгірші негаразди системи — колективізацію, чистку в 
армії, некомпетентне керівництво воєнними діями. Коли дехто 
з німецьких офіцерів, прагнучи розіграти карту радянського 
опору Сталіну, запропонував Власову очолити Російський 
національний комітет, він погодився. Але Гітлер вважав нижче 
власної гідності узяти за союзника радянця та слов’янина. От
же, руху Власова не дозволили мобілізувати та озброїти без
крайній резервуар із близько двох мільйонів радянських поло
нених, які перебували у німців. Вони лишилися малозначущи- 
ми у військовому відношенні майже до кінця війни і водночас 
були безнадійно скомпрометованими з політичної точки зору 
за співробітництво з нацистами. Насправді ж рух Власова був 
антирадянським, а не пронацистським, а його кінцевою метою 
було об’єднання із західними союзниками. Однак, союзники 
вважали за краще передати Власова, а невдовзі й два мільйони 
радянських полонених на Заході Сталіну. Звісно, Власова 
розстріляли; полонених також було страчено або відправлено 
до ГУЛАГу.

Цей трагічний епізод, як жоден інший, віддзеркалює важку 
для розуміння дилему Другої світової війни. Боротьба мала два 
суперечливих аспекти. З одного боку, на східному фронті кон
фронтували дві ідеологічні потуги, і в кожній ідеології спалаху
вала боротьба, що навіть заважала керуванню. Расистські теорії 
Гітлера позбавляли його антирадянської підтримки, єдиного,
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що могло принести йому перемогу. Сталінська ідеологія класо
вої боротьби призвела до такої ворожості частини населення, 
що багато радянців ухилялися від опору супротивнику Сталіна, 
майже забезпечуючи цим поразку вождя. З іншої, глобальної 
точки зору, у Другій світовій війні боролися, як у Народному 
фронті, міжнародна коаліція демократів та комуністів проти 
фашизму. У ній відбивалася слабкість усіх Народних фронтів: 
це був альянс проти спільного ворога, але без спільної мети. 
Отже, він міг завершитися лише моральною двозначністю, яка 
виявилася на прикладі справи Власова; тобто, за вибором Хоб- 
сона, наслідувати інтереси або Гітлера, або Сталіна. Лише 
Фінляндія змогла змагатися усю війну як союзник Гітлера і, од
нак, вийти із неї не як бранець Сталіна, а як країна, що добре 
влаштувалася на демократичному боці.

Після Сталінградської битви на початку 1943 року Гітлер 
припустився багатьох помилок, які полегшили Радянському 
Союзові шлях до перемоги. Росія скористалася із певної пере
ваги над Німеччиною у живій силі, природних ресурсах та, зви
чайно, у просторі. Знадобився час, аби використати ці перева
ги, і далося це надто дорогою ціною.

Але досягненню перемоги сприяли й інші фактори. По-пер- 
ше, Сталін та його полководці вчилися на власних помилках. 
Радянсько-німецька війна була надзвичайною і в тому, що го
ловнокомандувачі з обох сторін були аматорами: Гітлер був 
простим капралом під час Першої світової війни, а Сталін то
го таки часу був засланим до Сибіру “поразковцем”. Гітлер ви
ступив блискуче під час своїх західних кампаній; Сталін спо
чатку був халтурником. Однак, починаючи від 1943 року, 
Сталін набув компетентності у своєму останньому занятті, а 
Гітлер скотився до занепаду. Зокрема, Сталін нарешті почав 
довіряти своїм генералам: він применшив роль політичних 
комісарів та навчився делегувати оперативну владу. Наслідками 
були методичне використання природних переваг Радянського 
Союзу та передбачливий наступ між 1943 та 1945 роками, на 
захід до Польщі та Берліна і на південний захід дунайською до
линою. Радянські досягнення ніколи не були блискучими, про
те вони стали вирішальним фактором у розгромі Гітлера. Зре
штою, Друга світова війна в Європі була виграна на сході. На 
той час, коли союзники висадилися в Італії 1943 року та 
Франції 1944 року, долю нацизму було головнйм чином 
вирішено; сумнівно, шоб вторгнення союзників самі собою 
могли спричинити поразку Гітлера.
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Важливо, що радянський режим став чутливішим до свого 
населення. Попередні гасла щодо боротьби за соціалізм були 
призабуті, а Сталін натомість звернувся до російського 
патріотизму, нагадуючи про героїв старого режиму — від часів 
Олександра Невского до війни 1812 року. Справді, не йменував 
новий конфлікт антиімперіалістичною війною, а натомість дав 
йому титул часів 1812 року — “Велика Вітчизняна війна” Але 
насправді це була швидше російська, ніж всесоюзна війна. 
Оскільки населення республік на західному кордоні не любило 
Росії, та ще й довше перебувало під окупацією, головний удар 
боротьби та найбільші жертви припадали на серце Росії. Через 
те Сталін 1943 року дозволив вибори нового православного 
патріарха та використав церкву, аби надати духовного значен
ня військовому напруженню. Як він відверто зізнався одному 
західному дипломату, “населення не воюватиме за нас, ко
муністів, але воюватиме за матінку Росію”.11

Поступку було зроблено і задля поліпшення щоденного 
життя населення. Аби покращити харчування країни, режим 
заплющив очі на значне збільшення селянських індивідуальних 
ділянок за рахунок колгоспів. Навіть на колективно оброб
люваних землях багато колгоспів запровадили систему ланок, у 
яких родини брали відповідальність за виробництво продоволь
ства для продажу через державу та приватно. Але це, звичайно, 
призводило до розширення ринку, на що режим знову заплю
щив очі. Водночас руйнування призначеної владою адміністра
ції призвело до утворення місцевих комітетів оборони; керовані 
директоратом із трьох осіб, які представляли партію, ради та 
НКВС, ці комітети відповідали за мобілізацію добровольців на 
військову службу та на виробництво. Регулярний план було 
скасовано, оскільки промисловість повністю переключилася на 
роботу для військових потреб, а робітників фабрик заохочува
ли запасатися власними харчами, вирощуваними поблизу необ
роблюваних полів. Коротше кажучи, серед безладдя та невиз
наченості жорсткі структури життя, що розвинулися упродовж 
тридцятих років, були дещо послаблені — населення самотуж
ки знаходило місце для втілення незалежної ініціативи. Росія 
знову перетворилася на “плинну”. Можна було б вважати, що це 
призвело до нового НЕПу, однак це свідчить про значну ерозію 
системи. За короткий термін це стимулювало військові зусилля, 
протягом тривалого — містить загрозу самій природі системи.12

Але яким виявився внесок самої системи до перемоги? 
Відповіддю може бути єдине: значний, і виникає підстава вва
жати, що система була політично-військовим способом
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суспільної організації, яка діяла тоді на її природному елементі. 
Одразу після вторгнення країна опинилася під владою Держав
ного комітету оборони (що складався зі Сталіна та його набли
женої групи), який зосередив засоби партії, поліції, армії та 
економіки на нагальних потребах війни. Одне з його головних 
досягнень протягом перших місяців -  організація евакуювання 
приблизно тисячі п’ятисот фабрик разом із робітниками на 
схід — на Волгу, Урал та до Сибіру. Загалом близько десяти 
мільйонів чоловік пересувалися цим маршрутом упродовж 
війни, а наприкінці її понад половину радянського металу ви
роблялося на сході (напередодні війни — лише п’ята частина). 
З 1943 року ця надзвичайна промислова передислокація забез
печила виробництво літаків, танків та артилерії в Росії, 
порівняно більше за німецьке. Здатність партії мобілізувати та 
швидко концентрувати великі маси людей та матеріалів на 
стратегічних напрямах та за критичних умов була, без сумніву, 
головним фактором радянської перемоги.

Втім, це не означає, що система виявилася переконливою, 
як проголошував Сталін після війни та як вважали його наступ
ники у сімдесятих роках (думка, яка пригасила їхній сором’яз
ливий потяг до реформ). Географія та єдиний шанс надали сис
темі досить часу для роботи; проте справді ефективною вона 
стала лише після Сталінграда, підтримана патріотичним 
обов’язком та фантастичною впертістю населення. Проявилося 
радянське зусилля і в національній мобілізації унікального подви
гу воєнного часу. Американська ж мобілізація п’ятнадцяти 
мільйонів чоловік разом із їхньою матеріальною частиною (до 
того ж мобілізація, яка починалася з нуля) та їх перекидан
ням через два океани стала більш вражаючим подвигом “су
часності”.

Водночас система продовжувала докладати багато зу
силь задля своїх класичних репресивних функцій. На по
чатку війни всі радіоприймачі населення були вилучені — 
народ отримував інформацію лише з державних гучно
мовців. НКВС ніколи не припиняв арештів та депортації 
до ГУЛАГу “поразківців” та інших підозрілих елементів; 
пізніше справжніх або уявних колаборантів затримували 
одразу ж після визволення окупованих територій. Для ви
конання цих завданнь НКВС був дубльований новою 
військовою організацією СМЄРШ (акронім* російських 
слів “смерть шпионам”), Олександр Солженіцин став 
однією з найвідоміших жертв її нагляду. За кризових об
ставин загони СМЄРШу розташовувалися позаду Ра~
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дянських частин із наказом стріляти, через що небезпечніше 
було відступати, ніж атакувати.

Система набувала також нових репресивних функцій. 
Одна із них полягала у переробці етнічної карти Радянсько
го Союзу шляхом депортації цілих національностей нібито в 
інтересах їхньої безпеки.13 Німці Поволжя стали першою 
групою депортованих; навіть попри те, що вони мешкали в 
Росії вже майже два сторіччя та були сумлінно лояльними, 
їх 1941 року депортували до Середньої Азії. 1944 року після 
відступу німців із Криму та Північного Кавказу чечено- 
інгуші, кримські татари та інші національні меншини також 
були перевезені до Середньої Азії. Незважаючи на те, що 
лише окремі особи справді вітали німців як визволителів, 
усі члени національних спільнот були депортовані у товар
них вагонах з величезними людськими втратами. Справді, ці 
операції застосовували принцип чистки до національностей; 
переслідувалася мета домогтися етнічної однорідності насе
лення в уразливих районах, унаслідок чого унеможливлюва
лося б існування будь-якого джерела нелояльності. Депор
тація застосовувалася і з метою перебігу етнічних чисток євреїв 
та слов’ян, що практикувалося Гітлером у східній Європі 1939 
року. Сталін і собі запроваджував подібну етнічну техніку у 
балтійських державах, де велика частка корінного населення 
виявилася депортованою, російська імміграція була на те й роз
рахована, щоб зробити цю анексію незворотною. Зрештою, у 
Польщі після того, як Гітлер уже “спростив” етнічний склад 
цієї країни винищенням єврейського населення, Сталін за
вершив його справу переміщенням поляків зі сходу на ко
лишні німецькі землі уздовж лінії Одер-Нейсе, надавши у 
такий спосіб населенню України, Білорусі та Польщі од
норідного характеру, якого вони ніколи не мали. Усе це ви
явилося витвором організаційної здатності партійної держа
ви, як, приміром, це трапилося з евакуацією підприємств із 
робітниками на Урал.

Утім, хоча ми й оцінювали переваги системи у досягненні 
тріумфу 1945 року, не підлягає сумніву, що ця перемога не
зрівнянно зміцнила саму систему. Водночас вона створила но
ву ауру навколо культу Сталіна не лише в очах підданих Вож
дя, а також задля перспективи, яка відтепер виникала для 
світового комуністичного руху. Сім років, які Сталін ще був 
при владі, засвідчили про перебування руху на вершині успіху 
та про кульмінацію його єдності. Однак ці роки стали й часом, 
коли комунізм та його Вождь виглядали найзловіснішими
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перед рештою світу. Отже, останні роки Сталіна стали також 
першими роками холодної війни, так що насправді часом зда
валося, що вона вірогідно могла перетворитися на “гарячу”

ХОЛОДНА ВІЙНА

Іззовні Вітчизняна війна перетворила Радянський Союз на 
імперію, однак всередині вона відкинула його на десять років 
назад. Таким чином, Радянський Союз 1945 року виглядав 
зловісно сильним для навколишнього світу, а для самих лідерів 
Радянського Союзу — уразливим, щоб дозволити перепочинок 
або будь-яке розслаблення зусиль населення.

Попри успіхи у перекиданні промисловості на схід від Ура
лу, економіка загалом була спустошеною. Показники другого 
та третього п’ятирічного планів залишилися великою мірою не
виконаними. Сільськогосподарське виробництво скоротилося 
приблизно наполовину, а виплавлення сталі, яке 1941 року ста
новило двадцять три мільйони тонн, упало до десяти мільйонів. 
Водночас старі адміністративні структури на західних, нещо
давно окупованих територіях країни виявилися демонтовани
ми. Радянське населення — чи то військові частини, які пере
бували поза радянськими кордонами, чи цивільні в окупованій 
зоні — зіштовхнулися з відносно вищими життєвими стандар
тами та вільнішими ворожими ідеями. Практика тридцятих 
років, отже, вимагала великих змін.

І це стало сутністю політики Сталіна протягом його ос
танніх років: він просто відновив усе, чого частково не здійсни
ла війна, — у політиці, в економіці та культурі. Однак тон та 
стиль перебудови соціалізму були власне новими. Тридцяті ро
ки, з усіма їхніми жахами, були авантюрою; кінець сорокових 
став важким відновленням. Більше не існувало й сліду войов
ничого лівацтва та жорстокої новизни першого п’ятирічного 
плану. Повоєнні роки стали часом керівництва, а не сталі; во
ни стали сірими, а не червоними. Внутрішньо останні роки 
Сталіна були льодовою епохою совєтизму, так само як іззовні
— найвищою точкою холодної війни.

Політично війна та післявоєнний період призвели до появи 
партійних мас, відповідно до нових імперських завдань режи
му.14 Упродовж війни партія зросла із близько 2,5 мільйона 
членів до 4 мільйонів (або з 3 400 000 до 5 760 000, якщо вра
ховувати й кандидатів до членів партії). Це безпрецедентне зро
стання було досягнуто з метою надати партії масову основу в 
усіх збройних силах. Однак, після війни, як і раніше після
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періодів стрімкого зростання за часів кризи, велика кількість 
цих нашвидкуруч прийнятих та мінімально навчених ново
бранців виявилася видаленою, хоч і не крайніми методами 
єжовщини. З 1947 року члени партії замінювалися дуже 
повільно та відбиралися обережніше, — як на попередніх ста
діях консолідації 1921 та 1933 років. Отже, напередодні смерті 
Сталіна партія складалася з 6 мільйонів членів (із кандидатами
-  6 880 000), — не набагато більше, ніж наприкінці війни.

Ця дуже розширена партія, як і наприкінці тридцятих років, 
складалася майже повністю з нових радянських людей. Це бу
ла, без сумніву, партія кадрів; більшість її членів вийшли з уп
равлінської, технічної, військової та адміністративної еліти 
зрілої радянської системи, а кількість робітників та селян не
впинно скорочувалася. Коротше кажучи, партія перетворилася 
на корпоративну організацію номенклатури. Ця величезна пар
тія, безумовно, не була автономною коропоративною реаль
ністю. Вона претворилася швидше на інструмент урядування 
Вождя, і упродовж цих років була об’єктом підчищення з боку 
органів безпеки Берією. Отже, основна зміна партії відбулася. 
Хоча партія продовжувала виконувати важливі адміністративні 
та ідеологічні функції, вона дедалі більше займалася управ
лінням економікою. Але професійні навички, які тоді задля 
цього вимагалися, спричинили відносну стабільність кадрів. Й 
ця потреба стабільності повинна була поступово обмежувати 
свободу політичного маневру та чистки керівної верхівки.

В економіці промислова система тридцятих років була 
відновлена впровадженням 1946 року нового, четвертого 
п’ятирічного плану. Він зберігав старе переважання важкої 
промисловості, особливо металургії, над легкою та вироб
ництвом товарів широкого вжитку. Темпи зростання промис
ловості були прирівняні до тих, що спостерігалися у тридцяті 
роки, — тобто найвищими, яких будь-коли досягала радянська 
система. Таким чином, 1950 року було перевершено вироб
ництво основної продукції — вугілля, заліза та сталі, — як і елект
роенергії. Але система продовжувала орієнтуватися на 
військові потреби. Хоча мала місце широкомасштабна де
мобілізація та відповідне скорочення масового виробництва 
звичайного озброєння, радянська система набула нового 
пріоритетного сектора — атомної зброї, ракет та освоєння кос
мосу. Вкладення у новий сектор були величезними, а прогрес 
прискорений: Радянський Союз 1949 року мав першу елемен
тарну атомну бомбу, а 1953 року — прототип першої водневої 
бомби.

21
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І, так само, як і в тридцяті роки, усього цього було досягну
то за рахунок селянства. Микола Вознесенський, голова Держ- 
плану й талановитий керівник радянської економіки у роки 
війни, прагнув продовжувати та розширювати політику посту
пок селянству воєнних часів. Це включало зростання ролі 
індивідуальних ділянок селян та ринку до надання селянам 
доступу до державної мережі роздрібної торгівлі. Зокрема, він 
прагнув впровадити “ланкову” систему як базову модель робо
ти на колгоспних ланах. Але усе це означало б суттєвий пово
рот до нового НЕПу, і тому 1950 року були скасовані різні по
ступки воєнного часу — розпочалася спонука посилення кол
госпів. “Ланка” була засуджена, землі, надані селянам під час 
війни, повернуті назад, машинно-тракторні станції (МТС) з 
партійними організаціями при них поновлені як господарі 
сільськогосподарського виробництва. Більше того, Хрущов 
розпочав кампанію революційного перетворення села за допо
могою спорудження “агроміст”, або сільських фабрик-міст. Хо
ча й на практиці ці справи далеко не пішли, започатковувало
ся велике укрупнення колгоспів: їхня кількість скоротилася з 
250 000 до 97 000, деякі з них перетворилися на радгоспи, тоб
то державні ферми, — це стало можливим завдяки тому, що 
промисловість тоді виробляла втричі більше тракторів, ніж 1940 
року. А сам Вознесенський був виключений з партії та 
розстріляний під час так званої “ленінградської справи”, хоч із 
неї й не випливало, що до цього спричинилися його погляди 
на сільське господарство. Уперше з кінця тридцятих років чле
на Політбюро спіткала така доля, що було попередженням про
ти спроб переосмислення радянської економіки.

Наслідком цієї політики стало погіршення життя населення, 
особливо селян. 1946 року знову виник голод, бо держава об
межила харчові резерви селян в Україні квотами здачі. 1947 ро
ку завершився розподіл харчів за картками (тобто швидше, ніж 
в будь-якій іншій європейській країні після війни), але ціни 
водночас зросли. Того ж таки року відбулася грошова реформа, 
за якою готівкові рублі конвертувалися у співідношенні сто до 
одного. Це призвело до конфіскації заощаджень, накопичених 
упродовж війни на чорному ринку спекулянтами та особливо 
селянами. Інакше кажучи, це був ще один удар по новородже- 
ному НЕПу. Після цієї стабілізації уряд отримав змогу знижу
вати ціни на продукти харчування щороку з 1948 до 1954 років, 
і саме ця політика залишила у спадок популярну думку щодо 
постійного прогресу за Сталіна. Насправді ж реальна заробітна 
платня жителів міст 1952 року була не вищою, ніж 1928 року,
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й ненабагато вищою за платню 1913 року. Значно гіршою була 
ситуація на селі. 1952 року врожай зернових був нижчим, ніж 
1940 року; і не більшим, ніж врожай 1929, який, у свою чергу, 
виявився ще нижчим за врожай 1913 року. Невтішна картина 
була із житлом у містах; вже потерпіле від планування тридця
тих років, спорудження житла й надалі залишалося поза увагою 
під час післявоєнної відбудови, коли міське населення швидко 
зросло. Усе це було складовою тієї ціни, яку населення 
сталінської партійної держави заплатило за новий статус країни 
як супердержави.

Остаточна ціна включала безпрецедентний застій у культурі. 
Війна принесла певне послаблення також у сферу культури, 
оскільки письменники створювали правдиву реалістичну та 
патріотичну літературу, до якої справді прагнуло населення. 
Творча інтелігенція сподівалася, що це послаблення триватиме 
й після вінйи, так само як селяни сподівалися на послаблення 
колгоспного режиму. Але одразу по війні режим в особі Жда
нова дав зрозуміти, що у мистецтві повинен бути наведений 
лад. 1946 року поетеса Анна Ахматова та сатирик Михайло Зо
щенко були піддані осуду як декадент та чужинець. Невдовзі ці 
осуди поширилися як кампанії грубого культурного 
націоналізму та ксенофобії, спрямовані проти Заходу. 
Російський та радянський пріоритети були проголошеними для 
неймовірної різноманітності винаходів та відкриттів — від радіо 
до ракет. Загальновідомі західні впливи на будь-що радянське 
(навіть вплив Гегеля на Маркса) були скасовані. У “низькопо
клонництві перед Заходом” звинуватили “космополітизм”, під 
яким здебільшого розуміли “єврейський вплив” Крім того, 
сіонізм зображувався як троянський кінь для конструкції світу 
на зразок Сполучених Штатів. Таким чином, уся післявоєнна 
культурна кампанія стала складовою боротьби Радянського Со
юзу проти нового великого ворога, “американського імперіа
лізму”, який виявився наступником троцкістсько-бухарінсько- 
фашистського ворога попередніх часів.

Радянська система завжди потребувала змови внутрішнього 
та зовнішнього ворогів. Разом із давніми куркулями та 
ухилістами, аби досягти створення ефекту нескінченної бороть
би, режим нині використовував кампанію “проти космо
політизму”, підключаючи певний традиційний російський ан
тисемітизм та трансформуючи патріотизм воєнного часу на 
войовничу ксенофобію. Таким чином, політичною метою жда- 
новщини була ізоляція тремтячого та все ще крихкого 
суспільства від будь-яких збуджуючих іноземних впливів, а
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водночас переконання населення у доцільності жертв, не
обхідних для відбудови структур радянської влади. Ждановщи- 
на стала також спробою надати системі почуття самодостат
ності та непереможності перед черговими міжнародними ви
пробуваннями. Вона замислювалася над вихованням у шести 
мільйонів членів партії, кадрів післявоєнної імперської систе
ми, переконання вищої причетності до нової величі системи.

Радянський комунізм нині увійшов до третьої та остаточної 
фази власної історії. Первісну революційну фазу заступила фа
за державотворення з першим п’ятирічним планом, після 1945 
року ця друга фаза досягла кульмінації на імперській стадії, яка 
повинна була стати остаточною у розвитку системи. “Інтер
націонал” тоді замінив новий гімн, який славив радянську мо
гутність: “Союз нерушимый республик свободных навеки 
сплотила великая Русь”. Були знову введені уніформи для дип
ломатів, звання, погони та прикраси з’явилися у військових -  
як імітація старого режиму. Народні комісаріати тепер стали 
міністерствами — як ті, що відповідають адміністрації зрілої 
держави. Але передусім Радянський Союз контролював вели
чезні території (або впливав на них) за межами своїх колишніх 
кордонів.

Цей процес розпочався ще 1939 року з пактом Ріббентропа- 
Молотова. Одна з причин, чому Сталін пішов на цю угоду, бу
ло його прагнення територій, які він зрештою й отримав від 
Фінляндії, балтійських держав, Польщі та Бесарабії — тери
торій, які здебільшого колись належали Російській імперії. 
Навіть із перших розпачливих днів війни він твердо висував 
претензії на ці землі. Коли наприкінці 1941 року уклав угоду з 
лондонським польським урядом в екзилі, то принципово 
відмовився погоджуватися на повернення до радянсько- 
польських кордонів у межах 1939 року. І з налагодженням си
туації на війні він вперто посилив цю позицію, навіть незважа
ючи на те, що це дедалі більше руйнувало необхідний Великий 
Альянс. 1943 року німці розкопали масові поховання польсь
ких офіцерів у Катинському лісі поблизу Смоленська, оголо
сивши, що ті були вбиті радянцями 1940 року. Польський уряд 
у Лондоні поставив вимогу провести розслідування міжнарод
ним Червоним Хрестом. Сталін із обуренням відкинув обвину
вачення, перервавши стосунки з лондонськими поляками, 
після чого сформував “Союз польських патріотів” в Росії. На
прикінці того ж року на Тегеранській конференції Великої 
Трійці Велика Британія та Сполучені Штати почали відверта
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тися від свого польського союзника, поступаючись польськими 
східними територіями Сталіну в обмін на відповідну компен
сацію від Німеччини на заході.

Наступного року відвернення від лондонських поляків було 
завершено.15 1944 року Радянська армія увійшла до етнічної 
Польщі, і Сталін оголосив своїх поляків новим урядом в 
Любліні. 1 серпня, після того, як Радянська армія досягла 
Вісли, армія лондонських поляків підняла повстання, аби виз
волити Варшаву до приходу туди радянців. Але радянські 
війська зупинилися на іншому боці ріки, спостерігаючи, як 
польський опір було зламано, а столицю зруйновано. Наступ
ного лютого в Ялті західні союзники погодилися на новий ста
тус кво у Польщі: вони зголосилися визнати люблінський уряд 
за умови додання кількох представників лондонських поляків 
та обіцянкою провести демократичні вибори по війні.

Пізніше у багатьох країнах Заходу Ялта перетворилася на 
символ наївної здачі Східної Європи Сталіну. Це — велике ба
жане спрощення. Хоча Народний фронт часу війни викликав 
на Заході чималу наївну довіру до демократичних намірів 
Сталіна, доля Польщі вирішувалася військовими факторами, 
які не контролювалися Заходом. Союзники усвідомлювали, 
яких невеликих поступок вони отримали б від Сталіна, надії ж 
на те, що він справді дотримаєть свої обіцянки, були слабкими. 
Справді, той факт, що ці обіцянки на папері існували пізніше, 
дали підставу Заходові обгрунтувати нелігітимність радянської 
присутності у Східній Європі.

Те, що виконання цих обіцянок не дотримувалося, випли
вало з того, що Сталін не довіряв жодній політичній домовле
ності, якої він не контролював безпосередньо, і це зробило ра
дянське втручання у польські справи неминучим. Можливість 
Польщі контролювати коридор від Берліна до Москви для 
вторгнення було геополітично важливо для її статусу, щоб не 
втратити шансу. Однак, будь-який польський уряд, що міг би 
утворитися внаслідок вільних виборів, які були узгоджені в 
Ялті, мав би бути антирадянським; і навіть, коли б це був за
гальноприйнятий різновид союзу на зразок фінського, він од
нак не був би елементом, захищеним радянською системою 
безпеки. Отже, Сталін не міг би наважитися ні на що інше, ніж 
на польський уряд, контрольований комуністами, чого й досяг 
за допомогою шахрайських виборів 1947 року. Його великим 
компенсуючим подарунком полякам стали засоби їхнього 
постійного прив’язування до Росії; приєднання до Польщі ко
лишніх німецьких регіонів за схвалення Великої Британії та
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Сполучених Штатів Америки означало, отже, що Польща 
завжди потребує союзу з Росією проти можливого німецького 
реваншизму. Таким чином, між 1939 та 1947 роками у критич
ному польському випадку була відпрацьована формула майбут
ньої Радянської імперії. 1 той самий критичний випадок також 
спричинив конфлікти інтересу та взаємних підозр, які розчи
нили Великий Альянс у холодній війні.

Як далеко мав намір іти Сталін 1945 року? І чи був радянсь
кий експансіонізм у Східній Європі докорінною причиною хо
лодної війни? Або ж чи міг його апетит (а отже, міжнародне 
напруження) бути задоволеним більш зрозумілою відповіддю 
на його побоювання з боку Заходу? Відповіді на ці запитання 
вишикувалися від тривожного діагнозу Черчілля у його промові 
“залізної завіси” 1946 року — від того, що радянська агре
сивність була природною, до соломонового приписування 
рівної долі відповідальності Сходу та Заходу, до перекручених 
“ревізіоністських” аргументів, ніби Сталін просто захищався 
від американського ядерного шантажу. Поки тривала холодна 
війна, ці різні позиції були не лише розмаїттям історичної 
інтерпретації; вони були також аргументами для більшої чи 
меншої військової готовності та дипломатичної жорсткості сто
совно Радянського Союзу. Нині, коли холодна війна заверши
лася, політична пристрасть цих дебатів зникла, настав час ре
алістичної оцінки.

Коротше кажучи, у критичні роки холодної війни — 1946-1948
— Сталін сам не знав, як далеко він зайде. Але не трапилося жод
ного випадку, коли б кінець кінцем заходив аж надто далеко; і ко
ли він досяг відомої лінії залізної завіси, став неминучим тривалий 
період холодної ворожнечі.16 Іншими словами, основна причина 
холодної війни полягала не у певних хибах або непорозуміннях 
обох сторін, а цілком банально — у структурній несумісності ко
муністичної політики з політикою конституційної демократії. Хо
лодна війна була неминучо^ вже унаслідок самого існування Ра
дянського Союзу, а, отже, автоматично завершилася, коли Ра
дянський Союз розпався. На доказ цього, напруження років хо
лодної війни походило не від застарілого російського екс
пансіонізму — для Росії він досі існує, але за урядування Бориса 
Єльцина добровільно відмовився від усіх завоювань (від Балтики 
до Середньої Азії) Петра Великого, Катерини Великої, Олександ
ра І та Олександра II. Швидше холодна війна була спричинена су
то радянськими соціалістичними методами організації влади та 
втіленням цих методів на міжнародній арені.
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Слід додати, що радянська експансія була прискорена та 
зміцнена упродовж 1946-1948 років завдяки зусиллям Заходу 
стримати її. Основною характеристикою ситуації було радянсь
ке завоювання більшої частини континенту до Ельби та 
Адріатики. Це був, зокрема, неминучий наслідок розгрому 
Гітлера та визвольної радянської політики. Вже 1940 року 
Сталін законфліктував з Гітлером на Балканах, які не були 
охоплені пактом Ріббентропа-Молотова; а 1944 року, замість 
просування безпосередньо на Берлін, Сталін вдався до довгого 
обходу через Балкани на Будапешт та Відень з чіткою метою 
заявити свої права на величезну сферу радянського впливу та у 
такий спосіб перекреслити плани Черчілля у цьому регіоні. Але 
це не означає, що Сталін мав на меті запровадити тоді радянсь
ку систему в цій зоні, як зробив це на балтійських та польській 
територіях 1939 року. Швидше він демонстрував свою владну 
політику, про що свідчить його поблажливе ставлення до 
Фінляндії, коли вона випросила мир 1944 року. Карело- 
Фінська Радянська Соціалістична Республіка була створена як 
база для поглинання всієї Фінляндії, однак Сталін облишив 
цей проект в обмін на шматки території, що захищали 
Ленінград та Мурманськ, тому що не хотів розгнівати союз
ників, поки війна ще не була виграною та поки він сильно ура
зив союзників важливішою справою Польщі. Навіть після того, 
як війну було вже виграно, він усе ще діяв з відносною обач
ністю, аби отримати якомога більше через дипломатію у най
важливішій з усіх справі з Німеччиною.

Звичайно, як і в Польщі, коаліції Народного фронту були 
встановлені у Румунії, Угорщині та Болгарії з ключовими поса
дами міністрів внутрішніх справ та оборони в руках комуністів; 
а соціалістичні партії були силоміць злиті з місцевими ко
муністами, щоб утворити “Об’єднані робітничі партії”. Народ
ний фронт із переважанням комуністів прийшов до влади че
рез справжні вибори у Чехословаччині, тимчасом як суто ко
муністичний режим на чолі з Тіто досяг влади завдяки 
військовій перемозі в Югославії. Таким чином, 1946-1947 років 
хронічно нестабільна формула Народного фронту повсюдно у 
Східній Європі поступилася комуністичним наступникам через 
застосування того, що угорський керівник Матіас Ракоші назвав 
“тактикою салямі”, до більш поміркованих членів Фронту.

Проте, меч не впав, доки Сталін не переконався як у тому, 
Що дипломатія не повинна забезпечити йому Німеччини, так і 
в тому, що західні “імперіалісти” діють, аби підірвати його тяж
ко завойовану східну сферу впливу. Хоча третина Німеччини
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була під радянською окупацією, цей плацдарм не міг бути роз
ширеним у режимі народної демократії на всю країну. Пот
сдамська конференція у липні 1945 року обумовила, що Німеч
чина повинна керуватися як єдине ціле; однак, західні союзни
ки не зголосилися на Народний фронт, як вони змушені були 
діяти у випадку з Польщею, тому що це призвело б до поши
рення радянського впливу на захід до Руру та Рейну. Єдиною 
альтернативою, прийнятною для радянців, була завжди нейт
ральна та демілітаризована Німеччина. Але оскільки цей 
варіант не міг ефективно втілитися, якби їхні війська відійшли, 
з 1947 року вони повернулися до керування своєю зоною як 
окремою одиницею, тобто до політики, яка зрештою закріпила 
їх постійно на Ельбі. Союзники відповіли об’єднанням своїх 
трьох зон у форму, що невдовзі перетворилася на Федеральну 
Республіку.

Після того, як післявоєнне співробітництво було зруйнова
не у такий спосіб, Захід почав зміцнювати оборону, що розгля
далося як загрозлива позиція. Перший крок був зроблений на 
початку 1947 року доктриною Трумена, згідно з якою Сполу
чені Штати перебрали британську роль стримування радянців у 
Греції та вздовж турецького кордону. Але головною протидією 
Заходу став план Маршалла, ухвалений у червні 1947 року та 
запроваджений 1948 року, завдяки якому Сполучені Штати зо
бов’язувалися відновити економіку Західної Європи, аби по
класти край соціальній нестабільності, що могло зробити цей 
регіон податливим для комунізму. Допомога, за планом Мар
шалла, спочатку була запропонована країнам Східної Європи 
включно з Радянським Союзом, що було пропозицією почасти 
щирою, а почасти й хитрою. Якийсь час Сталін, здавалося, ва
гався щодо доцільності прийняття допомоги; але після того, як 
чехи оголосили про свою згоду, Москва швидко дійшла вис
новку, що американська допомога могла б спричинити 
капіталістичне повалення в її зоні — як справді це могло стати
ся. Тому Радянський Союз та ті, хто нині були його “сателіта
ми”, гучно скасували план Маршалла, і Європа в цілому ви
явилася поділеною на дві протилежні соціоекономічні зони.

Таким чином, Великий Альянс розпався — спочатку У 
Польщі, згодом у Німеччині, а потім і в усій Європі, — 
внаслідок органічної несумісності радянського та західного 
способів організації суспільства. З’ясувалося, що не було нічо
го спільного у цих двох способів: один вимагав багатопартійної 
системи та ринку, інший тимчасом потребував однопартійності 
та командної економіки. Аби керувати Німеччиною як єдиним
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цілим, або союзники повинні були погодитися на радянізацію 
їхніх зон, або ж радянці мали утриматися від радянізації влас
ної зони. Зрештою справа була залагоджена за стандартами 
релігійних війн шістнадцятого сторіччя: за допомогою демар
каційної лінії на основі парафразу — cuius regio, eius societas*. 
Німеччина виявилася поділеною, і невдовзі так само була 
поділена й уся Європа: позаду радянської лінії був соціалізм, а 
на протилежному боці — те, що радянці називали “капіталіз
мом”, а Захід “демократією”.

Цей незвичайний поділ Європи після 1945 року часто тлу
мачать як відродження традиційного російського імперіалізму 
під соціалістичною маскою. Обгрунтовуючи цей аргумент, вда
ються до паралелі, що об’єднує революційне месіанство Моск
ви, місцеперебування III Інтернаціоналу та релігійне гасло 
“Москва — третій Рим” (після власне Рима та Константинопо
ля) часів давньої Московії. Крім того, російський імперіалізм 
тлумачиться як зовнішня проекція російського деспотизму все
редині самої країни. Таким чином, імперіалістична діяльність 
Сталіна після 1945 року з’явилася як логічна копія його ролі 
внутрішнього автократа, який походить від Івана Грізного та 
Петра Великого.

Втім, правонаступність між старою Росією та Радянським 
Союзом спрацьовує не краще й у міжнародних справах, як і у 
внутрішніх. Безумовно, стара Росія розширювалася потужно, 
але робила вона це у традиційній манері європейських великих 
держав. Таким чином, Велике Московське князівство зростало 
понад чотири сторіччя, аби перетворитися на величезну 
імперію, що простяглася від Балтики до Тихого океану, а ма
ленька Британія розширювалася упродовж того самого періоду, 
щоб панувати на чверті земної поверхні світу, — Франція ж у 
роки свого розквіту прагнула панувати над усім світом. Й було 
надміру месіанства в ідеалізації Британської імперії як “тягаря 
білої людини” або у французькій зарозумілості, що імперія по
ширює свободу, рівність та братерство, як це траплялося з 
російським пан-слов’янським жаданням Константинополя та 
Босфору й Дарданел.

Втім, насправді в усіх цих випадках експансії ідеологія вия
вилася другорядною порівняно з геополітичними інтересами. 
Таким чином, Росія, як і решта європейських держав, опини
лася настільки далеко, наскільки цього дозволяли збройні сили

*чий регіон, того й суспільство (лат.).
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та економічна потуга. Це означає, що, порівняно з ди- 
намічнішими західними державами, вона не могла планувати 
своє поширення на заморські території, а лише поглинати 
суміжні райони навколо меж Євразії — від Польщі до Кавказу, 
Туркестану, Маньчжурії. До того ж, Росія ніде не прагнула за
проваджувати іншої системи, крім свого автократичного кон
тролю.

Радянський Союз, однак, мав у своєму розпорядженні не 
лише традиційні засоби російської держави, а також 
соціалістичну ідею. Таким чином, за Сталіна радянці впровад
жували свою систему всюди, куди могли дотягнутися їхні руки. 
Але й поза цими межами Радянський Союз приєднував до 
соціалістичної ідеї антифашистський рефлекс, поширюючи за 
допомогою цього радянську владу повсюдно через Народні 
фронти та “боротьбу за мир” Просуваючись потроху, за на
ступників Сталіна радянська ідеологічна позиція зголошувала
ся на гучну потугу “національно-визвольних війн” проти євро
пейського колоніалізму та американського імперіалізму. У та
кий спосіб Радянський Союз міг маніпулювати профспілками 
західних країн; він міг шукати клієнтів у Східній Азії, на Близь
кому Сході, в Африці та Латинській Америці; і міг мобілізува
ти інтелектуалів по усьому світові. Однак важко собі уявити 
царську Росію, яка захоплює плацдарми на Кубі чи в Анголі 
або вербує прихильників своєї соціальної системи серед інте
лектуалів Заходу. Якось Сталін іронічно запитав: “Скільки 
дивізій має папа римський?” Його цинізм щодо духовної вла
ди для нього самого, що командував легіонами ідеологічних 
бійців, був нещирим. Це — та ідеологізована битва політичних 
ладів, яка призвела до безпрецедентного поділу Європи після 
1945 року та внаслідок цього — до холодної війни. Отже, На
родні фронти, які існували з обох боків залізної завіси, посту
пово зникли 1947-1948 років. У Франції та Італії урядова ко
аліція християнських демократів, соціалістів та комуністів ви
никла з руху опору; в обох країнах комуністи нараховували по
над третину електорату. Москва насправді мала ширшу базу 
для роботи у цих країнах, ніж у більшості країн Східної Євро
пи. Однак, було б небезпечно використати цей ресурс для за
хоплення влади, зокрема, тому що радянці залишалися надто 
слабкими у власній країні, щоб надавати якусь безпосередню 
допомогу, а також тому, що на це виникла б відповідна реакція 
Сполучених Штатів, Отже, після розпаду Великого Алвянсу ко
муністичні партії в обох країнах не пішли далі різкої “анти
імперіалістичної” агітації. Але цього виявилося досить, аби їхні
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партнери витиснули їх із уряду обох країн на початку 1947 ро
ку. Тоді комуністи зініціювали хвилю майже бунтівливих 
страйків на знак протесту проти плана Маршалла, американсь
кої “торгівлі війною” та “фашизму”. Метою було, без сумніву, 
“відвернення уваги”: західні уряди підтримували баланс у себе, 
тимчасом Радянський Союз консолідував свої набутки на 
Сході.

Коротше кажучи, Сталін продовжував, як і в 30-х роках, 
політику використання дуже реального зарубіжного революційно
го руху в інтересах радянської держави. Знову ж таки, це означало 
підтримувати революційний вогонь, при тому залишаючись упев
неним, що він не спричинить відкритої пожежі. Ця технологія бу
ла підтримана новим “рухом за мир”, який тоді зосередився на 
атомній зброї та був спрямованим проти американського та 
західноєвропейського переозброєння. Упродовж існування Ра
дянського Союзу та холодної війни “антифашизм” та “боротьба за 
мир” разом із поступово тьмяніючою аурою Народного фронту бу
ли серед найпотужнішої зброї радянського арсеналу.

Упродовж тих таки років формула Народного фронту розчи
нилася у країнах народної демократії на користь лівих. Вста
новлені 1945 року під керівництвом комуністів, ці режими не 
зосередили свого контролю над державними справами до 1947 
року. Причина цього полягала в тому, що за винятком Юго
славії та Чехословаччини, східноєвропейським країнам браку
вало комуністів, аби сформувати уряд: 1945 року було лише 10 
тисяч членів партії в Польщі та 1 тисяча в Румунії (незвичай
но, що така всеохоплююча тиранія, що панувала за Чаушеску, 
могла утворитися з цього мікроскопічного румунського ядра, та 
сама Росія мала лише 120 тисяч більшовиків тоді, коли вони 
перемогли в жовтні 1917 року.) Коаліція з іншими партіями, 
отже, була практично необхідною для налагодження справ, по
ки партія за допомогою радянських радників добере та вивчить 
власні кадри. Застереження було також доцільним, оскільки 
майже повсюдно національні почуття були антирадянськими, а 
нові уряди розглядалися як окупаційні режими.

Але коли 1947 року виникла “загроза” плана Маршалла, при
надного не лише для Чехословаччини, але й для Польщі, ко
муністична гегемонія негайно перетворилася на абсолютну. У 
Польщі після шахрайських виборів соціалісти зрештою об’єднали
ся з комуністами в єдину партію. Однак, найдраматичнішою вия
вилася ситуація з Чехословаччиною. У лютому 1948 року дванад
цять некомуністичних міністрів пішли у відставку на знак протес
ту проти того, що їхні колеги-комуністи захопили адміністративну
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владу; вони сподівалися спричинити вибори, які цілком слушно 
мали намір виграти. Комуністи за допомогою лівих соціал-демо
кратів згодом розпустили Народний фронт та повністю захопили 
владу. Слід зауважити, що цей переворот був виключно чехосло
вацькою справою, оскільки тоді в країні не було радянських 
військ. І все ж хоча й непрямий тиск на чехословаків було засто
совано внаслідок близького сусідства Радянського Союзу — для 
Сталіна важливо було втрутитися за умови сформування неко- 
муністичного уряду. Чехословаччина стала комуністичною 
внаслідок небезпечного розвитку Народного фронту.

Будь-який Народний фронт — власне нестабільне та пе
рехідне утворення. Це походить від того, що він складається із 
двох несумісних політичних елементів — з одного боку при
хильників конституційної демократії, з іншого — тих, хто праг
не ленінської диктатури. Ці дві сторони тримаються купи, при
наймні тимчасово, у переконанні, що вони обидві є “лівими”, 
оскільки протистоять “правим”, які прагнуть замінити консти
туційний уряд на авторитарний режим. Проте це — шлюб за пе
реконанням, а не справжній союз. До того ж, Народний фронт 
переобтяжений іншими двозначностями. Його ліберальні або 
християнсько-демократичні члени прагнуть не соціалізму, а 
лише добробуту та реформізму; соціалістичні ж та комуністичні 
члени, хоч вони й одностайно твердять, що прагнуть 
соціалізму, насправді розуміють під ним різні речі: перші праг
нуть тільки всібічного суспільства добробуту, тимчасом останні 
бажають повного соціалізму за радянською моделлю.

Отже, ні комуністичні, ані некомуністичні учасники такого 
фронту не можуть вести чесної справи зі своїми “партнерами” 
Кожен мусить спробувати використати іншого для власних 
цілей. Ліберали та соціалісти шукають підтримки комуністів, 
аби пройти важкий шлях та досягти соціальних реформ, як це 
було у Франції 1936 року; комуністи шукають підтримки своїх 
тимчасових союзників, аби здобути усю владу, як у Чехосло- 
ваччині 1948 року. Однак, ці дві сторони насправді не є симе
тричними. Ліберали, особливо соціалісти та до певної міри 
християнські демократи незвичайно вразливі до містики 
єдності лівих. Комуністи не мають таких ілюзій, оскільки 
вірять ще з часів Леніна, що вони єдині — справжні ліві; отже, 
вони можуть поводитися безжалісніше та цинічніше, ніж їхні 
поступливіші колеги, — так вони поводилися після 1945 року У 
всіх країнах народної демократії. Це стосується і міжнародних 
справ (як на переговорах Великої Трійці щодо Польщі) або
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західних дебатів щодо радянських намірів упродовж виникнен
ня холодної війни 1946-1948 років.

Отже, беручи до уваги внутрішні суперечності будь-якого 
Народного фронту, можна зробити висновок, що цей тип сою
зу може завершитися дуже швидко в одному із двох варіантів. 
Або некомуністи переймаються тривогою щодо поступу ко
муністів та виводять їх із уряду (як у Франції чи Італії 1947 ро
ку), або ж комуністи використовують цю силу, аби витіснити 
своїх колишніх союзників (як під час празького перевороту на
ступного року). Але Народний фронт у жодному разі 
неспроможний завершитися впровадженням компромісного 
“демократичного соціалізму”, який поєднує планову економіку 
з гуманним конституціоналізмом, що відомий під різними на
звами — “третій шлях”, “конвергенція” або “соціалізм із 
людським обличчям”. Утім, ця ілюзія існувала стільки, скільки 
й сам комунізм, попри всі емпіричні свідчення заперечення.

Це свідчення продовжувало зростати після розвалу Народ
них фронтів 1948 року. Спроба утворити черговий Народний 
фронт спостерігалася в Чилі 1970-1973 років; він розпався, ко
ли християнські демократи, не схильні стримувати свого союз
ника Сальвадора Альєнде на шляху до соціалізму на кшталт ка- 
стровського, виявилися скинутими генералом Піночетом. Ще 
один Народний фронт виник у Португалії 1975 року; після 
лівого правління військової революційної ради та комуністич
ної партії експеримент був перерваним соціалістами та лібера
лами. Остання поява синдрому Народного фронту сталася на
прикінці 70-х років у формі переговорів єврокомуністів із 
соціалістами та християнськими демократами. Ці ініціативи 
досягли кульмінації у дуже поміркованому Народному фронті 
Франсуа Міттерана 1981-1984 років; він розпався, щойно 
соціалісти відмовилися від свого подання щодо “переходу від 
капіталізму до соціалізму”, а потім витиснули своїх ком
промісних колег з уряду.

Таким чином, формула Народного фронту, яка була створе
на у Франції за півсторіччя перед тим, скінчилася у тій таки 
країні і, отже, зникла з політичної історії за браком прогресив
ного комунізму, який заслуговував на довіру. Проте містика 
об’єднаних лівих, яка досягла апогею практичної ефективності 
У Східній та Західній Європі 1945-1948 років, зовсім не зникла 
разом із комунізмом. Утім, невід’ємною складовою сучасної 
політики є, зрештою, спроможність не виникати знову, хоч би 
і в нових політичних виглядах.
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Кульмінації холодна війна (і водночас поляризації планети 
на “соціалістичний табір” та “вільний світ”) досягла 1948-1950 
років. 1948 року, коли комуністи перемогли у Празі, західні со
юзники створили об’єднану Німеччину з новою, сильною дойч- 
маркою. Радянці розцінили це як прелюдію до переозброєння 
Німеччини; влітку вони відповіли на це блокадою Берліна, яка 
планувалася не стільки для цього міста, скільки для того, аби 
зруйнувати всю німецьку операцію союзників. Цей намір про
валився, і 1949 року була формально проголошена Федератив
на Республіка Німеччина. У відповідь того самого року радянці 
надали своїй зоні окупації статусу “першої держави робітників 
та селян на німецькому грунті” під назвою Німецька Демокра
тична Республіка. Того ж 1949 року була сформована Ор
ганізація Північно-Атлантичного Договору (НАТО), хоча спо
чатку Західна Німеччина до неї не входила.

У той-таки період радянці завершили консолідацію східного 
“блоку”. Вже 1947 року вони створили наступника Комінтерну під 
назвою Комуністичне Інформаційне Бюро, або Комінформ. З 1945 
року комуністичний рух у Європі значно зріс; масові партії тоді 
вперше з’явилися у Франції та Італії, шість партій були при владі 
на Сході.Мета Комінформу — координація боротьби цих партій 
проти імперіалізму та космополітизму або, як твердив друкований 
орган цієї організації, “за міцний мир, за народну демократію”

Однак, це зусилля на централізованому напрямі незабаром 
спровокувало конфлікт із єдиним справді незалежним новим ко
муністичним режимом, — Югославією.17 Харизматичний лідер ре
жиму Тіто, хоч і був відданим Сталіну та радянській моделі 
соціалізму, здійснив революцію на власний кшталт та, перебуваю
чи у стані ейфорії від перемоги, забажав створити Балканську фе
дерацію з Албанією та Болгарією. Сталін наклав вето на цю 
амбіційну ініціативу, не допускаючи конкуруючих центрів у новій 
комуністичній імперії. Після ядучого листування двох керівників 
Комінформ влітку 1948 року засудив Тіто, сподіваючись примуси
ти югославських комуністів змістити його. Утім, тривала кампанія 
дискредитації не досягла мети, тому що югославська партія була, 
власне, автокефальною організацією зі своїм власним апаратом, 
який отримує і виконує вказівки свого центру.

Таким чином, уже через три роки після того, як перші ко
муністичні режими поза Радянським Союзом прийшли до влади, 
стало очевидним, що їхні централізовані леніністські структури ви
сувають можливість створення конкуруючих полюсів владй ЩОДО 
первісної леніністської системи. Це продемонструвало той факт 
що світова соціалістична система могла б залишитися об’єднаною
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лише тоді, коли безпосередньо контролюється з Москви. Хоча ця 
ситуація й була тривожною для Сталіна, радянський престиж у 
світовому комуністичному русі все ж залишався непорушним. То
му відступництво Югославії не спровокувало у відповідь військо
вого втручання, і Тіто був трактований як негідний єретик, який 
мав опинитися у цілковитій ізоляції.

Однак улітку 1948 року комунізм зіштовхнувся із єрессю у 
власних лавах уперше після троцкізму, і Сталін реагував (як і мож
на було очікувати від такого лідера такої системи) чисткою усього, 
що контролював. Наступного року Східна Європа дочекалася на
ведення порядку за радянськими стандартами. Партійні лідери, 
яких підозрювали у тітоїзмі, націоналізмі або найменшій схиль
ності до непідпорядкуваності Москві, були усунені. У Варшаві 
Владіслав Гомулка, який відбув війну у Польщі як партизан, був 
заарештованим; його місце віддано “москвичеві” Болеславу Бєру- 
ту, а радянський маршал польського походження Костянтин Ро- 
косовський став міністром оборони. В Угорщині події розгортали
ся ще драматичніше. Міністра закордонних справ Ласло Райка, ве
терана іспанської війни, засудили під час показового процесу у 
стилі 1937 року. Звинувачений у таємній змові з Тіто, сіоністами та 
американськими спецслужбами, Райк зізнався в усіх цих гріхах, за 
що й був страчений. У Болгарії колишній перший секретар Трай- 
чо Костов також був засудженим та страченим. Дещо пізніше, 1952 
року Прага стала ареною подібного показового процесу над Ру
дольфом Сланским; цей епізод набув того самого антисемітського 
акценту, який був тоді таким популярним у Радянському Союзі.

Колективізація, яка доти проводилася дуже повільними темпа
ми, аби не викликати супротиву селян, відтепер стала різко спря
мованою до завершення у Східній Європі; ця кампанія негайно 
розгорталася повсюдно, за винятком Польщі. До того ж, був запу
щений претензійний п’ятирічний план з неминучим акцентом на 
металургії (як у Новій Гугі, польському аналогу Магнітогорська). 
Також переслідувалися церкви, а їхні настоятелі піддавалися пока
зовим судовим процесам — так, як це трапилося з кардиналом 
Міндсенті в Угорщині. До того ж, контакти із Заходом жорстко 
контролювалися, а культура планувалася згідно з канонами Андрія 
Жданова. “Братерські” партії Сходу були зорієнтовані на те, щоб 
перетворитися на зменшені копії Старшого Брата. 1950 року Ра
дянська імперія справді стала “блоком”.

Водночас “міжнародний робітничий рух”, як тоді йменував се
бе комунізм, зібрав найбільший врожай на Сході, коли китайська 
партія нарешті прийшла до влади у жовтні 1949 року. Втім, це не
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було справою рук Москви, а несподіваним, хоч і не дуже бажаним 
подарунком Мао Цзе-дуна та його товаришів.18

Наприкінці війни Сталін ніяк не очікував перемоги китайських 
комуністів. Після того, як радянці розгромили японську армію у 
Маньчжурії, його найпершою турботою було убезпечити власні 
інтереси у цьому районі, захопивши Китайську східну залізницю, 
що прямувала до Владивостока, та теплоходні порти Порт-Артур і 
Дальній. Аби утвердити своє право на усе це, у серпні 1945 року 
Сталін уклав Договір про дружбу та співробітництво з Чан Кай- 
Ші, згідно з яким обіцяв не втручатися у громадянську війну в Ки
таї. Цієї обіцянки він не дотримався. З радянської бази у Мань
чжурії Сталін постачав китайським комуністам трофейне японсь
ке обладнання; а наступного ж року саме комуністи, а не 
націоналісти поклали край радянській окупації Маньчжурії. Утім, 
це не означало, що Сталін сподівався, що Мао відвоює увесь Ки
тай. Він швидше вважав, що Сполучені Штати ніколи не схвали
ли б такого розвитку подій та що, отже, Мао згорнув би контроль 
над комуністичною зоною на півночі Китаю, яка виявилася залеж
ною від радянської підтримки та опіки. Очікування Сталіна щодо 
Китаю були, можливо, подібні до того, що він справді досяг у Ко
реї; там він зайняв обумовлену половину півострова та встановив 
комуністичний режим, який спершу був значно незалежнішим 
порівняно з його аналогами у Східній Європі.

Утім, 1949 року китайська партія несподівано розширила свою 
“зону”, з метою захопити увесь континентальний Китай, і це ство
рило ситуацію, у якій Східна Європа у жоднім разі не могла б ста
ти прецедентом. Стосунки між двома комуністичними велетами 
могли б стати партнерськими, а не рівноправними. До того ж, по
чуття обох сторін були неоднозначними. Хоча Мао й щиро захоп
лювався і Радянським Союзом, і особисто досягненнями Сталіна 
та використовував те й інше як зразок, він усе ж добре пам’ятав 
той факт, що радянська підтримка упродовж десятиріч боротьби 
китайських комуністів була мізерною, особливо в останні критичні 
роки. І Сталін був щиро задоволений надзвичайним зміцненням 
комуністичної влади та зростанням її престижу (як і власною пер
сональною позицією найвищого комуністичного лідера), які здо
була китайська революція, однак його тривожила поява центру ре
волюційної влади, яку Москва безпосередньо не контролювала. 
Утім, обидва партійні лідери усвідомлювали також, що міф про 
світову комуністичну єдність необхідний як для того, аби зміцни
ти кожного з них, так і для прогресу руху в цілому.

Відповідно, Сталін ставився значно уважніше до дружніх відно
син з Мао, ніж це було з Тіто. Коли Мао прибув у Москву на
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прикінці 1949 року, одразу після захоплення влади, аби взяти 
участь у святкуванні сімдесятиріччя Сталіна, ювіляр погодився 
віддати захоплене 1945 року у Маньчжурії та надавати Китаю еко
номічну й військову допомогу. Хоча ця допомога й не була надто 
щедрою, це означало, що Китай дотримуватиметься радянської 
моделі розвитку, в яку китайці щиро вірили. Зі свого боку, Мао 
інакше ставився до верховного статусу Сталіна, але також наполя
гав на неодмінній китайській гідності. Коротше кажучи, вже на 
зорі радянсько-китайських відносин спостерігалися натяки щодо 
тиску, який міг бути застосований за зміни обставин. Стосунки 
зберігалися відносно рівноправними, поки був живий Сталін. Бо 
було неможливим для обох сторін, щоб комунізм міг бути розби
тим на фрагменти і при цьому процвітаючим, а це означало, що 
всі комуністи повинні були рахуватися зі Сталіним. Тіто був 
настільки ж єретиком до Мао, наскільки той до Сталіна.

У ретроспекції стає зрозумілим, що китайська революція була 
апогеєм комуністичного успіху: політична та моральна, якщо не 
організаційна єдність між режимами справді існувала — від Ельби 
до китайських морів, і радикальна рушійна сила комуністичного 
зростання здавалася безупинною. Це стало болючою проблемою 
для Заходу. Перемога комунізму в усій Євразії, здається, перетво
рилася на мету Сталіна, оскільки ще одним наслідком китайської 
революції було його рішення завершити свої попередні спроби в 
Кореї. Це супертаємне рішення спричинило перший збройний 
конфлікт між комуністичними та західними арміями.19

Одним із гостей на сімдесятиріччі Сталіна був Кім Ір Сен з 
Північної Кореї. На той час радянські та американські окупаційні 
війська були виведеними з півострова. Отже, Кім переконав 
Сталіна, що військовий наступ із півночі спричинить революцію 
на півдні і у такий спосіб зробить Корею цілком комуністичною, 
~~ цей сценарій міг бути представленим як громадянська війна. 
Сталін схвалив цю пропозицію, погодившись допомогти Північній 
Кореї звичайним озброєнням. Він, вочевидь розраховував, що ко
ли американці минулого року віддали увесь Китай комунізму, то й 
не втручатимуться заради тако^незначної території, як Південна 
Корея. Очевидно, з Мао Цзе-дуном також консультувалися, і він 
не заперечував проти зневаги до “Паперового тигру”.

Знову таки, постає запитання, наскільки далеко мав намір зай
ти Сталін у своїй авантюрі. Найвірогідніше припустити, що тоді 
він сподівався зайти надто далеко. Щойно він зазнав невдачі в 
Європі з блокадою Берліна. Втім, водночас події в Китаї відкрили 
перспективу революційних набутків у Східній Азії. Отже, логічним

2 2 *
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ддя нього було б шукати нових шансів в Тихоокеанському театрі. 
Справді, і Сталін, і Мао визнали тимчасовий уряд 1948 року; вод
ночас відбулися комуністичне повстання у Малайзії та спроби ко
муністичного перевороту в Індонезії. Можливо, за цих обставин 
зазвичай обережний Сталін раптом міг перейнятися найбільш во
йовничими ідеями Мао та наважитися на загальний комуністич
ний наступ в Азії. Зокрема, спострігалося збудження комуністич
ної активності в Японії проти американського окупаційного уря
дування; тому план для комуністичної Кореї міг би, на думку 
Сталіна, стати прелюдією до нейтрального або навіть червоного 
режиму в Токіо, нагодою, яка збентежила б американців та пере
хитрувала китайців. Хоч якими фантастичними здалися б ці при
пущення, ми повинні пам’ятати, що Сталін був тоді, можливо, бо
жевільним; для нього здавалося нормою обмірковувати подібні 
фантастичні речі для своєї країни. Отже, корейська авантюра вия
вилася цілком вірогідною ознакою того, що Сталін був тоді гото
вим до максимального імперського наступу по всій Євразії. Як ка
жуть французи, апетит прибуває з їдою. Стає зрозумілім, що в ос
танні роки життя Сталіна його міжнародні амбіції зросли, тимча- 
сом як його побоювання “імперіалістів” зменшилися.

Але хоч би якою була повна історія поза корейською аван
тюрою, рішення щодо війни містить головний прорахунок. Усі 
залишки сумнівів на Заході щодо агресивних намірів комунізму 
зникли, і хоча провина за корейську війну впала більше на 
Мао, ніж на Сталіна, комунізм повсюдно відтепер розглядався 
як загрозливо небезпечна сила. Сполучені Штати увійшли до 
Кореї за мандатом від Організації Об’єднаних Націй, і хоча 
війна завершилася патовою нічиєю, відтоді стало зрозумілим, 
що Америка не могла утриматися від військової акції проти ко
мунізму. На Заході переозброєння Німеччини стало немину
чим, і НАТО набувала справжньої військової готовності. Спо
лучені Штати розпочали систематичну розбудову звичайної та 
ядерної зброї, і Радянський Союз робив те саме. Таким чином, 
корейська війна позначила кульмінацію та найнебезпечніший 
момент початку холодної війни, — момент для маршала 
Сталіна. А в самій її середині він пішов з історії.

КІНЕЦЬ ЧЕРВОНОГО ХАНА

Останні чотири роки принесли ще одну кризу режиму. Вождь 
тепер узявся саме за ті інституції та звичаї, які він розвивав упро
довж попередніх двох десятиріч та вжив їх проти функціонування 
самої системи. І з цією останньою спробою Сталіна здійснити ре
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волюцію згори справа склалася таким чином, що його паранойя 
перетворилася на старече слабоумство.

Та це не було безнадійною справою. Щоправда, часто згадува
на підозрілість Сталіна стосовно того, що дехто з його найближчих 
соратників часів громадянської війни був ворожим агентом, без 
сумніву, була патологічною. Але він поводився так лише стосовно 
своїх співучасників у системі, людей, яких міг залякати або яких, 
можливо, трохи побоювався сам. Під час зустрічей із іноземними 
офіційними особами він до кінця залишався яскравим та розум
ним політичним лідером, оскільки вони були саме тими, кого він 
не міг примусити, проте міг переконати. Й ця обставина головний 
тягар слабоумства покладає на саму систему. Справді, майже всю
ди система створює схожу манію величі: у леніністському світі 
існує не лише Мао розміром зі Сталіна, але й ціла серія кишень
кових Сталінів — таких, як Чаушеску, Кім Ір Сен та Кастро. Важ
ко списати усе це на психіку Іосифа Джугашвілі.

Основні факти останньої боротьби Сталіна такі: у післявоєнні 
роки він владарював, наштовхуючи одну кліку підлеглих на іншу. 
Такі ветерани, як Молотов та Каганович, що увійшли до Політбю- 
ро у 20-ті роки, почали втрачати вплив на людей, які досягли цьо
го рівня після 1939 року. Серед останніх наприкінці війни висунув
ся Георгій Маленков. Утім, 1946-1947 років його затьмарив Жда
нов зі своїми підлеглими з Ленінграду включно з талановитим еко
номістом Миколою Вознесенським, також членом Політбюро, 
який керував радянською економікою під час війни. Після ранньої 
та, можливо, природної смерті Жданова 1948 року Маленков по
сів провідний рівень разом із Берією, і 1949-1950 років ці двоє ор
ганізували чистку та страту Вознесенського й інших спільників 
Жданова у “ленінградській справі”. Оскільки це була перша чист
ка члена Політбюро за десятиріччя, вона, таким чином, позначи
ла початок нової кризи. 1949 року Молотов, Ворошилов та Міко- 
ян також виявилися посунутими зі своїх міністерських посад; дру
жину Молотова було заарештовано та вислано; а Сталін заходився 
доводити, що Молотов та Ворошилов були британськими шпигу
нами з 1918 року. Водночас інший молодший суперник, Хрущов, 
був переведений з Києва до Москви на противагу Маленкову.

За тих урочистостей, які супроводжували його сімдесятиріччя, 
ставало зрозумілим, що Сталін приготував ще одну велику зміну 
гвардії всередині партії. Але тоді його метою перш за все були не 
масові кадри; він готував напад на ядро близьких помічників, з 
якими здійснював Велику Чистку. Можливо, вважав, що його 
поплічники стали неефективними та внаслідок надто тривалого 
перебування при владі втратили необхідну більшовицьку
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пильність. Можливо, не було для цього іншої підстави, ніж ста
реча паранойя та побоювання, що вони можуть вижити лише в 
разі його смерті або навіть змовитися прискорити її. У будь- 
якому випадку напад на осердя керівництва системи був 
незрівнянно більшою ознакою психічного розладу, ніж вислов
лювана підозра Молотова у шпигунстві.

Його близькі помічники зі свого боку тепер вважали, що та
ка ситуація не може тривати далі. Отже, вони наполягали на 
скликанні партійного з’їзду (якого не було після 1938 року), 
аби поновити партійний статут. Сталін прийняв цю пропо
зицію, але лише як засіб для запровадження нової чистки. На 
XIX з’їзді партії наприкінці 1952 року його політикою було роз
ширення Центрального Комітету та подвоєння кількості членів 
Політбюро, відтоді названого Президією, щоб у такий спосіб 
розчинити обидві генерації старої гвардії у групу нових вису
ванців, які своїм висуванням зобов’язані лише йому. Це була 
технологія Великої Чистки тридцятих років, застосована до бе
нефіціантів цієї чистки. Але тепер це стосувалося партії, 
зміцненої кадрової номенклатури, яку не можна було скинути 
без катастрофи для режиму; й вона була спрямована проти ста
рої гвардії, члени якої (на відміну від Орджонікідзе та Пости- 
шева) знали, як працює досконалий сталіністський механізм, і, 
отже, могли спробувати захиститися.

Наступною стадією чистки, що планувалася, була “справа 
лікарів” у січні 1953 року. Кілька кремлівських медиків, пере
важно євреї, були заарештовані за вбивство Жданова та за інші 
антирадянські злочини. Тут стався грубий промах, що міг слу
гувати, як було зі вбивством Кірова, прелюдією до повсюдної 
чистки “зрадників”, які працюють на американський 
імперіалізм, сіонізм та на руйнацію міжнародного комунізму. І 
чистка такого масштабу за напруженої ситуації, створеної ко
рейською війною та загрозою переозброєння Німеччини, по
винна була неминуче здійснити функцію (майже таку, як чист
ка 1937 року) національної псхилогічної мобілізації для 
досягнення міжнародної кризи, можливо, навіть — хто зна? — 
Третьої світової війни.

У розпалі цієї істеричної та небезпечної ситуації Сталіна 
розбив параліч, 5 березня він помер. У цьому йому могли до
помогти перелякані наступники. Або ж до цього призвело йо
го фізичне та психічне здоров’я — йому було 73 роки — пере
напруження нової заповзятливості. Так чи інакше, проте його 
наступники негайно анулювали рішення XIX з’їзду партії, 
відновивши свої посади у старому Політбюро і проголосили
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“справу лікарів” політичною фабрикацією. Таким чином, 
сталінська ера завершилася, бо її робота майже не була визна
чена самим Сталіним.

Так завершився центральний епізод радянської історії. 
Сталін помер точно за двадцять років потому, як уперше захо
дився наново формувати Росію, запустивши в хід урало- 
сибірський метод. Його правління було найтривалішим у двад
цятому сторіччі, за винятком хіба що Мао Цзе-дуна. Намір 
Сталіна виявився наймасштабнішим порівняно з усіма лідера
ми, включаючи Мао, оскільки Сталін створив модель ко
муністичного суспільства, яку інші комуністичні лідери 
копіювали або ж, у разі необхідності, намагалися коригувати. 
Вплив Леніна і на Росію, і на світ був порівняно слабшим. Для 
революції спроба Леніна, хоч вона й створила партію та спро
ектувала першу версію нового суспільства у вигляді воєнного 
комунізму, завершилася невдало, відмовившись і від міжнарод
них претензій, і від внутрішнього соціалізму 1921 року. І якби 
поміркована НЕП розвивалася б так, як того прагнув Бухарін, 
то у кращому випадку Росія могла б загрузнути у повільній 
соціал-демократії, яка б не правила за модель для будь-кого і 
не піднеслася до світової ролі. Саме сталінська революція зго
ри створила радикально нову модель та орієнтувала систему у 
напрямі будівництва міжнародної потуги. Таким чином, саме 
завдяки діям Сталіна втрачена революція Леніна була реанімо
ваною та поширеною на третину планети.

Те, що наслідок сталіністської системи не був очікуваним, 
що Ленін і сам ясно бачив, або, більше того, не був таким, як 
його передбачав Маркс, не робить цю систему менш марк- 
систсько-ленінською. Ідеологія — не ксерокопія, яку прихиль
ники можуть відтворювати достеменно, отже, ми можемо вва
жати, що дана система відходить від оригіналу або ж цілком йо
го відтворює. Ідеологія — це світогляд, який орієнтує політич
ну лінію у напрямі до загальних цілей та у широких парамет
рах. У випадку марксизму метою був “соціалізм” (у значенні 
некапіталізму), а параметром неухильний поступ історії до цієї 
мети за допомогою “класової боротьби”, яку веде всесвітній 
клас експлуатованих проти своїх “буржуазних” експлуататорів. 
Ленінізм схвалював усе це, додавши параметр, що історія має 
реалізувати свої цілі за допомогою диктатури партії, яка стоїть 
на боці пролетаріату.

До того ж ідеологія, як і всі людські цілі, — це суб’єкт ге
гелівської Підступності Розуму; тобто всі людські дії неминуче
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призводять до наслідків, яких самі діючі особи не усвідомлю
ють. Сталіна найкраще тлумачити як двигуна такого зловісно
го процесу. У варварський спосіб він збудував марсистський 
соціалізм, користуючись, інструментарієм ленінської партії. 
Однак, той факт, що режим був водночас і потворним, і аб
сурдним, не означає, що Сталін зрадив Маркса або Леніна. Це 
означає швидше, що марсистсько-ленінський намір був взагалі 
неможливим, що будь-яка спроба реалізувати його повинна бу
ла спиратися на масове застосування сили, що саме це засто
сування могло відтворити лише абсурдну сюрреальність. Це 
визначення міститься у більшості радянських творів сатиричної 
літератури щодо совєтизму — від “Ми” Євгена Замятіна (1920 
рік), потім “Котловану” Андрія Платонова (1934 рік) аж до 
“Зяючих висот” Олександра Зінов’єва (1974 рік). Справді, це є 
Підступністю Нерозуму, який керував всією радянською аван
тюрою.

Якщо глянути на справу з іншого боку, марксівська утопія 
повного соціалізму ніколи не була автоматичним наслідком 
логіки історії, отже, історія має бути форсованою ленінською 
партією. Без ленінського захоплення влади капіталізм ніде не 
міг би бути подоланим, і марксизм II Інтернаціоналу зник би у 
всіх заможних державах. Доказом цього є те, що насправді ста
лося в усій Європі після Другої світової війни: марксисти- 
некомуністи незмінно “йшли до Каносси”, у Бад Годесберг. 
Подібно до цього без сталінської революції згори ленінізм 
ніколи б не досяг стадії повного соціалізму, а натомість виро
дився б у квазі-ринку “дрібнобуржуазного” НЕПу. Коротше 
кажучи, єдиний практичний шлях реалізувати марксистські цілі 
пролягає через ленінізм, а єдиний практичний шлях завершен
ня ленінського проекту — через сталінізм.

Альтернативою цьому шляху була остаточна відмова від мрії 
про марсистський соціалізм. Але за наявного непереборного 
руху у напрямі до повного соціалізму у двадцятому сторіччі бу
ло надто мало шансів, що від цієї мрії відмовляться, перш ніж 
спробують її десь реалізувати. Біда Росії полягала в тому, що 
вона спробувала зробити це найпершою. Та найбільшою її 
бідою було те, що нею керувала така людина, як Сталін, і все 
це до того ж ускладнювалося його довголіттям. Після двадцяти 
п’яти років сталіністського режиму Росія та решта комуністич
них систем виявилися настільки заглибленими у Брехню, що їм 
знадобилося ще чотири десятиріччя, перш ніж знайти вихід.
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РЕФОРМА КОМУНІЗМУ І:
Московська весна Хрущова, 1953-1964

Для нездалого уряду найнебезпечніший той період, коли він 
починає реформуватися.

- Алексіс де Токвіль, про Тюрго і Людовіка XVI

Ми були наляканими, справді наляканими. Ми боялися, що 
відлига може викликати повінь, з якою нам не впоратися і яка 
поглине нас самих. Як вона могла поглинути нас? Вона могла 
вийти з берегів радянського річища і припливною хвилею змити 
усі бар 'єри й підмурівки нашого суспільства.
— Микита Хрущов, про зміну варти 1953 року

Слова Маяковського про вічну присутність Леніна у ра
дянському житті ще більше стосувалися Сталіна після 1953 ро
ку: хоча у фізичному значенні він помер, проте усе ще був 
живим, і продовжуватиме жити — у моральному і політичному 
значенні ~ аж до краху системи 1991 року. Окрім того, без пе
ребільшення, останні чотири десятиліття радянської історії по
значатимуться однією істотною проблемою: як поховати 
Сталіна. Усіх трьох генеральних секретарів — основних його 
спадкоємців — Хрущова, Брежнєва і Горбачова — насамперед 
турбували проблеми, породжені його спадщиною. Уся їхня 
політика спрямовувалася на виправлення і реформування цього 
спадку, або ж його захист і збереження; чи, якщо точніше, 
політика увесь час балансувала між першим та другим. Але хоч 
би яким шляхом намагалися йти, проблеми системи дедалі за
гострювалися. Таким чином, усі три лідери зійшли зі сцени, за
знавши невдачі й заповівши у спадок нову кризу.

Отож, радянська історія після Сталіна (по тривалому 
періоду очевидної стабільності протягом його правління) по
значена відновленням чергування між військовим комунізмом 
і НЕПом, або між “жорстким” і “м’яким” ленінізмом, харак
терним для перших дванадцяти пожовтневих років. Драма на 
Дві дії постійно повторювалася, а тепер буде відтворена знову —
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десятиліття дещо згладженого НЕПу при Хрущові, затим уже 
звичний військовий комунізм або неосталінізм вісімнад
цятирічного правління Брежнєва і, нарешті, короткотривалий, 
але нестримний НЕП протягом шести горбачовських років. 
Однак ці, здавалося б, вічні повернення до основних моментів 
радянського режиму, не могли стати справжніми копіями пер
шого циклу, який завершився до 1929 року.

Рутинний неосталінізм брежнєвського періоду став лише 
блідою копією оригіналу: реальний прототип в історії системи 
міг з’явитися тільки єдиний раз, тому що сталінізм був пород
женням актуальних чинників побудови соціалізму. Тільки та
кий процес революційного прориву міг виправдати насилля у 
сталінському масштабі, оскільки сталінізм був не просто на
сильством і терором, яким його часто сприймають: це було на
силлям і терором з метою досягнення соціалістичного прориву. 
Так само НЕП після двадцяти п’яти років військового ко
мунізму, інституціалізованого Сталіним, не міг стати повторен
ням НЕПу періоду завершення імпровізованої і ефемерної пер
шої версії військового комунізму. Військовий комунізм Леніна 
зазнав краху, залишивши партії у спадок для майбутнього ви
користання тільки скелет інститутів; військовий комунізм 
Сталіна був “успішним” у тому значенні, що створив величез
ну і монолітну низку інституцій, освячених до того ж військо
вою перемогою та міжнародною могутністю, й набув рангу свя
щенного завдяки “культові”. Таким чином, сталінізм 
перетворився на вершину, до якої радянська історія прямувала, 
починаючи з Жовтня, і з якої повільно відступала упродовж чо
тирьох десятиліть після 1953 року.

А тому для нео-НЕПу другого циклу, позначеного спадом, 
слід підібрати окрему назву — “реформа комунізму”. І реформу 
комунізму слід розглядати як спроби гуманізувати і лібералізу
вати сталінську спадщину, не відкидаючи її невід’ємної 
соціалістичної сутності, тобто планування, колективної влас
ності і керівної ролі партії. Творець реформи комунізму Хру
щов назвав свою програму поверненням до “істинних ленін
ських принципів.” Його опоненти нарекли її “ревізіонізмом”, 
який, мабуть, є найстрашнішим гріхом із точки зору ленінської 
лексики. А його прибічники у відповідь називали ностальгую- 
чих сталіністів “догматиками”. Ще одна класична назва рефор
ми комунізму -  чеське гасло 1968 року -  “соціалізм із людсь
ким обличчям”.

Власну назву запропонував маршал Тіто — “соціалістичне 
самоуправління.” Ден Сяопін назвав свій варіант “чотирма ета
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пами модернізації”. Але, мабуть, найвідоміша назва реформи 
комунізму — “перестройка” Горбачова. Як свідчать приклади, 
це явище не було властивим виключно радянській Росії. 
Щойно соціалізм побудовано, воно знаходить прояв у всіх ко
муністичних системах. Ці приклади — підтвердження того, що 
у кожному окремому випадку акценти дещо зміщуються залеж
но від історії країни та стадії комунізму, на якій починають 
проводити реформи. Однак, ці зусилля набувають деяких 
спільних рис.

Ці риси продиктовані характером сталінського режиму, 
проти якого спрямована реформа комунізму. Цей характер 
можна звести до поняття єдності життя в єдиному центрі вла
ди. Єдиний лідер, єдине істинне вчення, єдино “правильна” 
політична лінія й єдина всеохоплююча організація — партія, що 
діє через підпорядковані інституції: план, поліцію і військо. І 
цей унітарний соціалістичний світ сприймається таким, що 
перебуває у стані постійної боротьби із зовнішнім капіталіс
тичним ворогом. Принаймні, такими були теорія і прагнення 
системи.

Протягом останніх років Сталіна в Росії вони не дуже роз
ходилися з дійсністю, так само й у Східній Європі, Китаї і, де
що пізніше, на Кубі і у В’єтнамі. Реформа комунізму — це про
грама, яка намагається пом’якшити систему, не зачіпаючи при 
цьому моральної та функціональної єдності, необхідної для 
соціалістичного суспільства.1

Найпершим елементом універсальної програми реформу
вання комунізму виступають спроби частково сказати правду 
про сталінське або маоїстське минуле, пом’якшити Неправду і 
відродити критичне мислення, щоб поліпшити працездатність 
системи. А це до певної міри неминуче призводить до загаль
ної культурної та інтелектуальної лібералізації. Другий елемент 
“  спроби економічної децентралізації, які стимулюють зрос
тання ефективності і матеріального добробуту населення. 
Наступний елемент пов’язаний з попереднім: полягає у пошу
ках стимулів для окремих людей і підприємств, котрі б працю
вали, виробляли продукцію і отримували прибутки, все ще не 
відмовляючись від Плану на користь ринку. Й нарешті,— ос
танній елемент — міжнародна розрядка, послаблення напруже
ності, яка утримувала комуністичні системи у стані постійної 
облоги і внутрішньої мобілізації. Найпершою країною, яка 
спробувала втілити програму реформування комунізму, була 
Росія -  колиска системи. І з огляду на первинність радянської 
моделі у значенні узаконення комунізму в решті країн, криза
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системи в Росії могла означати тільки єдине: реформування ко
мунізму має поширитися на увесь міжнародний рух.

ДЕСТАЛІНІЗАЦІЯ

“Десталінізація” — перший термін, який з’явився для позна
чення реформи комунізму, оскільки рух розпочався із демонта
жу механізму персональної диктатури покійного вождя. Одразу 
по його смерті старе Політбюро, яке тепер називали 
Президією, відновило свої повноваження, які мало до 1937 ро
ку, а основним законом партії знову стало “колективне 
керівництво”. У межах цієї правлячої групи, як спочатку здава
лося, влада перейшла до тріумвірату Молотова, Берії та 
Маленкова; й останній, котрого Сталін проголосив своїм спад
коємцем на XIX з’їзді партії, очолив уряд. Хрущов, якого ко
леги недооцінили, посів, як вони гадали, другорядну посаду 
Першого секретаря партії, яку Сталін наприкінці кар’єри 
підпорядкував собі як еквівалентну посаді прем’єр-міністра. Усі 
члени правлячої групи усвідомлювали, що ситуація вкрай 
загострилася, відтак невідкладними видавалися поступки насе
ленню; навіть Берія став прихильником лібералізації.

Однак колеги вважали самого Берію та його поліцію основ
ними перешкодами на шляху до будь-якої лібералізації. Було 
очевидним, що він сам прагнув влади, й оскільки у його роз
порядженні залишалися органи безпеки, мав для цього більше 
можливостей. Ще суттєвішим мінусом для Берії виявився той 
факт, що після 1937 року Сталін здійснював керівництво 
партією через поліцію; тому, аби здійснити перший крок до 
реформування системи, треба було поліцію знову підпорядку
вати партії. Отож, Хрущов виявив ініціативу і організував своїх 
колег для повалення Берії. Берію заарештували в червні під час 
засідання Політбюро за допомогою маршала Жукова, героя 
битв за Москву і Берлін. Його судили таємно і стратили У 
грудні. Це було останнім покаранням через страту такої 
помітної фігури з політичних міркувань. Водночас статус 
Міністерства державної безпеки понизили до рівня Комітету 
державної безпеки (КДБ), підпорядкувавши його Раді 
Міністрів. Це був сигнал номенклатурі й усьому населенню про 
кінець масового терору і верховенства партії в країні.

Але реформа, звичайно, не могла обмежитися одним вия
вом самозахисту олігархії; кінець терору пробудив сподівання 
усієї країни, які незабаром набули власної рушійної сили. їй1*6'  
лектуали, чиї сподівання на лібералізацію після війни
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перекреслила “ждановщина”, зараз несміливо подавали голос 
із надією на загальне послаблення системи, на “відлигу”, якщо 
згадати назву посереднього роману Іллі Еренбурга. На той час 
це залишалося непомітним, однак важливо, що смерть Сталіна 
й особливо падіння Берії підірвало старий режим ГУЛАГу. Та
бори сколихнулися від таких серйозних повстань, що їх дове
лося придушувати за участю війська.2 Невдовзі керівництво 
зрозуміло, що ГУЛАГ став надміру дорогим в утриманні з 
політичної й економічної точки зору; його слід було б ліквіду
вати, а декілька мільйонів в’язнів випустити на волю. Тим 
більше, що родичі зеків, котрі померли, й тих, що залишилися 
живими, закидали уряд вимогами про реабілітацію.

Саме на цьому тлі Хрущов вдався до безпосередньої крити
ки Сталіна у “секретній промові” на XX з’їзді партії 1956 року.3 
Мотивів йому не бракувало. Серед них, без сумніву, 
переважали особисті амбіції у прагненні стати верховним вож
дем. 1955 року Хрущов уже змусив Маленкова піти у відставку 
з посади голови уряду, замінивши його своїм союзником, Ми
колою Булганіним. Напад на Сталіна повинен був дискредиту
вати і, можливо, усунути таку стару гвардію сталіністів, як Мо- 
лотов і Каганович, у такий спосіб зміцнивши його владу в 
партії. Ще одним ймовірним мотивом, як стверджують шану
вальники Хрущова, була його людська порядність і справжня 
відраза до злочинів, вчинених Сталіним.4 Додатковим мотивом 
стала невідкладна потреба, породжена тим фактом, що, коли 
декілька мільйонів зеків повернуться додому, правда одразу 
відкриється; отже, найкраще випередити такий розвиток подій, 
і зробити усе на умовах, продиктованих партією.

Але був ще один мотив, можливо, найбільш фундаменталь
ний. Хоча він аж ніяк не заперечує перших трьох. Упродовж 
усього часу, залишаючись покірним інструментом у руках 
Сталіна, Хрущов був щирим прихильником ленінізму своєї мо
лодості, ідеологічної відданості соціалізму як “світлому 
майбутньому”, яких Сталін спробував замінити — шляхом 
чисток — на сліпу покору власному “культові”. Однією з при
чин такого ставлення був вік Хрущова. На відміну від Молото
ва і Кагановича він не був настільки старим, щоб мати змогу 
стати одним із зброєносців Сталіна ще під час громадянської 
в|йни, а отже, й генералом під час “великого наступу”; на 
відміну від Брежнєва не був достатньо молодим, щоб повністю 
перетворитися на продукт сталінської системи. Не був він і чи
стим апаратником центрального секретаріату партії, як його су
п н и к  Маленков. Ми вже переконалися, він залишався тільки



350 РАДЯНСЬКА ТРАГЕДІЯ

солдатом партії у громадянській війні і не більше, лейтенантом 
під час “великого наступу”. До того ж, його кар’єра розгортала
ся здебільшого у війську партії в бойовій обстановці, далеко від 
Москви і впритул до практичних проблем робітників і селян.

Для покоління Хрущова містика революції набувала цілком 
реального змісту, хоча цей факт аж ніяк не позбавив його та
ланту грубо маніпулювати владою, порівнюючи цю постать з 
іншими ленінцями. Нам невідомо, як йому вдалося примирити 
свою відданість ідеалам революції з прислужництвом Сталіну у 
часи найбільших чисток у Москві і в Україні. Він стверджував, 
що не міг усього знати про справжній стан справ; та хоч його 
безпосередня причетність менша, ніж Молотова чи Кагано- 
вича, він не міг не знати правди. Протягом усіх цих років 
Хрущов покладався на звичний принцип більшовиків — “партія 
не помиляється”, але на той час Сталін уособлював партію і був 
дуже небезпечною людиною. Та, попри все, тільки-но Сталін 
зійшов з арени, Хрущов поставив собі за мету очистити партію 
від “перегинів” і повернути її до істинних ленінських принципів.

У такий своєрідний спосіб Хрущов хотів стати “сучасним 
Леніним” (хоча він не використовував такого гасла), вождем, 
котрий нарешті дозволить системі реалізувати людський і еко
номічний потенціал. Його амбіції полягали в тому, щоб підго
тувати перехід від “соціалізму”, який вже збудували, до 
повного “комунізму”, який став сценарієм для історії 
диктатури пролетаріату з часу Марксової “Критики Готської 
програми”. Він, до того ж, хотів вивільнити творчий потенціал 
системи, рішуче демонструючи її перевагу над “капіталізмом”. 
Саме цю високу мету, а не якусь страшну загрозу, мав на увазі 
Хрущов, коли вихвалявся перед своїми занепокоєними амери
канськими гостями у 1959 році — “ми поховаємо вас” — і він 
обіцяв їм, що їхні “онуки житимуть при комунізмі”. З цих при
чин він і хотів позбутися старої сталінської гвардії, щоб стати 
єдиним верховним вождем.

Саме завдяки такому поєднанню мотивів Хрущов примусив 
своїх колег у Політбюро підняти руки і використав перший 
постсталінський з’їзд, щоб розпочати десталінізацію. Без
сумнівно, це найважливіше, що зробив Хрущов за своє життя; 
а результати були такими ж різноплановими, як і його мотиви. 
З одного боку, радянське населення отримало майже деся
тиліття поступального руху та надії, найкращий період, якого 
країна не знала з часів НЕПу, і не знатиме до часів гласності. 
З іншого боку, оскільки культ Сталіна виявився настільки важ
ливим, як для внутрішньої системи, так і для світового ко
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муністичного руху, виступ Хрущова проти покійного вождя по
чав розплутувати павутину міфу, яка утримувала вкупі всю 
структуру.

Але промова тільки розпочала цей процес, бо вона аж ніяк 
не стала відвертим зізнанням у минулих гріхах: Хрущов засудив 
тільки деякі зі злочинів Сталіна, причому лише ті, які він 
здійснив проти партії, і після 1936 року. Незважаючи на це, ра
дянський лідер, таким чином, визнав факт злочинної діяль
ності, яка лежала в основі радянської влади, і яку більше не 
можна було відкидати як буржуазні наклепи. Зміст промови 
поширився по всій країні, її повний текст опублікували за кор
доном, ~ Хрущов був би наївним, якби не сподівався цього. 
Бомба подібної сили не вибухала в Москві з часу договору Мо
лотова-Ріббентропа. Багато правовірних — і вдома, і за кордо
ном — похитнулися у своїй вірі; інші, з числа правовірних, а та
кож моральні спадкоємці Народного Фронту дійшли висновку, 
що Сталін був лише “відхиленням”, і що Радянський Союз, 
мабуть, розпочинає перехід до соціальної демократії. І справді, 
через чотири місяці, під тиском радянських сталіністів та за
рубіжних комуністичних лідерів, Центральний Комітет 
опублікував резолюцію, яка мала, на меті обмежити заподіяну 
шкоду: Сталін проголошувався великим “теоретиком і ор
ганізатором”, автором “перемоги соціалізму”, чий послужний 
список потьмарили лише деякі зловживання владою, 
спричинені вадами його характеру. До того ж “культ” справді 
не може бути відроджений. І шкідливі наслідки негайно дали
ся взнаки у найслабшій ланці системи, у Східній Європі.5

Причин далеко шукати не треба. Сталінізм у Східній Європі 
існував менше десятиліття, а не двадцять п’ять років; робітни
ки ще пам’ятали більш плюралістичний режим, а в деяких 
країнах — і соціальну демократію; подекуди селян ще не 
повністю колективізували. Але, мабуть, найважливішою з усіх 
причин виявилася та, що комунізм сприймався як режим, не
законно нав’язаний іншою країною. Труднощі почалися одра
зу ж після смерті Сталіна. У 1953 році відбулися заворушення 
У Плзені, в Чехословаччині, і справжнє повстання робітників — 
викликане підвищенням норм виробництва — у Східному 
Берліні, яке довелося втихомирювати радянськими танками. 
Секретна промова звела нестабільність у Східній Європі на 
найвищий щабель.

Криза почалася і в Польщі, яка вважалася найбільшим і 
найноровистішим сателітом.6 Іскрою послужило червневе по
стання робітників у Познані, яке теж придушили танками.
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Невдоволення незабаром поширилися по всій країні, і Гомул- 
ка, звільнений з ув’язнення в 1954 році, став кандидатом-ре- 
форматором, готовим очолити партію. Така перспектива 
настільки стривожила Москву, що в жовтні Хрущов, у супро
воді представників старої гвардії, Молотова і Кагановича, при
летів до Варшави, аби зашкодити такому розвиткові подій, — 
якщо потрібно, силами армії Рокоссовського. Але Гомулка по
грожував, що Варшаву радше захищатимуть зі зброєю в руках, 
ніж підуть на поступки; довелося поступитися країні Рад. Ро
коссовського змістили, а Хрущов погодився з принципом 
“різних шляхів до соціалізму” в обмін на обіцяну Гомулкою ло
яльність до пролетарського інтернаціоналізму. Фактично 
“національний комунізм” Польщі означав повне самовряду
вання, кінець колективізації і широку автономію для католиць
кої церкви. Натомість самоврядування повинне було здійсню
ватися тільки за керівної ролі партії і за суворої вірності ра
дянському альянсові. Таким чином, ситуація у Польщі 
стабілізувалася на наступні десять років, і це був один з кількох 
випадків напівуспішного реформування комунізму. Однак, 
Польський Жовтень спричинив трагічну розв’язку подібної 
кризи в Угорщині.

Національне невдоволення робітників та інтелігенції в 
Угорщині дещо нагадувало польське, але там не було свого Го- 
мулки, який представляв би їхні інтереси і водночас стримував 
їх, в такий спосіб завойовуючи довіру країни Рад.7 Коли поча
лася “угорська відлига”, ненависний Генеральний секретар Ра- 
коші, на противагу політиці Хрущова, зробив вибір на користь 
репресій. Москва втрутилася і замінила Ракоші на такого ж 
противника компромісів — Ерне Герьо. Цей хід тільки усклад
нив ситуацію. Затим Москва ввела свій резерв — комуніста-ре- 
форматора Імре Надя, але занадто пізно, бо польський приклад 
викликав великі вуличні демонстрації, які вимагали покінчити 
з російською окупацією. Перебуваючи під таким тиском, Надь 
утворив коаліційний уряд з некомуністичними партіями, таким 
чином відмовляючись від провідної ролі партії. А врешті-решт, 
висунув вимоги вивести радянські війська і припинити членст
во Угорщини у Варшавському договорі.

Таким чином, Надь порушив два принципи, на яких трима
лася комуністична система у Східній Європі. Москва, якщо во
на хотіла зберегти керівну роль, відповідно не мала іншої аль
тернативи, крім інтервенції. І хоча це втручання, очевидно, не 
збігалося з планами Хрущова, варто було йому зважитися, як він, 
не вагаючись, роздавив Будапешт танками, а пізніше стратив
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Надя — в ленінських традиціях розправи з Кронштадтом. Неза
баром Хрущов сформував новий уряд під керівництвом Яноша 
Кадара, ув’язненого раніше за наказом Ракоші. Його завдання 
полягало в тому, щоб, по-перше, відновити комуністичний ре
жим, а потім вже реформувати систему в рамках двох карди
нальних принципів, які порушив Надь. З часом зусилля Када- 
ра призвели навіть до зручнішого, і, до певного часу, 
стабільнішого комунізму реформ (який проіснував аж до 1989 
року), на відміну від польського.

Але в жодному з цих випадків не вдалося створити по- 
справжньому життєздатного режиму, тому що виживання зале
жало від ступеня підпорядкування країні Рад і місцевій партії, 
а це позбавляло їх національної легітимності. При Сталіні ра
дянська імперія в Східній Європі була слабкою, бо трималася 
на певному примусі і централізованому контролі, який не міг 
існувати безкінечно, що продемонстрували “жовтневі рево
люції” 1956 року. Після подібних спалахів і визнання “різних 
шляхів соціалізму” східноєвропейська імперія і надалі залиша
лася слабкою, оскільки тепер вона залежала від добровільного 
співробітництва місцевого населення; але згадувані країни все- 
таки погоджувалися на це, остерігаючись, у разі непокори, ре
пресій з боку Москви. Така ситуація могла тривати доти, доки 
Москва була здатною примушувати до співробітництва. 
Врешті-решт, реформи 1956 року послабили міць блоку. Опо
ненти реформи в Радянському Союзі отримали вагомий аргу
мент проти внутрішньої політики Хрущова і водночас проти 
його особи.

У Радянському Союзі секретна промова не стала настільки 
вибухонебезпечною, як події у Східній Європі, але вона покла
ла початок дисидентству серед інтелектуалів. У 1956 році істо
рики, на зразок Е. Н. Бурджалова, у низці статей пішли далі 
обережного перегляду радянського минулого Хрущовим і 
підійшли до серйозного аналізу “Короткого курсу”, починаю
чи з 1917 року. Після цього Бурджалова звільнили з роботи. 
Але Борис Пастернак у романі “Доктор Живаго”, вдався до пе
реоцінки революції, яка межувала з її осудом.8 Коли радянсь
кий журнал “Новьій мир” відхилив рукопис, Пастернак видав 
роман у 1957 році за кордоном, таким чином започаткувавши 
велику традицію “самвидаву”. Перекладений на всі основні мо
ви, роман відразу став всесвітнім бестселером, і в 1958 році Па
стернаку присудили Нобелівську премію. У Москві здійнявся 
страшенний скандал; Пастернака схиляли відмовитися від 
премії, а більшість його колег по Спілці письменників були
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змушені засуджувати його. Однак, цей випадок 
продемонстрував, що відлига може вийти з-під контролю не 
тільки у Східній Європі, але й у Росії.

Існував ще один негативний наслідок секретної промови: 
намітився розрив у стосунках з Китаєм і подальший спад 
“міжнародного робітничого руху”.9 Тільки особиста влада 
Сталіна гуртувала світовий комуністичний рух, а завдяки світо
вому історичному успіху жоден з комуністичних керівників, 
крім Тіто, не міг кинути цьому лідерству виклик. Зовсім інша 
річ — зважати на вподобання Маленкова і Хрущова , особливо 
для китайців, чий власний вождь, Мао, тепер посідав чільне 
місце у міжнародному русі. Таким чином, після смерті Сталіна 
склалася ситуація, за якої китайці вимагали ставитися до них, 
як до рівних і партнерів. Тому їх настільки розлютив такий 
важливий крок Хрущова як десакралізація головної ікони ко
мунізму — Сталіна — без консультацій з ними. Крім того, ки
тайці, ще за сталінських часів, зачаїли більш “практичні” обра
зи на країну Рад. Тому вони стали на захист Сталіна проти 
“ревізіонізму” Хрущова, вбачаючи в цьому засіб утвердження 
незалежності, навіть ідеологічної зверхності на противагу Сою
зові. Це був ще не відвертий розрив, але вже руйнівне “перетя
гування каната”

Гріхи нового московського керівництва загострювалися до
датковим нововведенням Хрущова: його спробами прими
ритися з архіревізіоністом Тіто.10 1955 року Хрущов побував у 
Белграді і, по суті, вибачився перед югославами, сподіваючись 
повернути їх назад в “соціалістичний табір”; це можна вважа
ти інтернаціональним відображенням його наївного ленінізму. 
Югослави, звичайно, не збиралися возз’єднуватися з табором, 
але вони використали визнання своєї країни справді 
соціалістичною, як знак схвалення тривалого експерименту з 
“самоуправлінням робітників”.

Фактично Тіто тепер займався утвердженням власного 
різновиду реформованого комунізму.11 Подібно до китайців, 
югослави збудували свій соціалізм, перейнявши готову модель 
Сталіна. Однак, на початку 50-тих, щоб виправдати свій розрив 
із Москвою, вони почали розробляти альтернативну модель 
суспільства, яку Тіто свого часу назвав “реальним 
соціалізмом”. Цей вираз набагато пізніше використав Брежнєв 
у діаметрально протилежному значенні. Для югосдавів це гасло 
означало, що московський гатунок соціалізму справжнім не 
був. Тому Тіто запропонував передати повноваження від цент
ралізованої партії-держави популярним органам само
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управління — відголоску рад і “держави-комуни” початкового 
етапу російської революції. Якщо конкретно, демократичніший 
югославський соціалізм означав, по-перше, відмову від кол
госпів на користь звичайних кооперативів; по-друге, виборчі 
ради робітників для управління промисловістю; і, по-третє, фе
деральну структуру шести етнічних республік країни. Зберегли 
єдиний централізований елемент старої системи — партію (пе
рейменовану у Лігу комуністів) разом з її військом.

Але й цього вистачило, щоб демократичні елементи рефор
ми не прижилися. Якщо зазирнути трішки вперед, то побачи
мо, що селяни, хоч і обрали власний шлях, проте ради 
робітників незабаром знову опинилися під контролем партії, а 
федералізм розділив економіку на нескоординовані сегменти, 
не надавши шістьом регіональним республікам справжньої ав
тономії. В результаті, в економіці утвердився радше місцевий, 
ніж центральний контроль з боку партії, темпи розвитку 
уповільнилися; хоч якого б ступеня не сягало процвітання 
країни, воно дедалі більше залежало від Заходу, а саме: від ту
ризму і експорту остарбайтерів. А федералізм виконував свої 
функції лише доти, доки харизматичний і деспотичний маршал 
утримував своє королівство у покорі. Хоча цей період виявив
ся досить тривалим, бо проіснував він до 1980 року, цього 
виявилося замало, аби реформований комунізм Югославії 
трансформував себе чи у конституційну державу, чи у 
справжню ринкову економіку, чи у справжню федерацію. Бо 
радикально реформований комунізм Тіто, як обережніший 
варіант Хрущова, не зумів зламати шаблонів партії-держави; і 
кінець її означав не трансформацію, а крах.

Крім того, зусилля Хрущова у 50-тих роках, спрямовані на 
відновлення стосунків з Тіто, принесли радянській реформі мало 
користі. Справді, у 1956 році Тіто дав свою попередню згоду Хру
щову на розгром угорських розкольників як на необхідний крок 
для захисту соціалізму, хоча пізніше критикував жорстокість ре
пресій. Але він ніколи не піде на возз’єднання з “табором”, а на
томість стане одним із засновників — разом з Неру, Насером і Су- 
карно — “руху за неприєднання”, який повинен був стати третьою 
силою в міжнародних стосунках між НАТО і радянським блоком. 
І хоча ці країни виступали за неприєднання радше на користь Схо
ду ніж Заходу, однак югославський режим, завдяки своїй незалеж
ності і соціалізмові самоуправління, продемонстрував поганий 
приклад східноєвропейським сателітам країни Рад. І, нарешті, 
Югославія залишалася серйозним джерелом напруги між Радянсь
ким Союзом і Китаєм. На міжнародних комуністичних

23*
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з’їздах у 50-тих роках китайці завжди нападали на югославський 
“ревізіонізм”, щоб у такий спосіб піддати критиці Хрущова, а Ра
дянський Союз окошувався на Албанії — союзникові Китаю і во
рогові Тіто, — щоб таким чином вдарити по китайському “догма
тизмові”. Усе це загалом ще більше руйнувало міжнародний ко
мунізм.

Але справжнім яблуком розбрату між Хрущовим та китай
цями, і його найважливішою зовнішньо-політичною ініціати
вою tout court* була політика “мирного співіснування” із Захо
дом, зокрема зі Сполученими Штатами.12 Ця нова політика ви
никла тому, що після Сталіна потрібно було розвивати 
внутрішню стабільність, поліпшуючи життєвий рівень насе
лення, а також у зв’язку із реальною загрозою міжнародній не
стабільності після корейської невдачі. І обидва ці чинники 
залежали від питання: у який спосіб вести “міжнародну класо
ву війну” за нової доби ядерної зброї.

Отож, Радянський Союз нарешті погодився на перемир’я в 
Кореї, на міждержавну угоду, яка завершилась окупацією 
Австрії чотирма державами, і почав зондувати ймовірність існу
вання возз’єднаної, але нейтралізованої Німеччини. 
Кульмінацією розрядки стала перша повоєнна зустріч на вищо
му рівні між радянськими і західними лідерами, коли в 1955 
році Хрущов і Булганін зустрілися у Женеві з Ейзенхауером і 
прем’єр-міністрами Англії та Франції. Хоча на той час “дух 
Женеви” рекламувався як такий, що позначив завершення хо
лодної війни, ця зустріч фактично започаткувала тривалі і бурх
ливі стосунки між двома наддержавами, які згодом виникли 
навколо їхнього суперництва в ядерних озброєннях.

Але розрядка у стосунках зі Сполученими Штатами була, зви
чайно, навіть серйознішою анафемою для китайців, ніж зближення 
Радянського Союзу з Тіто, бо американці стали безпосереднім су
противником китайців у питанні щодо Тайваня. Тому, намагаючись 
вирішувати свої проблеми із Заходом, Хрущов ще більше підточував 
міць міжнародного комунізму. Монолітна спадщина, яку він одер  ̂
жав від свого попередника, таким чином, дала тріщини по 
зовнішньому світові так само швидко, як руйнувалася всередині 
країни. Але у середовищі радянського верховного командування не 
бракувало сталіністів, які били на сполох з приводу нововведень 
Хрущова і спробували відновити старі порядки. Це і призвело до 
першої значної кризи правління Хрущова: у червні' 1957 року 
більшість колег в Політбюро спробували його змістити.

‘зовсім короткою (франц.).
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Основними закидами стали секретна промова і викликані 
нею “вибухи” в Польщі та Угорщині. До того ж, стара гвардія 
була стурбована залицянням до Тіто, зростанням напруги з ки
тайцями і розрядкою з американцями. А наступні плани Хру
щова щодо внутрішньої економічної реформи, про яку йти
меться згодом, однаково небезпечно. Виступ Політбюро проти 
Хрущова очолили Молотов, Маленков і Каганович. Врешті- 
решт, до них приєдналися Булганін, Ворошилов і два провідні 
економісти — Максим Сабуров і Михайло Первухін. Але Хру
щов відмовився поступитися цій більшості. Він стверджував, 
що несе відповідальність тільки перед Центральним Комітетом, 
який обрав і його, і всіх супротивників; йому вдалося затягти 
засідання на кілька днів, яких вистачило, щоб зібрати в Москві 
своїх прихильників з провінції. Тут йому прийшли на допомо
гу військово-повітряні сили маршала Жукова. У такий спосіб 
Хрущов переміг, а його критиків піддали осудові як “анти- 
партійну групу”. Але важливо, що більшість членів групи зали
шиться у складі Президії і зберігатиме свій статус ще не один 
рік. Хрущов не був настільки сильним, щоб ось так прямо “ви
чистити” їх; та й партія тепер вже не сприйняла б огульного 
усунення видатних вождів, бо коли б Хрущову це зійшло з рук, 
то він міг би, як і його попередник, позбутися будь-кого. Саме 
з таким, майже залізним, контролем над механізмом партії 
Хрущов приступив до великих внутрішніх реформ.

“НОВИЙ КУРС” ХРУЩОВА

Внутрішні реформи Хрущова могли стати згубними для 
старого радянського устрою, бо його наступ на Сталіна-лю- 
дину був складовою частиною десталінізації і реформування 
всієї радянської системи — сільського господарства, про
мисловості, міжнародних стосунків і, власне, функціону
вання партії. Не можна сказати, що Хрущов добре обдумав 
реформу. Очевидно, здебільшого він діяв під впливом кри
зових ситуацій та випадів своїх опонентів. Але не просто 
імпровізував, переходячи від однієї сміливої програми до 
іншої, як про це часто говорили. Його експерименти мали 
свій стиль і загальне спрямування.13 Хоча це спрямування 
часто називали “популістським”, популізм Хрущова відзна
чався особливим гатунком, оскільки міг реалізовуватися 
тільки з партією і завдяки їй.

V хрущовському варіанті ленінізму місія партії і соціалістич
ної системи полягала в тому, щоб поліпшити матеріальне ста
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новище простих людей, робітників і селян, від імені яких 
партія здійснювала керівництво державою; виконуючи саме це 
завдання, соціалізм міг продемонструвати свою перевагу над 
капіталізмом. Сталін не тільки чинив злочини, він збий партію 
з її істинного шляху і занурив людей у злидні. А Хрущов, за
вдяки багатому досвіду і обізнаності щодо буденного життя на
селення — чи то у Москві, чи в колгоспах України, чи у війську 
на українському фронті — добре знав про жалюгідні умови жит
тя. Цим він відрізнявся від Сталіна, котрий, як ми бачили, май
же ніколи не залишав Кремля або дачі, розташованої непо
далік. Хрущов, звичайно, добре знав про цю відмінність і 
твердо вирішив стати зовсім іншим вождем. Для Хрущова 
соціалізм означав матеріальний добробут для народу. Забезпе
чення достатку мало нарешті перетворитися на первинне зав
дання системи. Це означало, що необхідно повністю змінити 
традиційну радянську пріоритетність важкої промисловості над 
легкою, засобів виробництва над споживчими товарами. А це, 
у свою чергу, тягло за собою скорочення військового вироб
ництва, а отже політику зниження напруженості у стосунках із 
Заходом. Саме цей пакет взаємозалежних заходів Хрущов 
послідовно просував через усі перешкоди впродовж одинадця
ти років свого перебування при владі.

Однак, саме Маленков у 1953 році вперше відкрито запро
понував змінити пріоритети, а Хрущов тоді виступив проти. 
Втім, причиною була політика, а не принципи: військових і 
прихильників планового господарства занепокоїла ініціатива 
Маленкова і Хрущов об’єднався з ними, щоб усунути суперни
ка. А потім — дещо схоже на те, що Сталін зробив із Троць- 
ким,— він видав програму суперника за свою.

Але, на відміну від Сталіна, Хрущов розпочав з найбільш 
пригнобленої галузі радянської економіки — з сільського гос
подарства.14 Для Сталіна колгоспи були, по суті, засобом стяг
нення з селян безплатного продовольства. Хрущов прагнув пе
ретворити колгоспи на справжній економічний інститут, 
орієнтований на стійке підвищення продуктивності. 1953 року 
він вперше з часів колективізації дав відверту урядову оцінку 
умовам життя на селі, вказавши на те, що сукупна кількість ху
доби впала нижче її рівня у 1929 році і стала навіть меншою, 
ніж до революції. Після цього він запропонував матеріальні по
ступки: зменшив податки з приватних ділянок землі і однієї ко
рови на сім’ю, збільшив ціни за обов’язкові поставки державі, 
розширив виробництво тракторів, впровадив застосовування 
хімічних добрив.
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Але для досягнення істотних результатів потрібен був час, а 
Хрущов прагнув підвищити життєвий рівень негайно. Тому в 
1954 році він розпочав по-більшовицькому організовану опе
рацію освоєння приблизно тридцяти п’яти мільйонів гектарів 
“цілинних земель” у північному Казахстані і південному 
російському Сибіру.15 На місці кампанію очолив Брежнєв, 
давній протеже Хрущова, і це призначення стане останньою 
сходинкою Брежнєва до Центрального Комітету в Москві. З 
міст сюди направляли комсомольців-активістів, щоб вони ор
ганізовували радгоспи у посушливих цілинних степах. Врешті- 
решт, тут поселяться близько трьохсот тисяч осіб, і до 1956 ро
ку загальні освоєні площі дорівнюватимуть площі культивова
ної землі у Канаді. Певний час ця кампанія спрацьовувала: до 
кінця десятиліття у середньому третина щорічного врожаю 
зерна в Радянському Союзі вирощувалася на цілині. Але про
грама була також надзвичайно марнотратною. Через посухи ви
робництво ставало ризикованим, і фунтова ерозія накладала 
щоразу більше мито.

Успіх цілини сприяв другому етапу сільськогосподарської 
кампанії Хрущова. Радянські череди худоби, а, відтак, і вироб
ництво м’яса, були досить невеликими, зокрема, через брак 
фуражу. Нове джерело постачання зерна із Сибіру дозволило 
віддати більші площі в європейській частині Росії під вироб
ництво кормів, і Хрущов зробив вибір на користь кукурудзи, 
враховуючи її велику врожайність на одиницю площі. 1955 ро
ку вирощування кукурудзи запровадили указом на всій тери
торії європейської Росії, хоча це дало дуже скромні результати, 
адже цей регіон був занадто північним для такої культури. Але 
Хрущов наполягав. 1957 року він розпочав нову кампанію, щоб 
наздогнати Сполучені Штати у виробництві “м’яса, молока і 
масла”, яка означала, по суті, потроєння обсягів виробництва 
цих продуктів за три-чотири роки. Недосяжна мета. Одночасно 
він надавав підтримку шарлатанові Лисенку, котрий досяг 
найбільшого впливу.

Кульмінацією сільськогосподарських експериментів Хрущо
ва стала широка реорганізація системи колективного сільсько
го господарства в 1957-1958 роках. За духом ця реформа не су
перечила його попередньому сліпому захопленню агромістами 
і Марксовою метою усунення “суперечностей між містом і се
лом”. Відтак, на колгоспи чинили тиск, щоб вони об’єднували
ся, і їх загальна кількість зменшилася з 125 тисяч у 1950 році 
до 69 тисяч у 1958. Водночас існувала тенденція до перетво
рення колгоспів на радгоспи, і протягом цих років останні под
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воїли свої площі. Ці зміни, звичайно, суперечили початковим 
заходам Хрущова щодо сімейних наділів селян. Однак, вони 
відповідали традиційному більшовицькому тяжінню до великих 
механізованих колгоспів як чинників належної організації 
сільського господарства, а також стали логічним виявом 
партійного популізму Хрущова. Фактично, до кінця свого 
правління він знову урізав розміри сімейних ділянок.

Втім, остання сільськогосподарська реформа Хрущова супе
речила всій попередній політиці: 1958 року машинно-тракторні 
станції (МТС), які дотепер були наріжним каменем партійного 
контролю в сільській місцевості, скасували, а техніку продали 
колгоспам. Мета цієї радикальної зворотної дії полягала у пе
редачі збільшеним колгоспам і радгоспам відповідних засобів, 
аби перетворити їх на сучасні соціалістичні одиниці вироб
ництва, як передбачала теорія. Але на практиці вартість прид
баної техніки і проблеми її утримання стали новим тягарем для 
колгоспів; кваліфікованому персоналові МТС було не до впо
доби пониження до статусу колгоспних робітників. Отже, 
техніка опинилася в колгоспах, а працівники, які її обслуго
вували, залишилися на старих робочих місцях. Тому результа
ти реформи стали невтішними: партії стало легше управляти 
розширеними колгоспами, але ті гне могли використовувати 
техніку ефективніше, ніж їхні попередники за старої системи.

Що ж фактично принесли хрущовські заходи селу? Нарешті 
відверто сказали про складне становище радянського сільсько
го господарства: відтоді й надалі поліпшення становища 
сільського господарства буде однією із серйозних турбот режи
му. Однак, конкретні результати цього піклування залишалися 
скромними. Безумовно, до кінця 1958 року справи помітно 
поліпшувалися: прибутки селян зростали; і селяни, і мешканці 
міст відчули більш високі стандарти споживання. Але після 
1958 року темпи сільськогосподарського виробництва вирівня
лися, а потім почали знижуватися. І в 1963 році, зібравши 
вкрай незадовільний врожай, Радянський Союз вперше імпор
тував зерно зі Сполучених Штатів, тим часом розмови про ку
курудзу, яка дозволить перегнати Америку по м’ясу, молоку і 
маслу, відійшли у минуле. Що ж сталося?

Насамперед реформам завадили імпульсивність і нетерп
лячість Хрущова: реорганізації настільки швидко змінювали 
одна одну, що колгоспи впадали у стан дезорганізації. Інша 
проблема полягала в тому, що Хрущов дуже часто робив став
ку на єдину карту: була це кукурудза (“цариця полів”), чи кам
панія з виорювання конюшини, яка до того вирощувалася на
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корм худобі, чи йшлося про освоєння цілини. Його активність 
створила ще одну проблему: селяни тепер опинилися під пиль- 
нішим контролем колгоспної адміністрації; зокрема, тепер їх 
ширше залучали до колективної роботи, ніж у роки сталінської 
зневаги, так що продуктивність їхніх індивідуальних ділянок 
відповідним чином знизилася. Але головний недолік реформ 
Хрущова полягав у тому, що всі вони запроваджувалися розпо
рядженнями згори і затято втілювалися партійними активіста
ми, а ініціатива селян викликала підозру. Не стимулюючи кол
госпників, від них чекали тільки виконання розпоряджень.

Словом, вдосконалені і збільшені колгоспи Хрущова були 
додатковим виявом звичної комуністичної формули вирішення 
економічних проблем політичними засобами. Крім того, кам
панія з перетворення колгоспів на економічний інститут тільки 
заполітизувала село, оскільки ці зусилля виходили цілком від 
партії, а не від людей. Хрущов тоді гадав, і без сумніву щиро, 
що він робить для них все можливе. І все ж, роль заохочення 
стала цілком очевидною: постійні успіхи індивідуальних зе
мельних ділянок, а також досягнення ланкової системи протя
гом війни довели, що тільки стимулюванням індивідуального 
прибутку можна поліпшити сільськогосподарське виробництво. 
Але це не відповідало соціалістичним принципам, а отже, 
виявилося неприйнятним ретроградством для справжнього 
ленінця Хрущова. Тому колгоспи продовжували своє існування 
як священний і недоторканний радянський інститут, і на їх 
честь у Москві відкрили нову, ще більш амбіційну Сільськогос
подарську Виставку.

Подібну енергійність і радикалізм Хрущов виявляв і в про
мисловій політиці.16 Однак, тут йому доводилося бути обе
режнішим, враховуючи близькі зв’язки між промисловістю і 
військовими. Коли Маленкова було скинуто, утворився союз 
між військовими, планувальниками і самим Хрущовим, за 
якого перевагу надавали виробництву споживчих товарів. Хру
щов був особисто зобов’язаний військовим, зокрема маршалу 
Жукову, за допомогу в усуненні Берії, і навіть більше — за вря
тування ситуації під час антипартійної кризи 1957 року. І 
справді, у нагороду Жукова зробили членом Президії, — впер
ше військового керівника удостоїли такої честі. Проте, “пожи- 
рателів металу”, як Хрущов називав керівників важкої промис
ловості, треба було усунути від панування, якщо вже нарешті 
братися задовольняти потреби населення в споживчих товарах. 
А це, звичайно, означало скорочення розмірів збройних сил і 
витрат на їхнє утримання. Хрущов вирішив цю дилему, заспо
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коївши військових ядерним і балістичним озброєнням (не таким 
дорогим, як звичайні види озброєння), і це, у свою чергу, дозво
лило йому перемістити капіталовкладення з важкої у легку про
мисловість. Водночас, аби вберегтися від проявів будь-якого бона
партизму, маршала Жукова вивели зі складу Політбюро і відпра
вили у відставку, поки той перебував з візитом в Югославії.

Але були й інші потенційні супротивники будь-яких нега
тивних змін у радянських промислових пріоритетах. Йдеться 
про фахівців планового господарства. За чверть століття, 
відтоді, як Сталін розпочав нарощування потужності радянсь
кої індустрії, державний план та його розмаїтий апарат плану
вання надзвичайно зріс у розмірах. Насправді система Сталіна 
була воєнною економікою з єдиним пріоритетом: комплекс ви
добутку вугілля, виробництва заліза, сталі і важке машинобуду
вання. У 1930 році цю гігантську машину запустило провідне 
відомство -  Всесоюзна Рада Народного Господарства (ВРНГ). 
Але у 1932 році воно розділилося на три спеціалізовані 
індустріальні міністерства, а наприкінці десятиліття їх стало 
вже двадцять. Війна і повоєнна відбудова спричинили подаль
ший ріст бюрократії, особливо у військовій сфері, коли в 1948 
році існували аж тридцять два галузевих міністерства.

Цей Левіафан продовжував зростати при Хрущові, частково 
для того, щоб не відставати від розвитку західних технологій, 
скажімо, в електроніці, де телебачення було найбільш показо
вим прикладом, а частково для того, щоб переоснастити 
сільське господарство та задовольнити потреби у таких 
споживчих товарах, як одяг і побутові речі. Зокрема, Хрущов 
започаткував величезну програму спорудження збірного житла, 
аби покінчити з однією із найгірших хиб сталінських років, ад
же такі поступки населенню стали імперативою стабільності 
системи. Таке розширення пріоритетів призвело до створення 
нових галузевих та інших економічних міністерств. Уже 
наприкінці 50-тих їх нараховувалося близько сорока. Зростан
ня кількості міністерств ще більше ускладнило розподіл ре
сурсів, координацію і планування. Однак, апарат планування, з 
його величезним корпусом фахівців, залишався відданим тра
диційному пріоритету чорної металургії.

Тому Хрущов у 1957 році вирішив зробити систему 
гнучкішою, скасувавши більшість центральних міністерств і ро
зосередивши та передавши їхні функції регіональним еко
номічним радам, яких налічувалося до 150, або раднаргоспам. 
Під контролем центру залишалися тільки військова, хімічна 
промисловість і електроенергія. Таке дроблення міністерських
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імперій висунуло на перший план традиційні інтереси номенк
латури в центрі і у вищих ешелонах системи, але отримало 
підтримку в регіональних структурах партії, на які завжди спи
рався Хрущов. Ця реформа також породила адміністративний 
безлад, оскільки центральний план залишився, але вже не ви
стачало засобів координації діяльності рад на місцях.

Проте Хрущов наполягав на своїх нововведеннях, бо і він, і 
власне система тепер справді були на коні. 1957 року Радянсь
кий Союз здивував увесь світ першим супутником. Цей подвиг 
не тільки рекламував технологічні досягнення, а й демонстру
вав майстерність у виробництві балістичних ракет. І радянські 
дослідження космосу тривали: безпілотна посадка на Місяць 1959 
року, запуск першої людини в космос, Юрія Гагаріна, у 1961 році. 
Віра Хрущова у притаманну радянській системі перевагу тільки 
зміцнилась завдяки цим досягненням, і ця перевага навіть почала 
видаватися реальною можливістю декому на Заході.

Його особиста влада також зросла.17 У 1958 році він усунув 
Булганіна, котрий свого часу став на бік антипартійної групи, 
з посади Голови Ради Міністрів і сам обійняв її, як колись 
Сталін, поєднавши ролі керівника партії і голови уряду. Він та
кож ліквідував поточний шостий п’ятирічний план і замінив 
його на грандіозний семирічний. Щоб виправдати це відхилен
ня від радянської практики, 1959 року він удався до не менш 
радикального заходу, скликавши XXI з’їзд партії на два роки 
раніше. То був перший “надзвичайний” з’їзд у радянській 
історії. І в тому ж році він здійснив кілька вояжів за кордон, 
відвідавши Індію, Китай, Югославію і Західну Європу, а завер
шив серію візитів у Сполучених Штатах зустріччю із Ейзенхау- 
ером у Кемп-Девіді. Контраст між цими невтомними подоро
жами і відлюдькуватістю його попередника привернув увагу 
всього світу і, здавалося, демонстрував щирість Радянського 
Союзу в його відданості мирному співіснуванню. “Дух Кемп- 
Девіда” підхопив естафету “духу Женеви” і холодна війна, зда
валося, поступово зводилась нанівець.

Але 1957-1960 роки виявилися кульмінаційним моментом 
міні-революції Хрущова згори. Після цього інтенсивність і 
ефективність, які йому вдалося вичавити із системи, почали 
знижуватися. Він зазнав низки поразок на міжнародній арені. 
А його невтомні кампанії внутрішньої реорганізації породили 
широку опозицію у партії.

На початку шістдесятих невдачі сільськогосподарської про
грами Хрущова доповнилися крахом його індустріальної реор
ганізації. Виявилося, що раднаргоспи без постійних апелювань
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до центру не могли працювати ефективно ані в межах власних 
регіонів, ані координуючий діяльність з іншими регіонами. 
Тракторний завод в одному регіоні потребував сталі й устатку
вання, які виготовлялися заводами іншого регіону, а обидва 
регіони, в свою чергу, отримували кредити і забезпечування з 
центру. Держплан і надалі здійснював перспективне плануван
ня, а республіканські Держплани відповідали за виконання все
союзних планів. Під гаслом забезпечення координації між ци
ми рівнями й регіонами невдовзі розпочалася повзуча рецент- 
ралізація шляхом створення спеціальних держкомітетів майже з 
тими ж функціями, що їх мали колишні міністерства, з тими ж 
працівниками. 1963 року велике злиття раднаргоспів вдвоє 
зменшило їхню кількість, і всі вони були підпорядковані орга
нові зі старою більшовицькою назвою “Вища Економічна Ра
да”. У такий спосіб індустріальну реформу Хрущова фактично 
знищили. Тим часом, виробництво було дезорганізовано, і ра
дянські показники економічного зростання почали знижувати
ся. Цей процес триватиме аж до краху 1991 року.

Раднаргоспи зазнали невдачі не через те, що Хрущов вига
дав їх у звичній для нього імпульсивній манері, хоча до певної 
міри проблема справді полягала в цьому, а тому, що вони су
перечили природі системи. За відсутності ринку розміщення 
ресурсів неминуче стає функцією директивного плану. Тобто 
такого плану, коли рішення стосовно виробництва приймають
ся адміністративно, відповідно до політичних, а не еко
номічних критеріїв. Але директивний план повинен 
направляти, бо інакше все руйнується. Іншими словами, ди
рективне планування має бути централізованим, аби 
функціонувати взагалі, і поділ його діяльності на зони або рівні 
знищує необхідну ієрархію асигнувань. Це все одно, що під час 
воєнної кампанії надати автономію у прийнятті рішень окре
мим військовим підрозділам; а директивний план радянського 
стилю, як ми бачили, по суті, був інституціалізованою воєнною 
економікою. Тому радянська система сама себе спонтанно ре- 
централізувала, захищаючись від раднаргоспів Хрущова.

Проте це не означає, що він не критикував реальні не
доліки, властиві командній економіці. Перший з них випливає 
з того факту, що в будь-якому процесі виробництва кількість 
рішень, котрі прийматимуться, занадто велика для того, щоб 
передбачити їх заздалегідь або спрямовувати з центру. Тому 
будь-який план за своєю природою, на жаль, є неповним і, от
же, повинен постійно доповнюватися і коригуватися знизу. В 
умовах нормальної або ринкової економіки корекція забезпе
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чується реальними, а не політичними цінами системи радянсь
кого типу. Якщо зазнає невдачі реалістична цінова політика, 
основним засобом виконання жорсткого плану виступає децен
тралізація. Однак, децентралізація є лише адміністративним 
або політичним, а не економічним інструментом. Вона, таким 
чином, тільки поглиблює або просто переміщає на інший 
рівень проблеми, які мала б виправити. І більшість радянських 
економічних реформ постсталінських десятиліть були, по суті, 
псевдорішеннями саме такого типу.

Ще один недолік директивного планування — властива йо
му схильність до застою. План потребує наявності централь
них, монополістичних міністерств, а вони часто 
перетворюються на застиглі імперії. Крім того, план будується 
на прогнозах, виходячи з минулого досвіду у формі кількісної 
статистики, яка згодом трансформується в “контрольні циф
ри”, котрі вже стають цілями майбутнього виробництва. У та
кий спосіб щороку план відтворює те, що мало місце раніше, 
лише з урахуванням певних складових, і увага, відповідно, зо
середжена на кількості, а не на якості. У такій системі нова 
продукція чи проекти мають руйнівний характер, тому що їх 
запровадження викликає затримки на висхідному марші плано
вих показників, а також втрату винагород.

В результаті подібна циклічність примітивних сталінських 
механізмів планування, призначених для важкої металургії, 
майже ніколи не -сприяла технологічним нововведенням чи 
розробці нової продукції. І коли у повоєнні роки такі нововве
дення і види продукції були запозичені із Заходу, застосування 
системи планування дедалі ускласкладнювалося. Це стало до 
болю очевидним, коли пальма першості надавалася елек
троніці, згодом і комп’ютерам, а хімічна промисловість і пласт
маси відступили на другий план. Щоразу, коли впроваджували 
нову продукцію або технології, створювалися спеціальні 
міністерства, розгорталася переможна “кампанія” і через кілька 
років система більш-менш успішно наздоганяла Захід. Але на 
той час передові рубежі технічного прогресу вже знову були ген 
попереду. Тільки у сфері озброєнь, особливо ядерних і 
балістичних, політичні методи радянської економіки виявили
ся справді ефективними і конкурентоспроможними на міжна
родній арені. Стосовно ж решти, то чим менше галузь залежа
ла від військового сектора, тим гіршим був її стан.

Таким чином, криза останніх років Хрущова була “систем
ною” Так сталося через інституційну неповороткість і вродже
ний консерватизм системи планування у поєднанні зі зростаю-
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ними вимогами до системи після Другої світової війни. Колись 
вражаючі радянські темпи економічного росту після 1958 року 
неухильно спадали, і хоча Радянський Союз ще вважався дру
гою за значенням країною світу, цей його статус викликав де
далі більше сумнівів. Доводилося Хрущову новими політичними 
програмами торувати шлях для вирішення економічних проблем.

З часу програми освоєння цілини основні зусилля рефррми 
Хрущова спрямовувалися на те, щоб поставити економічні 
міркування над політичними, віддаючи перевагу інтересам спо
живачів, а не “пожирателям металу” з їхньою метою росту за
для росту.18 Таке спрямування в цілому складало хрущовську 
версію НЕПу - звичайно ж, НЕПу без ринку у постсталінсько- 
му контексті, однак, НЕПу в дусі ревізіонізму. Опоненти Хру
щова в Пекіні і, sotto voce*, у Москві дійсно застосовували це 
образливе слово “ревізіонізм”, коли йшлося про його політику. 
Бо вона не тільки перевернула сталінські пріоритети, а й ки
нула виклик звичкам і переконанням уже на той час величез
ної і зміцнілої бюрократії управлінців і плановиків.

Тому до 1961 року реформи Хрущова у сільському госпо
дарстві та промисловості наштовхувалися на дедалі серйозні
ший опір з боку партійного апарату. Цей опір сягав корінням 
справи “антипартійної групи” в червні 1957 року. Одним з чин
ників, який призвів до невдалого перевороту, стало рішення 
Хрущова (прийняте за два місяці до того) про створення рад- 
наргоспів, але остаточним подразником, з точки зору групи, 
виявився заклик Хрущова “наздогнати Сполучені Штати у ви
робництві м’яса, молока і масла” всього за чотири роки, до 
смішного короткий період. Дещо пізніше апаратників роздра
тували його кампанії за вирощування кукурудзи на корм худобі 
та виорювання площ під конюшину, на користь якої свого ча
су висловлювався Сталін. Але найворожіше ортодокси 
поставилися до скасування МТС — такого ж ідола соціалістич
ного сільського господарства, як металургія в соціалістичній 
промисловості — та переходу до семирічного плану. Ця ворож
неча була небезпечною тому, що Хрущов, перемігши “групу”, 
не знищив її, оскільки не зміг виключити її членів з лав партії. 
Отже, на його думку, основною перешкодою для реформ усе 
ще залишався сталінський устрій. Відтак під час наступного 
XXII з’їзду партії восени 1961 року він спробував “підштовхну
ти” свої економічні програми з допомогою політичної рево
люції в партії, розпочавши другу кампанію десталінізації.

•впівголоса (італ.).
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Спочатку ціль з’їзду полягала в тому, щоб схвалити нову 
програму партії, лише третю, починаючи з 1903 року, і першу
— з 1919. Оскільки два попередніх документи написав Ленін, 
з'їзд був визначальним для партії, і Хрущов вирішив макси
мально використати ситуацію. Його програма мала на меті ве
сти країну до кінця “диктатури пролетаріату” і, таким чином, 
здійснити “перехід до комунізму”. Хрущов спочатку хотів на
креслити детальний проект майбутнього, згадуючи про “відми
рання держави” і її заміну партією — нарешті вона стане “все
народною партією” — єдиним інститутом самоуправління сус
пільства. Але колеги змусили його вилучити утопічні цілі, тим 
самим загостривши його роздратування обструкціоністськими, 
на його думку, чинниками.

Але й за таких обставин з’їзд проголосив гасло: “Сучасне 
покоління радянських людей житиме при комунізмі”, а нова 
програма партії необачно обіцяла це завдання реалізувати “в 
основному” до 1980 року. Програма також містила прогнози 
щорічного темпу економічного приросту аж до 10 відсотків на 
наступні два десятиліття і, виходячи з цього, передбачала, що 
Радянський Союз наздожене Сполучені Штати, де темпи еко
номічного приросту складали лише 2,5 відсотки, до 1970 року. 
І на Заході такі впливові газети як “Нью-Йорк Тайме” і “Ле 
Монд” сприйняли ці заяви всерйоз, якщо не буквально. На
справді кінцеві результати виявилися набагато скромнішими, 
ніж обіцяли цифри, наведені Хрущовим. Комуністичне 
суспільство, яке керується принципом “від кожного за можли
востями, кожному за потребами”, не було примарним кришта
левим містом. Якщо прозаїчніше, це означало, що житло, гро
мадський транспорт і комунальні послуги будуть безплатними. 
В цьому виявилася утопія повного соціального забезпечення і 
егалітаризм для пересічної людини; а також статичний рівень 
потреб, який не вимагав подальшого розширення економіки 
після “побудови” сучасної промислової бази. Оскільки Хрущов 
гадав, що радянська система, по суті, створила таку базу, він 
міг цілком щиро стверджувати, що справжній комунізм уже 
близько і його країна вже заслуговує називатися “раєм”. І 
наївні сподівання конкретних проявів “світлого майбутнього” 
поширювалися серед його найдовірливіших співвітчизників.

Але зміцнілий апарат перекривав шлях до цього майбутньо
го, тому конкретною справою з’їзду стали пошуки засобів по
долання спротиву кадрів. Отож Хрущов ініціював перегляд ста
рту партії, обмеживши членство у Центральному Комітеті та 
ного Президії трьома п’ятирічними термінами. На регіонально
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му і місцевому рівнях нові правила обмежували членство трьо
ма дворічними термінами. Хоча найкомпетентніші лідери 
складали винятки, застосування нових правил покінчило б із 
правом віртуального довічного терміну перебування на посаді, 
яким користувалися всі апаратники після смерті Сталіна. Це 
становило серйозну загрозу для провінційних керівників середньо
го рівня, які досі були для Хрущова основною базою підтримки. 
Незважаючи на те, що вони, за наказом першого секретаря, 
покірно голосували за новий статут, їхня реакція фактично була 
ворожою. І цей результат висвітлив ще одну структурну дилему 
системи: обмеження термінів перебування на посаді виявилося 
єдиним засобом підпорядкувати апарат ще комусь, крім апарат
ників; водночас така ситуація провокувала неминучий конфлікт 
між апаратом і найвищим керівником, тим більше, що термін пе
ребування останнього при владі не обмежувався.

Восени 1962 року Хрущов дав привід для конфлікту, роз
діливши ієрархію на дві частини. Одна несла відповідальність 
за сільське господарство, а друга — за промисловість. Суть 
зміни полягала в тому, що партійні функціонери керуватимуть 
фабриками і колгоспами, щоб збільшити продуктивність, і в 
той же час ці посадові особи безпосередньо відповідатимуть за 
невдачі. Таким чином, кожна область і район тепер отримали 
дві ієрархії посадовців, і функції та сфери повноважень взаємно 
накладалися, утворюючи суперечність, оскільки неможливо бу
ло чітко розмежувати діяльність у промисловості і сільському 
господарстві. Крім того, партійні функціонери протягом деся
тиліть займалися насамперед політичною й ідеологічною робо
тою. їхня роль у виробництві та економіці зводилася до загаль
ного нагляду, виправлення помилок і дотримання поліцейсько
го режиму; вони були очима і вухами системи на підприємствах 
і адвокатами підприємств перед системою. Однак тепер від них 
вимагали брати на себе безпосередню роль у виробництві. 
Роль, яка їх ображала і до якої вони не були готові. На їхню 
думку партія перевернулася з ніг на голову, а політику помил
ково підпорядкували економіці. Реформа і справді призвела до 
ще більшого безладу в діяльності системи і подальшого спаду 
виробництва.

Таким чином, знову виявилася структурна дилема системи. 
З метою вирішення економічної проблеми Хрущов вдався ДО 
політичного розв’язку, оскільки в радянських умовах економіка 
і політика переплелися нерозривно. Фактично він втілив нову 
згубну псевдореформу, бо економічні сили не вивільниш суто 
адміністративною реструктуризацією. їх можна вивільнити ли
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ше за умови скасування політичного контролю tout court*, чого 
ніколи б не сталося, адже позбавило б партію її raison d'être!**, 
а до цього не були готові ні Хрущов, ні апарат.

Реорганізація партійної структури супроводжувалася другою 
десталінізацією, що почалася на XXII з’їзді партії і розгортала
ся протягом 1962 року. Критика Сталіна на XX з’їзді найсер
йозніше позначилася на міжнародному комуністичному русі і 
зовнішньому світі в цілому. Нова кампанія матиме найбільший 
вплив у межах Радянського Союзу, де вона безповоротно 
змінить культурну атмосферу.

На XXII з’їзді Хрущов відійшов від заготованого сценарію і 
знову розпочав шалену критику злочинів Сталіна. Але цього 
разу його випади були привселюдними і транслювалися на дер
жавному радіо. Його підтримали оратори, які виступали опісля. 
Потім з’їзд проголосував за те, щоб винести тіло Сталіна з мавзо
лею Леніна; його поховали біля Кремлівської стіни і накрили бе
тонною плитою. Статуї Сталіна демонтували по всій країні, його 
ім’я зникло з назв установ і міст, включаючи і священне місце — 
Сталін град, яке перетворилося на банальний Волгоград.

Все це неабияк здивувало країну, але не вплинуло на зви
чки партії. Тому наступного року Хрущов заручився допомогою 
ліберальної інтелігенції для сміливішої кампанії. “Правда” на
друкувала вірш Євгена Євтушенка “Спадкоємці Сталіна”, 
спрямований проти живучих дрібних деспотів апарату із закли
ками пильно стежити за новою “могильною плитою” біля 
Кремлівської стіни. Для новонародженої тіньової політики ра
дянського життя це була досить гучна і серйозна заява.

Однак, більшого резонансу набула публікація у листопаді 
1962 року в журналі “Новьій мир” роману ще невідомого в’яз
ня, який щойно вийшов на волю, Олександра Солженіцина 
“Один день із життя Івана Денисовича” — перший опис буднів 
ГУЛАГу.19 Всі одразу дізналися, що “сам” дав дозвіл на 
публікацію, яка повинна була стати сигналом “не тільки для 
кампанії, але й для політики”. Фактично, результат перевершив 
сподівання Хрущова. Його ціль була поміркованою — перетря
сти партію і очистити систему, покінчивши з минулим. Мета 
спонсорів інтелігенції Солженіцина була набагато ширшою — 
звільнити культуру від партійного контролю і остаточно 
покінчити з Брехнею Сталіна. З часу відлиги 1953 року, і особ
ливо після перевороту, який здійснив “Доктор Живаго”, ра

*за короткий час (франц.).
**сенс існування (франц.).
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дянські письменники ставали дедалі сміливішими, відтворюю
чи на папері сталінську добу. Проблемою залишалося опубліку
вати написане. Так, редактор “Нового мира” Олександр Твар- 
довський скористався з нагоди — другої кампанії десталінізації
— і зупинився на романі Солженіцина, вважаючи його 
найбільш імовірним засобом досягнення перелому. Йому вда
лося передати рукопис особистому секретареві Хрущова, який 
читав роман вождю у вільні хвилини. Популістський тон твору 
(герой був простим робітником) зачепив потрібну струну, і 
Хрущов з ентузіазмом передав роман членам Президії для 
їхнього схвалення. З цим дозволом у кишені Твардовський 
пішов далі, “підклавши” другу велику бомбу доби Хрущова.

Критикою Сталіна тут справа не обмежилася, а вилилася в 
критику самої системи. Вперше в Радянському Союзі відкрито 
згадувалися табори, відтак їхнє існування — що багато людей на 
Заході і досі заперечують — було підтверджене безпосередньо 
режимом. Більше того, беручи до уваги, що секретна промова 
стосувалася тільки злочинів Сталіна проти партії, у “Івані Де
нисовичі” акцент робився на стражданнях людей. Це змусило 
населення визнати, що десталінізація повинна перетворитися 
на загальний процес лібералізації суспільства. З’явилася літера
тура десталінізації. Анна Ахматова вперше наважилася записа
ти поему про 1937 рік — “Реквієм”. Почали писати молоді ав
тори, наприклад, Андрій Амальрік. Безумовно, більшість з їхніх 
робіт не потрапляла до друку. Але у спосіб, відомий “ще до Гу- 
тенберга”, як говорила Ахматова, вони поширювалися у самви- 
даві; і дуже часто публікувалися “там”, на Заході, як “тамви- 
дав”, а потім транслювалися на Росію по радіо.

Так, до кінця правління Хрущова, зародилася дисидентська 
культура. Вперше, починаючи з 20-тих років, в Росії прокину
лися критична суспільна думка і зародкове громадянське 
суспільство. Протягом певного часу представники цієї нової, 
критично мислячої інтелігенції, навіть не думали про опо
зицію, хоча намагалися приборкати режим. Вони ще продовжу
вали дотримуватися рамок реформи комунізму, навіть такі, як 
озлоблений Солженіцин. Усе, чого вони хотіли, сказати “прав
ду” про минуле. Однак, невідворотно ця прозаїчна, емпірична 
правда — якщо б зайшла достатньо далеко — могла знищити 
Брехню, яку в цілому уособлювала система. Охоронці орто
доксії, на зразок секретаря Центрального Комітету з ідеології 
Михайла Суслова, негайно зрозуміли це і спробували зупини
ти процес. Через місяць після опублікування “Денисовича’ 
Хрущова заманили відвідати виставку абстрактного мистецтва,
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після чого він вибухнув потоком лайливих слів і сказав, що “й 
осел міг би зробити це краще своїм хвостом”. І, таким чином, 
відступ почався: Солженіцин зміг видати тільки три оповідан
ня в Росії, а ГУЛАГ перестав бути предметом обговорення в 
літературі. Проте, вже не можна було повністю відшкодувати 
збитки, завдані системі, так само, як послабити удар, заподіяний 
“культу” XX з’їздом. Великою відлигою після XXII з’їзду і рефор
муванням партії Хрущов необережно почав тривалий процес де- 
тронізації комунізму, намагаючись реформувати його.

НАЗУСТРІЧ КАТАСТРОФІ

У подібний спосіб Хрущов досяг суперечливих результатів і 
в зовнішній політиці. Він успадкував начебто об’єднаний 
міжнародний комуністичний рух, спрямований проти амери
канського “імперіалізму”, а після себе залишив розпорошений 
рух і власну радянську державу, зневажену супердержавою- 
противником. Здавалося б, непереборна рушійна сила ко
мунізму Сталіна останніх років відступила у глобальній по
лярній війні, яка триватиме наступні двадцять п’ять років. Хо
лодна війна, яка мала завершитися на початку правління Хру
щова, все ще залишалася актуальною майже до кінця.

Головною турботою радянської зовнішньої політики в часи 
Хрущова залишалася, як і при Сталіні, міжнародна безпека, 
яка б дала можливість радянській державі нарощувати свій гло
бальний вплив. І методи Хрущова у досягненні цієї мети також 
нагадували сталінські: залякуючі і войовничі, здатні вийти з-під 
контролю.

Частиною активної політики була нова наступальна тактика 
у третьому світі, — в регіоні, куди Сталін ніколи не потикався. 
Користуючись перевагами повоєнної деколонізації, Хрущов 
почав виявляти активність в Індії, на Близькому Сході і в Аф
риці. Він фінансував сталеливарний завод Неру в Бхілаї, побу
дував Асуанську плотину для Насера і підтримав Патріса Лу- 
мумбу у Конго. Все це дуже тривожило Захід, оскільки, здава
лося, це освіжило б сили комунізму. Фактично, подібні дії спри
яли зростанню престижу Радянського Союзу як держави і 
соціалізму як моделі суспільства. Проте вони коштували чимало і 
не приносили Москві жодних конкретних економічних здобутків.

У міжнародних справах Хрущова, головним чином, непо
коїли Сполучені Штати, Німеччина і Китай, тому що загроза 
радянській безпеці могла виходити тільки від них.20 Крім того, 
ці три проблеми ув’язувалися в єдиний вузол — ядерну зброю.

24*
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Словом, основна мета радянської політики полягала в тому, 
щоб досягти паритету сил у ядерному озброєнні зі Сполучени
ми Штатами при збереженні неядерного статусу Китаю й 
Німеччини. Німці могли отримати арсенал ядерної зброї тільки 
з дозволу американців, отож, щоб послабити Німеччину, треба 
було підтримувати певний рівень стосунків з Вашингтоном. 
Але стримати поступ китайців до ядерного статусу виявилося 
набагато важче, тому що вони були союзниками, з огляду на 
загрозу з боку американського імперіалізму. Угода з Вашингто
ном могла відштовхнути їх союзника, а надто активна оборон
на діяльність союзника стала б перешкодою для порозуміння з 
Вашингтоном. Тому Хрущов врешті-решт опинився на долівці 
між двома стільцями і, таким чином, міжнародний комунізм 
зазнав першої значної поразки.

Коренем цієї проблеми було саме існування Китаю — вели
кої держави, яка межувала з Радянським Союзом; цей факт пе
ретворив її на природного суперника, а не на союзника. Отже, 
партнерство між цими двома країнами виникло завдяки ідео
логії і спільній потребі у збереженні соціалістичної містики як 
узаконюючого фактора. Але міф про “непохитну єдність 
соціалістичного табору” мав непересічне значення для ко
мунізму, подібно до того, як древня церква, претендуючи на 
істинність, прагнула бути католицькою. Його всесвітній харак
тер — головний доказ “наукової обгрунтованості”, а єдність — 
основна запорука непереможності і невідворотності його заво
ювань. Отож, будь-яке розчленування міжнародного руху загро
жує довірі до нього і міцності влади повсюди, де б це не відбува
лося. Невдача з Тіто і створення конкуруючої форми комунізму 
були доволі негативним чинником. Повтор цього сценарію в мас
штабі Китаю став би справжньою катастрофою. Але обставини не
минуче підштовхували Хрущова до цієї фатальної схизми.

По-перше, Китай був надто великою державою, аби не 
прагнути до рівності з Радянським Союзом у керівництві 
міжнародним рухом, відповідно, роль Радянського Союзу при
меншувалася б, якби він відмовився від виняткового лідерства. 
По-друге, Китай у 50-тих роках встряг у глибокий конфлікт зі 
Сполученими Штатами, які продовжували захищати 
націоналістичний режим на Тайвані. В ім’я комуністичної 
солідарності китайці зажадали всебічної підтримки з боку Ра
дянського Союзу, включаючи і ядерну зброю, з метою нейт
ралізації Сполучених Штатів і захоплення острову. Однак, 
країна Рад ухилялася від однозначних дій. З одного боку, 
країна Рад потребувала союзу з Китаєм і єдності блоку, щоб
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зміцнити власну позицію в стосунках зі Сполученими Штата
ми. З іншого — остерігалася, що китайська войовничість може 
втягти її у війну зі Сполученими Штатами — надто відколи Мао 
почав заявляти, ніби не боїться втратити триста мільйонів 
співвітчизників у ядерному конфлікті, оскільки Китай міг би 
цілком продовжувати будівництво соціалізму з трьома сотнями 
мільйонів населення, яке вижило б. Радянські лідери проводили 
політику балансування до 1959 року, поки врешті категорично 
відмовилися допомагати китайцям у створенні бомби і згорнули 
допомогу в розвитку атомної енергетики для мирних цілей.

Китайці, в свою чергу, відмовилися від радянської моделі 
побудови соціалізму, якої вони дотепер дотримувалися, і взя
лися за гарячкові пошуки власного “особливого шляху до 
соціалізму”, яким і став “великий стрибок” 1958 року. Ця про
грама нагадувала революційні перетворення Сталіна після 1929 
року, або воєнний комунізм Леніна 1918 року. Але в даному ви
падку вона передбачала вихід за рамки радянських прецедентів, 
обминаючи етап простого соціалізму, — коли робітники по- 
різному винагороджуються за свою працю — перейти до етапу 
повного комунізму з абсолютною рівністю. Методи, якими до
сягалися цілі, черпали у партизанських традиціях китайської 
громадянської війни, але цього разу створюючи гігантські 
“народні комуни” і виробляючи сталь у сільських господарст
вах. Завдяки Великому Стрибку Китай, як передбачалося, по
винен був стати могутньою індустріальною державою, спро
можною самостійно подолати американців. І кампанія розгор
нулася у розпал кризи в протоках Тайваню. Програма повинна 
була слугувати моделлю і магнітом для всіх колоніальних країн 
третього світу, включаючи В’єтнам, який незадовго до того пе
реміг у “національно-визвольній війні” проти Франції. Таким 
чином, новий курс Китаю спрямовувався і проти західного 
імперіалізму, і проти радянського лідерства у світовому ко
муністичному русі.

Хоча китайська програма завершилася катастрофою і від неї 
довелося відмовитися — близько тридцяти мільйонів осіб заги
нули від голоду — вона залишила по собі важливу політичну 
спадщину. Відтоді Китай став войовничою силою світового ко
мунізму, а Мао — верховним революційним вождем, поки Ра
дянський Союз під керівництвом Хрущова (а пізніше і 
Брежнєва) уособлював псевдосоціалізм “багачів” і “білих”, 
схильний до постійних компромісів з імперіалізмом. Ще одна 
модель соціалізму, крім самоуправління Тіто, створила 
конкуренцію оригінальній радянській версії. І ці дві єретичні
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моделі були реально принадними для країн і “народних рухів” 
третього світу — від південно-східної Азії до Африки. Напруга 
між двома комуністичними гігантами зросла настільки, що в 
1962 році Хрущов відкликав з Китаю всіх радянських радників 
та припинив кредитування. Тоді й перервалося будь-яке прак
тичне співробітництво між двома державами.

Суперечності в соціалістичному таборі, які виявлялися в 
прагненні кожної з партій до самовизначення, деякий час при
ховували від “імперіалістів”. І ця обставина сприяла тому, що 
американці зважилися на інтервенцію у другій війні у В’єтнамі. 
Але міф про соціалістичний табір наводив Радянський Союз і 
Китай на думку, що єдність з часом відновиться, варто лише 
протилежній стороні визнати свої помилки. Скажімо, з 
поразкою Хрущова — для китайців, або Мао — для Радянського 
Союзу. Отже, після фактичного розриву почалася тривала іде
ологічна суперечка стосовно “догматизму” і “ревізіонізму”, 
“прибічників капіталістичного шляху” і “неосталінізму” або 
щодо помилок нової програми партії Хрущова 1961 року, або 
нової програми Тіто 1957 року. Лише в 1964 році китайці відкри
то засудили Радянський Союз як несоціалістичну країну, фактич
но як “імперіалістичну” державу. Потім неодноразові спроби 
Москви скликати світовий з’їзд комуністичних партій виявили
ся марними. Візит президента Ніксона до Китаю в 1972 році 
остаточно зруйнував міф про соціалістичний табір.

Однак, реальна міжнародна вага країни Рад не похитнулася 
в результаті цього розриву: підтримка шести сотень мільйонів 
китайців в рамках “китайсько-радянського блоку” протягом 
50-тих років була радше показною, аніж справжньою силою. 
Проте у системі, легітимність якої походила від окремої непе
реборної ідеології, ця схизма представляла собою втрату довіри, 
що, врешті-решт, призвело б до втрати влади. І ця втрата спер
шу стане відчутною вдома. Розрив з Китаєм, який настав 
одразу після десталінізації, ще більше затьмарив заяви режиму 
про те, що він володіє єдино правильним вченням про шлях до 
“світлого майбутнього” довершеного комунізму. І відкритий 
конфлікт китайських і радянських інтересів, який вилився у 
короткочасну збройну сутичку на ріці Амур в 1969 році, 
підірвав ленінський постулат про те, що тільки імперіалізм по
роджує війни, а соціалізм несе мир.

Хрущов “втратив Китай” почасти тому, що сподівався убез
печитися від Сполучених Штатів і Німеччини.21 Його пробле
ми зі Сполученими Штатами полягали в тому, що протягом да
ного періоду ця країна мала перевагу у ядерних озброєннях, і
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він бажав знайти засоби досягнення бодай видимості паритету. 
Проблеми з Німеччиною полягали в тому, що вона переозбро
ювалася і вступила в НАТО, а він хотів запобігти процесові її 
виходу на ядерний рівень. Знайти спільну мову з Вашингтоном 
означало вирішити обидві проблеми. Але методи пошуку тако
го порозуміння виявлялися у вибухах гніву і блефування, що, 
по суті, згубно вплинуло на досягнення обраних цілей.

Радянські програми створення ядерних і балістичних ракет, 
як і решта набугків зрілої системи, започаткувалися в часи 
Сталіна. Однак, його спадкоємці, здебільшого не посвячені в ці 
програми, були змушені розробляти власну стратегію.22 їхня 
проблема мала подвійний характер. По-перше, виробництво 
бомб і боєголовок після термоядерного прориву 1953 року 
значно поступалося американському. По-друге, Радянський 
Союз не міг створити флот бомбардувальників великого радіусу 
дії на зразок американської стратегічної авіації. Спосіб, у який 
Хрущов розв’язав обидві проблеми, називали “стратегічним об
маном”. В атмосфері проводилися ефектні випробування су- 
пербомб, аби створити враження наявності величезних арсе
налів. Водночас експлуатувалися радянські успіхи із супутником 
та іншими запусками ракет, аби переконати, що міжконтинен
тальні балістичні ракети (МБР) достатньо потужні, щоб протидіяти 
перевазі Америки по стратегічних бомбардувальниках. Обидва ці 
обмани зросли на таємниці, оскільки до кінця 50-тих років Спо
лучені Штати не мали жодних адекватних засобів виявлення ра
дянських військових об’єктів в атмосфері. Отож, Хрущов викори
стовував видимість сили, намагаючись залякати Вашингтон і при
мусити його до глобальної угоди про взаємну безпеку.

Суть домовленості полягала в тому, що Москва забезпечу
ватиме без’ядерний статус Китаю, якщо американці визнають 
нейтралітет і без’ядерним статус Німеччини, а також військо
вий паритет з Радянським Союзом. Про це, звичайно, ніколи 
не заявляли публічно, але давали зрозуміти шляхом політич
ного тиску і дипломатичних маневрів. Брязкаючи ракетами і 
випробовуючи бомби протягом 1956-1958 років, Хрущов нама
гався отримати, і таки домігся, запрошення до Сполучених 
Штатів у 1959 році, а також призначення в 1960 році зустрічі 
на найвищому рівні з керівниками чотирьох світових держав у 
Парижі. Обидві події стали прелюдією до врегулювання 
німецької проблеми. З метою подальшого прискорення проце
су в 1958 році, він оголосив Вашингтонові щось на зразок уль
тиматуму стосовно Берліна: німецький мирний договір має бу- 
Ти підписаний протягом шести місяців, інакше Москва підпи
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ше сепаратний договір зі Східною Німеччиною і, таким чином, 
передасть маршрути доступу до Берліна новій державі. Однак, 
мета цієї заяви полягала не стільки в тому, щоб витіснити со
юзників із Берліна, скільки в тім, аби створити для себе козир
ну карту і в такий спосіб примусити їх відмовитися від переоз
броєння Західної Німеччини. Коли ця погроза не привела до ба
жаних результатів, Хрущов все одно поїхав до Кемп-Девіду (а 
потім негайно помчав до Пекіна, щоб заспокоїти своїх 
розгніваних китайських союзників),- але проблема Берліна так і 
залишалася для Заходу подразником, навіть після будівництва 
Стіни в 1961 році.

Таке балансування, здавалося, виправдовувало себе аж до 
1960 року, коли обман виявили і залякування спричинило 
серйозну кризу. Наприкінці 50-тих років польоти американсь
ких розвідувальних літаків У-2 довели, що можливості МБР не 
відповідали попереднім вихвалянням. Затим, коли у 1960 році 
збили У-2 над Свердловськом і президент Ейзенхауер відмо
вився вибачитися, Хрущов рішуче скасував уже підготовлену 
зустріч на найвищому рівні в Парижі, щоб убезпечити свої по
зиції вдома і в Пекіні. Він знову посилив тиск стосовно Берліна 
в 1961 році на зустрічі у Відні з президентом Кеннеді, міжна
родний авторитет якого були щойно ослаблений через фіаско з 
вторгненням на Кубу, у затоку Свиней. Тиск посилився після 
будівництва берлінської Стіни в цьому ж році.

Кульмінацією стала найвища міра залякування, — 
розміщення радянських ракет і ядерних боєприпасів на Кубі в 
1962 році. Це розміщення здійснили передусім не для того, щоб 
захистити Кубу від нового, організованого американцями 
вторгнення, як пояснював Хрущов пізніше. Цей ризикований 
випад скоріше вчинили з розпачу, аби малим коштом виріши
ти всі зовнішні проблеми Радянського Союзу. По-перше, це 
був швидкий спосіб компенсувати відсутність радянських МБР. 
Перемістивши ракети середнього радіуса під бік Сполученим 
Штатам, Хрущов сподівався досягти стратегічного паритету 
шляхом географічної наближеності. По-друге, так він міг за
спокоїти радянських військових, чиї лави і ресурси скорочува
ли на користь хрущовських вітчизняних програм розвитку спо
живання. І, по-третє, це могло змусити Америку погодитися 
нарешті з радянською позицією щодо Берліна й Німеччини, 
можливо, використовуючи ракети на Кубі, як справжню ко
зирну карту. Нарешті, у такий спосіб показати китайцям, шо 
Росія не йде на поступки імперіалізмові, тому їм не потрібна 
власна бомба.
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У досягненні всіх цілей, або хоча б деяких, Хрущову на
лежало б рішуче продемонструвати присутність радянських 
ракет на момент, коли він зважився зробити свій вибір, а 
вже потім ініціювати переговори щодо своїх вимог. 
Безсумнівно, в цьому й полягали його наміри. Але амери
канський У-2 викрив його до того, як він повністю облаш- 
тувався на Кубі. І справді, він мав бути готовий до цього, 
перш ніж розпочинати операцію. Американські сили “ізо
лювали” острів; блеф виплив на поверхню. Довелося відсту
пити, не отримавши від Кеннеді нічого, крім рятівних для 
свого престижу усних поступок стосовно Куби і виведення 
застарілих ракет з Туреччини. Так завершилася найсерйоз
ніша криза всього повоєнного періоду.

Як це не парадоксально, події відбулися в той час, коли хо
лодна війна в цілому вже йшла на спад. В 1959 році почалися 
переговори про заборону випробувань ядерної зброї, а незаба
ром, після кризи в 1963 році, підписали угоду про заборону ви
пробувань в атмосфері, таким чином, започаткували процес об
меження озброєнь і переговорів, які триватимуть до 1990 року. 
Вперше продаж американського зерна Радянському Союзу бу
ло зафіксовано в 1963 році, що згодом перетворилося на 
постійну практику. Втім, кубинська ракетна криза, хоча й ста
ла винятком, мала щасливий фінал не тільки завдяки імпуль
сивній особистості Хрущова. Вона також проілюструвала фун
даментальну слабкість міжнародного становища Радянського 
Союзу, оскільки його система на ділі не забезпечувала ресурсів 
для підтримки статусу супердержави. Постійно існувала споку
са компенсувати цю слабкість певними несподіваними захода
ми. Кубинська авантюра Хрущова була наочним прикладом. 
Попереднім прикладом слугувала Корея. Додаткові підтверд
ження не змусили себе довго чекати.

Ще один парадокс ракетної кризи 1962 року полягає в то
му, що сприймалася вона як криза тільки на Заході. Радянське 
населення не відало, що коїться аж до самої розв’язки, і навіть 
по тому більшість людей не усвідомлювала, наскільки небез
печним був момент. Через те, що режим пропонував населен
ню таку картину світу, в якій Радянський Союз, хоча й зазнає 
нападів імперіалізму, залишається нездоланним. Холодна війна 
і гонка озброєнь трактувалися як односторонні загрози Заходу, 
спрямовані проти Радянського Союзу, водночас “боротьба за 
мир” виступала характерною рисою радянської політики. У 
такій атмосфері кінець холодної війни і початок обмеження 
гонки озброєнь ніколи не були об’єктами занепокоєння ра-
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донського населення, навіть за умови, що ці причини хвилюва
ли впливові групи на Заході. Проблеми радянського населення 
залишалися суто внутрішніми — від поліпшення життєвого 
рівня до скорочення репресій. У Радянському Союзі не існува
ло ніякого “руху за мир”, і ця обставина давала Хрущову повну 
свободу для сміливих дій у зовнішній політиці. Таким чином, 
він міг висадитися на Кубі, не відповідаючи ні перед ким, 
окрім керівництва партії.

І в очах колег, навіть за умови, що Кеннеді дав йому мож
ливість максимально зберегти свою репутацію, довіра до Хру
щова як до лідера похитнулася. Крім того, кубинська поразка 
збіглася з його “помилкою”: з дозволом опублікувати “Івана 
Денисовича” і рішенням розділити партію на дві частини. Ці 
три події восени 1962 року, якщо їх розглядати у сукупності, стали 
першими причинами його усунення від влади у жовтні 1964 року.

Фундаментальнішою причиною його усунення була нова 
природа партії-держави в постсталінський період. Сама партія 
відрізнялася від тієї, якою вона була одинадцять років тому, 
відрізнялися і її стосунки з лідером.23

На час смерті Сталіна партія налічувала 6,9 мільйонів членів 
і, як ми вже бачили, була близька до того, щоб перетворитися 
на номенклатурну партію, тобто таку, в якій домінує керівна 
еліта тепер уже імперської держави. Однак, новий корпоратив
ний характер партії ще залишався в тіні завдяки повному 
підпорядкуванню організації Сталіну і нагляду з боку таємної 
поліції. На час падіння Хрущова партія налічувала 11750000 
членів і стала повністю номенклатурною партією, корпоратив
ною організацією керівної еліти. Водночас, з падінням Берії, 
вона звільнилася від поліцейського нагляду і, як з’ясувалося, 
від контролю з боку її лідера також. Проте минуло десятиліття, 
перш ніж це стало очевидним.

Протягом своїх найкращих років, наприкінці 50-тих, Хру
щов також намагався “омолодити” партію так само, як нама
гався колись її перетрусити. У цій сфері його політика теж бу
ла популістською, що стало додатковим проявом його палео- 
ленінізму. З 4,5 мільйонів нових членів, прийнятих між 1956 і
1964 роками, дедалі більший відсоток складали робітники і де
що менший -  селяни (на час вступу); ці дві категорії разом ут
ворювали близько 50 відсотків, — очевидна зворотна тенденція 
у порівнянні з останніми сталінськими роками, коли більше 
приймали з рядів “інтелігенції”, тобто з класу управлінців.

Ця еволюція була складовою частиною освітньої політики 
Хрущова. Коли Сталін запровадив свою систему, він обмежив
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доступ до вищої освіти, ввівши оплату за навчання, і, таким чи
ном, регулював приплив нових кадрів на організаторські і апа
ратні посади. Це, звичайно, сприяло перетворенню кадрів у ок
рему касту. Хрущов спробував демократизувати освіту, скасу
вавши плату за вищу освіту і запровадивши загальну деся
тирічну шкільну програму. Він зробив спробу ще більше набли
зити реформовану систему до людей, додавши два роки до ос
новної програми і вимагаючи від усіх учнів старших класів 
відпрацьовувати певний час на виробництві. Таким чином, він 
сподівався запобігти відриву фахової інтелігенції від мас. Як та
ка, ця реформа була складовою частиною хрущовського “пере
ходу до комунізму” і “всенародної держави”. Однак, подібна 
схема дедалі більше суперечила природі спеціалізованої і стра- 
тифікованої робочої сили. Реформа дратувала все більш 
мобільні сім’ї фахівців, які бажали, щоб їхні діти залишалися в 
школі повний день, а тимчасові робітники лише дезорганізову- 
вали виробництво. І при цьому реформа не уповільнювала ріст 
соціальної диференціації в країні.

Результатом розширеного членства в партії було її очевидне 
перетворення на організацію керівної еліти, якщо порівнювати 
з партією Сталіна. Члени партії, які вступали в неї як робітни
ки, згодом висувалися на незначні керівні посади. Все більша 
кількість членів партії мала вищу освіту. Так само важливо, що 
тільки близько 4 відсотків робітничого класу перебували у 
партії, в той час члени партії з категорії інтелігенції складали 
25 відсотків. Будь-хто, прагнучи отримати відповідальну поса
ду в системі, повинен був вступити до партії не пізніше трид
цяти років. Таким чином, до кінця правління Хрущова партія 
перетворилася на відверте корпоративне організаційне утво
рення — номенклатуру.

І це утворення, особливо його внутрішнє ядро партійних апа
ратників, не бажало, аби його кидали з однієї кампанії на іншу, ре
організовуючи знову і знову. Воно потребувало стабільності, щоб 
без перешкод насолоджуватися владою і пільгами.

І при цьому воно вже втратило страх. З часу страти Берії та 
його головних помічників, жодна відома особа не була 
^суджена до вищої міри з політичних міркувань. Члени 
‘антипартійної групи” — які, зрештою, зробили спробу дер
жавного перевороту, — були переведені на нижчі посади, а Хру
щов навіть не міг виключити Молотова і “компанію” з партії 
^  до 1960 року. Очевидно, що його колеги чинили опір, бо для 
них десталінізація означала передусім захист партії від влади 
будь-якого першого секретаря. І неспроможність Хрущова усу
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нути групу стала чітким виявом слабкості, яка не гарантувала, 
що у майбутньому не повторюватимуться нові перевороти.

Окрім того, Хрущов, попри всю свою активність першого 
секретаря, був лише босом, а не лідером чи вождем. Він так і 
не досяг харизматичної висоти інших верховних комуністичних 
лідерів — Леніна, Сталіна, Мао, Хо, Тіто або Кастро — статусу, 
який присвоювався лише за значні революційні здобутки. І в 
свої сімдесят років він дедалі більше нагадував анахронічне по
вернення до більш простих часів з історії партії.

Таким чином, у жовтні 1964 року його колеги в Президії, 
діючи як верховні захисники номенклатурної партії, організу
вали успішний переворот і відправили його на відпочинок. Во
ни не залишили йому жодної можливості викликати колишніх 
його прибічників з провінції у Центральному Комітеті, яких 
він, так чи інакше, відштовхнув від себе, розділивши партію. І, 
оскільки у нього більше не залишалося поліцейських повнова
жень, щоб залякати колег, він не мав іншого вибору, як капіту
лювати. Згідно до офіційних даних, він пішов у відставку за 
станом здоров’я. Після падіння його звинуватили у “волюнта
ризмі”, “суб’єктивізмі” і “легковажності задумів”, якими оха
рактеризували низку реформ, згадуваних вище. Так завершив
ся перший великий цикл реформи комунізму на болісному, 
нисхідному шляху Радянського Союзу зі сталінського піку.



10

ЧАС СПЛАЧУВАТИ ПО РАХУНКАХ 
Брежнєв і номенклатурний комунізм, 1964-1982

Очевидно, ми вже досягли тієї безвиході, де поняття влади не 
пов'язується ні з доктриною, ні з особистістю лідера, ні з 
традицією, а тільки з владою як такою...

Природно, що єдиною метою подібного режиму, принаймні, 
у внутрішніх справах, повинно стати самозбереження 
Режим не прагне ані відновлення сталінізму, ані переслідування 
представників інтелігенції, ані надання братерської допомоги 
тим, хто цього не просить. Потрібно лише одне — щоб усе 
залишалося, як було: владу поважають, інтелігенція мовчить і 
систему не розхитують ніякі небезпечні або несподівані 
реформи. Режим не атакує — він захищається. Його девіз: не 
чіпайте нас, і ми вас не чіпатимемо.
— Андрій Амальрік, Чи існуватиме Радянський Союз до 
1984 року? 1969

Два постхрущовські десятиліття, здавалося, приведуть Ра
дянський Союз до апогею успіху і до такого рівня міжнародно
го впливу, який перевершить навіть досягнутий Сталіним після 
1945 року. Новий лідер, Брежнєв, принаймні, усвідомлював 
амбіції Хрущова стосовно досягнення справжньої рівноваги 
сил зі Сполученими Штатами у ядерних озброєннях ; він свідо
мо втрутився у справи третього світу; і на додаток оточив кон
тиненти підводними човнами. Словом, Радянський Союз тепер 
постав перед світом як супердержава. Справді, у 70-тих роках, 
коли Захід похитнувся під вагою в’єтнамської катастрофи, 
Уотергейту і падіння шахського Ірану, здавалося, начебто 
співвідношення сил”, як висловлювалися у Союзі, остаточно 

змінилося “на користь соціалізму”. Безумовно, більшість лю- 
Дей на Сході і на Заході поступово починали розуміти, що ра
дянська економіка навряд чи функціонувала настільки ж доб- 
Ре» як здавалося в часи Хрущова. Однак, припускалося, що Ра
дянський Союз може використати свої міжнародні політичні
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переваги і відсутність внутрішніх криз, щоб обійти Захід. Та
ким чином, з’явиться переможець у “змаганні між двома сис
темами” або, принаймні, володар Євразії.

Але насправді протягом цих двадцяти років криза 
поглиблювалася. Горбачов пізніше назвав їх “періодом за
стою”, начебто даючи зрозуміти, що систему можна знову зму
сити працювати, але терміни “занепад” і “розпад”, буди б до
речнішими. І не тільки тому, що країною керувала зашкарубла 
геронтократія, якій бракувало бажання для здійснення реформ. 
Хоча це старіння складало лише частину проблеми, воно стало 
логічним наслідком номенклатурної системи, а не просто фа
тальним збігом обставин. Фактично, більш глибоку причину 
“застою” слід шукати в базових структурах самої радянської 
системи. Кожна з цих структур — економіка, управління, ідео
логія, “блок” народних демократичних держав — почала розпа
датися. Усі інститути, утворені у 30-тих і 40-вих роках, досягли 
максимального потенціалу у 60-ті, і кожен з них почав занепа
дати, а постхрущовське керівництво намагалося їх зберегти. 
Рахунок за дорогі успіхи героїчної доби радянського соціалізму 
нарешті належало сплатити. І цілком логічно, що вся система, 
створена Леніним і Сталіним, повільно входила в суцільну кризу.

РЕФОРМА ЗГАСАЄ

На час падіння Хрущова, здавалося, ніби єдиною серйоз
ною проблемою для Радянського Союзу була звичайна криза 
успадкування влади. На зміну персональному правлінню Хру
щова прийшло нове колективне керівництво, схоже на дві по
передні моделі зміни влади після смерті Леніна. Однак, цього 
разу схема істотно відрізнялася: не було боротьби, яка б завер
шилася появою верховного вождя, і нове керівництво залиша
тиметься, по суті, колективним, доки не зійде зі сцени в сере
дині 80-тих.

Така ситуація виникла тому, що Хрущов безповоротно 
змінив стару сталінську “конституцію”. Завдяки йому припи
нився сталінський терор. Він гарантував колегам у Політбюро 
захист від політичної поліції, але їхня безпека стала джерелом 
його власної вразливості. Він позбувся єдиного засобу контро
лю за апаратом і, таким чином, гарантій власної влади. Так, він 
забезпечив апаратникам не тільки недоторканність, але й пра
во довічного перебування на їхніх посадах. Отож, коли Хрушо- 
ва змістили, номенклатура, як колективне утворення, стала но
вим верховним керівником системи.
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Провідні кадрові працівники системи відповідним чином 
розподілили основні посади між собою. Леонід Брежнєв, 
давній протеже Хрущова, обійняв посаду першого секретаря. 
Тому наступні вісімнадцять років зазвичай називають “ерою 
Брежнєва”, який справді може бути реальним символом цілого 
покоління, породженого сталінізмом. Посада Голови Ради 
Міністрів дісталася Олексію Косигіну, якого часто називають 
“технократом”. Але така характеристика не відповідає 
дійсності, оскільки він, колишній інженер текстильної промис
ловості, протягом попередніх двадцяти років працював ви
ключно у партійному апараті. І кар’єра Косигіна мало чим 
відрізнялася від життєписів більшості апаратників брежнєв- 
ського покоління. їхній cursus honorum* складався з рудимен
тарної “вищої” технічної освіти початку і середини 30-тих 
років, а супроводжувався переходом від управління у промис
ловості до перебування на постійній службі у розпал чисток. 
Одні потрапили до секретаріату Центрального Комітету 
Сталіна, інші — до Президії Хрущова. Виходець із цього по
коління, також протеже Хрущова, Микола Підгорний, став 
номінальним главою держави. Але немає сенсу проводити над
то чітке розмежування між цими фігурами. Вони нагадують 
їхніх товаришів — Кириченка і Кириленка — за часів Хрущова, 
або, як міг би сказати Гоголь — Петра Івановича Бобчинсько- 
го та Петра Івановича Добчинського.

Однак, про одного з апаратників варто згадати окремо,— 
трохи старшого Михайла Суслова, головного ідеолога і “сіро
го кардинала” епохи Брежнєва.1 Він викликає інтерес, бо його 
кар’єра стала втіленням життєвого циклу радянської системи. 
Він народився у сім’ї бідних селян, у 1918, в шістнадцять років, 
став комсомольським активістом місцевого комітету бідняків 
села. Під час НЕПу торував собі шлях через “робфак” і Черво
ний Інститут Економіки, а на час першого п’ятирічного пла
ну викладав у Індустріальному Інституті. У розпал чисток Сус
лов — партійний секретар південного регіону — Ставропольсь
кого краю; а в 1944 році він контролює “совєтизацію” Литви. 
У 1947 надзвичайно живучого апаратника винагородили поса
дою в Центральному Комітеті під керівництвом Жданова, а в 
1952 — Суслов стає членом Президії Сталіна.

При Хрущові Суслов спочатку зайняв позицію головного 
прихильника нового лідера проти “антипартійної групи” в 
інтересах партійної реформи. Згодом обстоював стабільність

* послужи и й список (лат.).
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партії і став головним критиком ексцесів Хрущова, також був 
організатором вдалого перевороту в 1964 році. Але в усіх цих 
ролях він завжди нагадував своєрідну квінтесенцію партійного 
працівника і тому став головним ідеологом “м’якого” 
сталінізму брежнєвської доби.

Нове колективне керівництво — Брежнєв, Косигін і Сус
лов — чітко визначили свою програму, коли оголосили прин
цип “стабільності кадрів”, який згодом набув матеріального 
втілення. Сталося це в часи скасування партійного статуту Хру
щова, який передбачав ротацію кадрів і терміни перебування 
на партійних посадах. Повернення до минулого відбулося саме 
тоді, коли партія поділилася на дві частини і було згорнуто 
освітню реформу Хрущова. Щодо нових економічних реформ, 
то були скасовані раднаргоспи; їх замінили центральними 
міністерствами. Таким чином, протягом одного року дохру- 
щовський status quo відновили повністю, за суттєвого винятку: 
не стало Вождя, і навіть боса.

У 60-тих роках Брежнєв, очевидно, був лише першим серед 
рівних, і таке становище залишалося, по суті, навіть у 70-тих, 
незважаючи на зростання його ваги у внутрішніх і зовнішніх 
справах.2 Він відвідував інші країни, зустрічався з керівниками 
держав і в період розрядки відновив практику зустрічей на ви
щому рівні з президентами Ніксоном, Фордом і Картером. Що
до внутрішніх справ, у 1966 році він зробив жест у дусі нео- 
сталінізму, поновивши титул Генерального Секретаря і перей
менувавши Президію на Політбюро. У 1977 змістив Підгорно- 
го з посади президента і обійняв її сам, як свого часу вчинив 
Сталін. Він призначив себе головнокомандуючим збройними 
силами, вкрив груди нагородами і видав повне зібрання влас
них творів (буцімто теоретичних). Подібні традиційні атрибути 
радянського вождя залишалися лише атрибутами і виявами 
вождізму, відображенням неминучої тенденції висунення одно
го керівника — принаймні символічно — в результаті колек
тивного керівництва партією-державою. Фактично, він так і не 
став таким же активним керівником, як Хрущов. Врядування, 
практично, здійснювалося на основі консенсусу, і цього разу 
колегіальне керівництво залишалося політичною реалією. Тому 
що Брежнєв, на прикладі падіння Хрущова, дуже добре засвоїв, 
що старе гасло “кадри вирішують усе” набуло нового значен
ня. За відсутності терору, Генеральний Секретар тепер 
відповідав перед ними, а не навпаки, як при Сталіні. Таким чи
ном, роки Брежнєва-Косигіна-Суслова стали великою д о б о ю  

номенклатурного комунізму.
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Отож, мандруючи, ідеї Гегеля про причинність в історії 
здійснили повне коло. Для засновника сучасної діалектики 
раціональна бюрократія була “універсальним” класом, який ве
де людство до його самореалізації. Маркс передав цю універ
сальну роль найбільш упослідженому і дегуманізованому класу
— пролетаріатові.3 Ленін замінив пролетаріат партією і 
легітимізував диктатуру як наслідок цієї зміни, назвавши її ви
явом логіки історії. В умовах “розвинутого” і “справжнього” 
соціалізму Брежнєва диктатура партії стала періодом доміну
вання нового класу — номенклатури. Таким чином, універсаль
ним класом знову була бюрократія, яка стверджувала, що пра
вить в ім’я історичної доцільності.

Нові лідери аж ніяк не сподівалися, що їхнє прагнення 
стабільності завершиться “застоєм” Спочатку вони тяжіли до 
обережного реформаторства; і якщо відмовилися від цього кур
су, то тільки через те, що, на відміну від Хрущова, незабаром з 
досвіду зрозуміли — продовжувати реформу надто небезпечно, 
їхня початкова програма включала три етапи: по-перше, завер
шити десталінізацію і покласти край інтелектуальному диси- 
дентству, щоб відновити стабільність; по-друге, продовжувати 
більш поміркований курс економічних реформ, щоб забезпечи
ти довготривалу міць країни і споживчий добробут; і, по-третє, 
повільніше і не так провокаційно домагатися міжнародного па
ритету зі Сполученими Штатами. У такий спосіб вони сподіва
лися досягти цілей хрущовської реформи комунізму, відкинув
ши хаотичність та непевність його методів. І кілька років 
поспіль забезпечували скромний поступальний рух, аж поки 
набагато відважніші реформи комунізму празької весни 1968 
року настільки налякали їх, що усілякі зміни в Радянському 
Союзі припинилися аж до кінця 80-тих років.

Про завершення десталінізації й атаки на дисидентство у 
1965 році засвідчив арешт двох письменників, які опублікували 
свої твори за кордоном, — Андрія Синявського і Юрія 
Данієля,* — та суд на ними наступного року. Звичайно, і 
раніше при Сталіні багато радянських письменників зникали 
без будь-якого відкритого судового розгляду, але це було впер
ше, коли авторам інкримінувався зміст їхніх творів. їх ув’язни
ли, обидва отримали по кілька років Сибіру, що було засторо- 
г°ю для всіх інших — відмовитися від “самвидаву”. Але хитрість 
Не спрацювала. Натомість вона слугувала іскрою для виник
ання незначного, але організованого, потоку непокори. Те,

* Власне, Юлія Данієля (прим, перекл.).
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що при Хрущові вважали антисталінським вибухом обурення і 
надії — спочатку в 1957, а потім у 1962 році — тепер перетвори
лося на постійний рух, якому незабаром присвоїли назву диси- 
дентства.

Існує кілька причин виникнення дисидентського руху. 
Падінням Хрущова не тільки завершилася публічна критика 
сталінського минулого, воно викликало ортодоксальний контр
наступ, який фактично мав на меті реабілітацію Сталіна. І 
справді, суд над Синявським-Данієлем напередодні першого 
з’їзду партії за нового керівництва, широко тлумачився як пре
людія до активної ресталінізації.4 Отож, дисидентство було, на
самперед, рухом самозахисту від такого повороту, який зали
шався подразнюючим чинником аж до дев’яностої річниці з 
дня народження Сталіна в 1969 році. Але дисидентство 
означало також більш глибоке розчарування у спробах ре
формувати систему. До деякої міри, поверховий оптимізм 
хрущовських років поступився усвідомленню того, що ре
форма не прийде згори, а в кращому випадку — шляхом три
валого, повільного процесу тиску і боротьби. Зрештою, дис
курсом дисидентства були лише реформи, а не цілковите 
знищення системи. І, нарешті, дисидентство могло зароди
тися, тому що режим більше не бажав вдаватися до бруталь
ного терору минулого. А не через те, що система лібералізува
лася або зазнавала мутації в напрямку від тоталітаризму до про
стого авторитаризму, — зміни відбулися з тієї прагматичної 
причини, що надзвичайний терор ставав руйнівним для самої 
системи. Отже, режим тепер проводив репресії не такими 
відвертими, а м’якішими і поступливішими методами, зазви
чай, обгортаючи їх “соціалістичною законністю”, як у випадку 
суду над Синявським і Данієлем.

Тому помилково говорити про брежнєвський період як про 
новий сталінізм. Брежнєв, як людина, навіть у союзі із Сусло
вим, не був Сталіним. Якби він і спробував здійснити перево
рот зверху та проводити масовий терор, в умовах 60-тих років 
він не зміг би далеко зайти. Як уже відзначалося, сталінізм мо
же відбутися лише один раз протягом циклу існування ко
муністичного режиму, цей єдиний раз стає поворотним момен
том у будівництві соціалізму. Тільки така вища ціль утворює 
підгрунтя для фанатизму і стимулює насильство реального 
сталінізму. Але, як тільки соціалізм збудований, первинне за
вдання режиму полягає у “захисті своїх завоювань”. Сталінізм 
або, точніше, сталінська система, стає рутинною і стійкою, як 
“розвинутий соціалізм” Колись запальна ідеологія класової
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боротьби перетворюється на холодну ідеологію ортодоксально
го заклинання5 Відтак, керівництво переходить від рево
люціонерів до охоронців режиму. Такий “м’який” сталінізм са
ме й практикувався під час сірого періоду Брежнєва, Косигіна 
і Суслова.

Ще одна причина дещо приглушеного тоталітаризму випли
вала зі стану економіки. Тепер вона виглядала надто величез
ною і складною, щоб керувати нею такими брутальними мето
дами, як у 30-тих роках, або навіть з тими обмеженнями, які 
спостерігалися протягом повоєнної відбудови. Крім того, на
далі вже неможливо було стримувати ріст споживання, а це оз
начало, що потрібно поліпшити ефективність сільського госпо
дарства. Хрущов уже вказав шлях у цьому напрямку і відступа
ти не було можливості. І справді, нове керівництво відчувало 
необхідність зміцнити економічні досягнення Хрущова в інте
ресах стабільності системи і розвитку її військової потужності 
як супердержави. Тому в економіці спочатку не помічалося по
холодання, а спостерігалося радше зміцнення реформаторських 
зусиль.

Найяскравіше вони виявлялися у сільському господарстві. 
Хоча неспокійну “кампанійщину” Хрущова зупинили, його 
найважливіші програми розвивалися. Зросли капіталовкладен
ня у хімічну промисловість і виробництво штучних добрив. 
Підняли закупівельні ціни на зерно й худобу. Зняли деякі об
меження щодо приватних ділянок. Крім того, протягом 
брежнєвського правління капіталовкладення у сільське госпо
дарство неймовірно збільшилися; врешті-решт вони сягнули 
чверті від усього бюджету. Радянський Союз у цей час 
спрямовував більше національних ресурсів у сільське господар
ство, ніж будь-яка інша країна. Колись зневажене село на три
валий період стало найвищим пріоритетом режиму. І справді, 
продуктивність помітно зростала, навіть швидшими темпами, 
ніж у більшості західних країн.6 Однак, сільське господарство 
підточувала криза: кожний поганий врожай ставав національ
ною драмою, і країні доводилося регулярно імпортувати зерно, 
особливо на корм худобі.

Одна з причин певних невдач полягала в тому, що радянсь
ке сільське господарство перебувало у такому пригнобленому 
стані, що навіть його швидке зростання не могло підвищити 
Рівень виробництва. Крім того, зросли доходи міського і

25*
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сільського населення, а тому значно підвищився попит. 
Оскільки велика частина громадян все ще залишалася зайня
тою у сільському господарстві, це впливало на низький рівень 
продуктивності і збільшення загальних витрат. Вперше в 1965 
році міське населення Радянського Союзу за кількістю переви
щило сільське, яке за показниками 1985 року складало ЗО 
відсотків. Навіть за таких умов завжди бракувало робочої сили 
під час жнив і тому доводилося мобілізовувати мільйони меш
канців міст і військових на збирання врожаю.

Очевидно, що основна причина сільськогосподарських не
вдач корінилася в організації виробництва: управління госпо
дарством — масивні капіталовкладення, повсюдне використан
ня хімічних добрив, кампанії зі збору врожаю — і надалі 
здійснювалося згори і з центру. Таким чином, режим наполя
гав на своїй політиці трансформування колгоспів у радгоспи і 
до 80-тих років на частку останніх припадало понад половини 
оброблюваних площ країни. Водночас деякі обережні, однак, 
досить успішні експерименти з “ланковою системою” приду
шувались керівниками колгоспів. Словом, режим підсилив 
звичайні командно-адміністративні методи і одержав 
відповідні, негативні для виробництва, результати. Втім, було 
неможливо обстоювати будь-яку іншу політику.

Отже, до кінця епохи Брежнєва постачання продовольства 
знижувалося, порівнюючи з попитом; сільське господарство, 
яке за Сталіна було джерелом примусового накопичення 
капіталу для капіталовкладень у промисловість, стало най
більшим тягарем для інших галузей економіки.7 Очевидно, що 
навіть за повернення до класичних сталінських економічних 
пріоритетів, колективізоване сільське господарство не можна 
було зробити продуктивним; ціною такої відчайдушної спроби 
можна було лише підірвати систему в цілому. Зубожіння, що в 
результаті настало , остаточно визначило долю молодшого 
партнера по революційній змичці Леніна — в союзі робітників 
і селян.

Старший партнер по змичці — робітники — дійшов до 
подібної безвиході у часи Брежнєва, як і весь індустріальний 
сектор. Поворотним моментом виявилася невдала економічна 
реформа Косигіна у 1965 році, яка стала не просто одним із 
сумних епізодів брежнєвізму, а ознаменувала поразку цент
ральної програми всіх починань комунізму реформ.

Економічна реформа в централізованій економіці може 
просуватися лише в одному напрямку — до розосередження і 
ринку. І справді, саме в такому напрямку скеровувалися всі зу
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силля реформ, відколи в 30-тих роках Сталін створив команд
ну економіку. Перші боязкі натяки на рух у такому напрямку 
з’явилися під час обговорення “ланкової системи” після Другої 
світової війни. Відкрите визнання комуністичним урядом розо
середження як можливої цілі реформ настало тоді, коли Тіто 
оголосив свою політику “самоуправління” на початку 50-тих 
років, і згодом, коли запропонував свій проект програми в 1957 
році. Цей напрямок отримав теоретичне обгрунтування старо
го ринкового соціаліста Оскара Ланга, на якого не зважали 
після його повернення до Польщі в 1945 році. Там він брав 
участь у будівництві соціалізму на батьківщині і досяг кращих 
результатів протягом “польського жовтня” 1956 року. Відлига 
часів правління Хрущова сприяла обговоренню цієї ідеї в Росії: 
у 60-тих роках російська традиція академічної економіки, яка 
була однією з найконструктивніших у світі в 20-тих роках, по
чала несміливо відроджуватися не лише як теоретична і мате
матична дисципліна, але також, як школа прикладних ідей.8

Про їх практичне застосування вперше згадувалося у 
1962 році у статті професора Євсея Лібермана, яка з’явила
ся в “Правді” під заголовком “План, прибуток, премія” Ця 
ідея незабаром стала відома як “ліберманізм”, який висту
пає за розширення автономії підприємств, дозволяє їм пра
цювати задля прибутку, що у свою чергу повинно забезпе
чити інвестиційний капітал, а також матеріальні стимули 
для робочої сили і керівництва. Крім того, оскільки промис
ловість повинна працювати на основі госпрозрахунку 
Леніна, тобто на основі прибутків і збитків, підприємства 
повинні мати можливість банкрутувати. “Ліберманізм”, за 
умови його реалізації, поставив би сталінську систему з ніг 
на голову: мета виробництва виражалася б не тільки у по
казниках кількості й тоннажу, і̂о уваги також бралися б 
якість і собівартість; а рішення ^е спускалися б згори — во
ни були б реагуванням на ринкові сили попиту і пропо
зиції. Псевдоконкурентоспроможні методи і морально-ідео- 
логічні стимули “соціалістичного змагання”, “шокової ро
боти” і “стаханівщини” були б замінені менш соціалістич
ними за сутністю, але більш ефективними стимулами при
бутку і вигоди.

Ці ідеї підтримувалися головними представниками відро
дженої дисципліни радянської економіки — В. С. Немчино- 
Вим, Л. В. Канторовичем і В. В. Новожиловим. І справді, 
вони розвивали “ліберманізм” набагато ширше, виступаючи 
За реорганізацію економіки на більш раціональних і науко
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вих засадах, пропонуючи впровадження кібернетики і сис
темного аналізу (дотепер засуджувався, як “буржуазний”), а 
також комп’ютеризацію плану, що сприяло б його більшій 
гнучкості. Вони навіть вказували на те, що ці зміни вимага
тимуть реформи партії-держави.

Хрущов і його колеги цікавилися новими ідеями, хоча вони, 
звісно, не усвідомлювали їх підривного потенціалу для систе
ми. Саме Хрущов підтримав статтю Лібермана і напередодні 
свого падіння запровадив методи останнього на двох текстиль
них фабриках. Через два дні після зміщення Хрущова Косигін 
поширив експеримент на інші підприємства, що призвело до 
значного успіху. У наступному році інший економіст-реформа- 
тор Абел Аганбегян (який пізніше відіграє важливу роль при 
Горбачові) забив на сполох у Центральному Комітеті. У 
конфіденційному повідомленні він детально описав спад ра
дянської економіки, порівнюючи її з економікою Сполучених 
Штатів, і пояснив його надмірною централізацією і непро
порційним тягарем оборонних витрат.9 1965 року Косигін роз
почав власну реформу, намагаючись зупинити цей спад, утри
муючи військову структуру.

Першим кроком реформи, як зазначалося раніше, повинно 
було стати скасування раднаргоспів та їх заміна центральними 
міністерствами. Другим — розширення організаційної автономії 
підприємств, які, передбачалося, працюватимуть на основі 
прибутковості. Тепер підприємства отримували від своїх 
міністерств меншу кількість визначених цілей або “індика
торів” (вісім замість сорока), і обсяг збуту прийшов на зміну 
валовому виробництву як основному критерію успіху. 
Водночас, матеріальні стимули — у формі премій, які виплачу
валися керівництву і робітникам, прив’язувалися до прибутків 
за допомогою складної системи підрахунків. Втім, 
підприємства не мали права встановлювати власні ціни 
відповідно до попиту або соціальних потреб; ціни встановлю
вала нова організація -  Держкомцін, — виходячи зі старих кри
теріїв задоволення “потреб”, визначених планом, а не ринком. 
Але без свободи власного ціноутворення прибутковість 
підприємств стала вторинним критерієм їхнього успіху. Крім 
того, не створювалися фонди для забезпечення росту премій як 
стимулу для робітників. Так само повернення до центральних 
міністерств фактично скасовувало нову автономію підприємств.

Ці суперечності спричинили призупинення реформи після
1968 року. Іншою причиною стала “празька весна” цього ж ро
ку, — найбільш істотний експеримент у реформі комунізму з
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усіх, які коли-небудь відбувалися (але про це згодом). Однією 
з її основних особливостей була економічна реформа, подібна 
до косигінської. Одним з уроків, які Радянський Союз засвоїв 
на прикладі чеської реформи, був той, що економічна лібе
ралізація може дуже легко перерости в політичну, яка станови
тиме загрозу для самих підвалин режиму. Таким чином, чесь
кий досвід призвів до паніки серед радянських посадових осіб 
усіх рівнів. Нагорі Косигін холодно поставився до ідеї продов
ження своєї програми; апаратники нижчого рівня спонтанно 
зупинили її.

Але навіть за відсутності “празької весни”, структура систе
ми прирікала програму Косигіна на поразку. Керівники вико
ристовували свою автономію заради досягнення цілей Плану, 
аби не ризикувати з нововведеннями на виробництві; міністер
ства бажали лише одного — координувати відповідні індикато
ри; і ті, й інші зростали в умовах сталінської командної еко
номіки, демонструючи прихильність до звичних схем. Таким 
чином, тиха змова бюрократів поступово позбавила реформу 
всіх її основних компонентів, виробництво й надалі скорочу
валося, а якість погіршувалася. Водночас множилася бюро
кратія: до Держплану і Держкомціну приєднався Держпостач 
(відповідальний за матеріально-технічне постачання) і ДКНТ 
(відповідальний за наукові і технологічні нововведення). Тоді ж 
число індустріальних міністерств зросло від сорока п’яти у 1965 
році до понад сімдесяти у 1985-му.

Однак, незважаючи на розвиток радянської індустріальної 
машини і бюрократичної надбудови, темпи росту ВНП і про
дуктивності праці скорочувалися. Хоча точні дані суперечливі, 
не викликає сумнівів їх загальна тенденція.

На той час світ був змушений вибирати між офіційними 
радянськими даними і дещо заниженими оцінками Цент
рального Розвідувального Управління (ЦРУ). Навіть чимало 
радянських економістів погоджувалися, що останні були 
ближче до істини. Наприкінці 80-тих всі зрозуміли, що дані 
ЦРУ також викривлялися, лише трохи менше, ніж офіційні 
радянські. Є дві причини, чому оцінки ЦРУ відрізнялися від 
реальних: по-перше, радянська статистика, з якою змушене 
було працювати ЦРУ, часто “опрацьовувалася” таким чи
ном, щоб перебільшити досягнення задля вигоди Плану і з 
метою одержання премій; і, по-друге, що більш важливо, 
західний метод оцінки радянського валового національного 
продукту (ВНП) — показник, яким нехтував сам Радянський 
Союз, — був хибним.
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Його недолік полягає у несумісності командної економіки з 
ринковою, а відтак і методів порівняння ефективності діяль
ності. Всупереч поширеній думці, ВНП — не факт, а кон
цепція. Якщо точніше, це — вимір. І не існує жодного виміру 
без теоретичного обгрунтування. Таким чином, будь-яка оцінка 
обсягів радянського ВНП — відображення теорії, на якій вона 
базується. І саме тут, у сфері теорії, виникає суттєва проблема. 
Всі наші судження щодо економічної ефективності базуються 
на основі західного досвіду і даних, причому основні дані 
ціни. Але радянські ціни не піддаються жодній економічній логіці; 
їх “логіка” політична або “командна”, — логіка Плану, а не ринку. 
Отже, потрібен “коефіцієнт регулювання собівартості”, щоб кон
вертувати радянські “ціни” у дані, які можна підставити в моделі 
вимірювання розвинутої західної економетрії.

Ці моделі, розроблені головним чином у двох 
Кембріджах у 30-тих і 40-вих роках, як передбачалося, по
винні були впоратися з проблемами, які виникли в часи Ве
ликої депресії. Пізніше, у 60-тих роках, їх кардинально 
змінили з метою аналізу конкуруючої радянської системи, 
як вважалося, в доволі розважливий і науковий академічний 
спосіб. Після цього їх використовувало ЦРУ, аби контролюва
ти розвиток конкурента протягом десятиліть холодної війни.

До 70-тих, за оцінкою ЦРУ, обсяги радянської економіки 
складали приблизно 60 відсотків від американської, що було 
загальновизнано. Цю цифру розглядали як індикатор загрози 
або сподівання, в залежності від того, з якого боку дивитися. 
Оцінки ЦРУ, і навіть оптимістичніші за них прогнози, з різних 
причин зазнали різкої критики з боку емігрантів — радянських 
економістів (на зразок Наума Ясного у 50-тих і 60-тих та Ігоря 
Бірмана у 80-тих роках). Ці економісти стверджували, що ра
дянська статистика була політизованою, а не економічною; що 
план без урахування собівартості, ставав надзвичайно марнот
ратним з точки зору використання капіталів; і що західні 
оцінки серйозно завищувалися, тому що в них ігнорувалася 
низька якість радянського національного валового продукту10. 
Тоді на цих критиків не зважали, називаючи їх розчарованими 
емігрантами. Але коли наприкінці вісімдесятих гласність на
решті дозволила радянським економістам — наприклад, Миколі 
Шмельову, Гавриїлу Попову, Станіславу Шаталіну і Єгору Гай- 
дару — відкрито висловлюватися, вони переконливо підтверди
ли песимістичний, точніше, реалістичний вирок їхніх 
співвітчизників за кордоном стосовно оцінок ЦРУ і західних 
науковців. Фактично, ці російські економісти тепер радять
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зменшити цифри ЦРУ приблизно на 2 відсотки, щоб наблизи
тися до істинного стану справ.

То які ж нам використовувати дані про радянську еко
номічну систему часів Брежнєва або Сталіна у 30-тих роках, 
після того, як він відмовився від “буржуазної” статистики? Ми 
все ще не знаємо відповіді і, мабуть, ніколи не дізнаємося її, бо 
ірреальна діяльність радянської політичної економіки за своєю 
природою не піддається перекладу на мову “нормальних” еко
номічних показників. Не випадково, що така “економіка” не 
мала реальної статистики, так само не випадково, що вона не 
використовувала реальні ціни. Її бухгалтерія була політичним 
завданням Плану, підпорядкованого ідеології, а не прибуткам 
і збиткам, незважаючи на те, що режим, можливо, закликав 
своїх керівників переходити на госпрозрахунок у дні Леніна, 
Косигіна або Горбачова.

Проте старі дані ЦРУ можуть приблизно вказати на тен
денції до спадання.

Середньорічні темпи росту

Рік Фактичний ВНП

1966-1970 5,1%
1971-1975 3,%
1976-1980 2,3%
1981-1990 дані відсутні

Отож, якщо, відповідно, відняти 2 відсотки, як пропонува
ли російські економісти, у 1979-1980 роках Радянський Союз, 
мабуть, уже увійшов у зону негативного росту.11

Але не тільки це насторожувало. Загрозливішим виявився 
той факт, що радянська економіка у 60-тих і 70-тих роках про
скочила великий етап від екстенсивного до інтенсивного роз
витку, який раніше від неї встигли пройти інші індустріальні 
Держави. Видатних радянських економічних успіхів 30-тих, 40- 
вих і навіть 50-тих років досягли завдяки методам інсти- 
туціалізованої військової економіки, яка базувалася на викори
станні значного числа людей і великих обсягів капіталу для 
здійснення грандіозних проектів. Вона також витрачала ці ре
сурси з екстравагантною марнотратністю — і ГУЛАГ був лише 
найгіршим прикладом. Така марнотратність стала можливою, 
по-перше, через те, що великий демографічний вибух кінця 
ХїХ і початку XX століття перетворив Росію на густонаселену 
країну Європи. Отже, радянський експеримент мав у своєму
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розпорядженні демографічний резервуар, з якого безоглядно 
міг черпати Сталін для своїх екстенсивних методів розвитку, 
особливо в часи жахливого голодомору. По-друге, марнотратне 
використання Сталіним ресурсів полягало в тому, що великий 
євразійський простір країни -  одна шоста частина поверхні 
Землі, чим радянський уряд любив постійно вихвалятися, 
надавав, або здавалося, що надає, невичерпні резерви сирови
ни: цілину можна було орати, незважаючи на фунтову ерозію, 
ріки — перегороджувати греблями або змінювати їх русла в 
рамках псевдопрометеївських технічних проектів.

Але до 70-тих років і людські, і природні ресурси країни 
суттєво вичерпалися.12 Після децимації селянства за часів 
Сталіна хронічна нестача житлового фонду в радянських містах 
змусила міські сім’ї рішуче обмежити свої розміри; відповідним 
чином скоротилася робоча сила в країні, особливо в слов’янсь
кому центрі. Водночас методи “штурму і завоювання” більшо
виками в індустріалізації призвели до виснаження колись над
лишкових матеріальних резервів, натомість з’явилися регіони 
екологічної катастрофи, на зразок змілілого Аральського моря 
і вмираючого озера Байкал. Зниження чисельності робочої си
ли і виснаження природних ресурсів спричинили подорожчан
ня економічної діяльності.

Очевидно, настав час переходу від екстенсивних методів 
розвитку, адекватних “гомерівським” рокам будівництва 
соціалізму, до більш інтенсивних, які відповідають по- 
справжньому зрілій індустріальній системі, — методів, які базу
ються на заощадженні дефіцитних ресурсів, поширенні пози
тивного досвіду серед працівників, застосуванні удосконаленої 
технології. Деякі керівники режиму, серед них і сам Косигін, а 
пізніше Андропов, усвідомлювали це. Ключ до подальшого 
росту Косигін вбачав у “наукових” і “раціональних” методах 
управління, на противагу ударним “кампаніям”; а пізніше ре
жим стверджував, що надійшов час “науково-технічної рево
люції” Але марно.

У 70-ті і 80-ті роки технологічна прірва між Радянським Со
юзом і Заходом зростала; ще лиховіснішим став той факт, шо 
прірва збільшувалася з кожним роком.13 Єдиний сектор радянсь
кої економіки, який не знижував своєї конкурентоспроможності, 
був військовий комплекс, але й він не міг довго утримувати свої 
позиції, якщо інші галузі системи занепадали. Але з переходом до 
інтенсивних методів центральний План не впорався.

Якщо сформулювати довготривалу дилему си^еми в інший 
спосіб, то у 30-ті роки Союз збудував грубу, але придатну Д°
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функціонування версію економіки Піттсбургу-Детройту або Ру- 
ру-Лотарингії і призначив її насамперед для воєнного викори
стання. Після війни він відновив цей устрій — коли вже пере
бував у авангарді світової промислової практики — і наклав на 
нього нову місію атомного і балістичного розвитку. І, нарешті, 
після смерті Сталіна, цю модель збільшили у декілька разів, а 
в цей. час більш передові країни скорочували виробництво у 
своїх Гарі, Бірмінгемі і Ессені, використовуючи замість цього 
такі джерела дешевої високоякісної сталі, як Південна Корея. 
Що стосується високорозвинутих країн, то технологічні рубежі 
прогресували і проходили через Кремнієву долину.

Безперечно, країна Рад таки досягла рівня Лівермору і Лос- 
Аламосу. Але Захід і Східна Азія кинули їй виклик рево
люціями в пластмасах і хімічних речовинах, потім в елек
троніці, згодом у побутових товарах тривалого користування і, 
нарешті, у світі комп’ютерів — виклик, який країна Рад ледве 
змогла незграбно доручити машині левіафанівського плану. 
Водночас якість радянських товарів (крім тих, які призначали
ся для війська) невпинно погіршувалася, як і національна 
інфраструктура — залізниці, фабрики, житло. У 80-тих країна 
буквально перетворювалася на руїну. І цей рух — від застою до 
занепаду — безпосередній результат логіки плану при досяг
ненні певного рівня розвитку промисловості. Бо, врешті-решт, 
планування передбачає не тільки статичні норми пропозиції й 
попиту, але також і статичну технологію, а таких умов у реаль
ному світі просто не існує. Динаміка реального життя зростає 
або спадає, але ніколи не буває незмінною. Однак, вся ра
дянська система націлювалася на досягнення “соціалізму” і за
тим на постійне існування у стані спокою, так, начебто після 
цього мав настати кінець історії.

Ще одна причина спаду полягала у жалюгідності тієї групи, 
яка вважалася соціальним ядром радянської системи. Йдеться 
про робітничий клас, задля добробуту якого, наголошувалося, 
існувала ця система. Його скрутне становище ускладнювалося 
й тим, що протягом років правління Брежнєва робітники впер
ше утворили більшість радянського населення. У 1929-му, на 
початку індустріалізації, робітничий клас кількісно був трохи 
більшим, ніж у 1917 році, тобто становив приблизно 2-3 відсот
ки населення. Навіть наприкінці 30-тих, — десятиліття рево
люційної урбанізації, - селяни все ще становили 60 відсотків 
населення. 1 тільки в 1961 році міське населення перевищило 
сільське. Рівновага зміщувалася і надалі, у роки правління 
Брежнєва. У 1982 році близько 70 відсотків радянського наро
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ду становили мешканці міст і, за таких умов, більшість утвори
ли робітники. Саме тиск міського населення, яке постійно 
зростало, змусив режими Хрущова і Брежнєва направляти де
далі більше ресурсів на потреби споживання і вдосконалення 
сільського господарства. Режим, звичайно, ніколи не 
переставав проголошувати, що робітничий клас — головний у 
системі, що в його “соціалістичній робочій силі” — джерело її 
потужності. Як чинник псевдолегітимації жертв населення, міф 
про державу робітників набував дедалі більшої актуальності у 
функціонуванні системи. Цей міф, безсумнівно, відігравав роль 
потужного засобу психологічної мобілізації протягом періодів 
ударного будівництва соціалізму і, зрозуміло, певна частина 
робітничого класу пишалася престижем його еліти. Але для то
го, щоб подовжити міфу життя, рядові, у сподіванні “світлого 
майбутнього”, потребували відчутніших матеріальних авансо
вих виплат, та досягти цього не вдавалося.

Вже йшлося про те, що варто було Сталіну в 1931 році 
відмовитися від егалітарної політики раннього більшовизму, 
робочою силою почали керувати, використовуючи, з одного 
боку, методи поєднання спеціальних нагород для деяких стаха- 
нівців, і тиску розцінок від виробітку — для решти. Впродовж 
десятиліття до цих заходів додалися поліцейський нагляд, 
викликаний запровадженням трудової книжки, прописки і 
кримінальне покарання за самовільну відсутність на роботі. 
Нарешті, у 1940 році, режим вдався до трудової мобілізації. Цей 
драконівський тиск послабився лише після війни. Приміром, 
терміни кримінальних покарань скоротили, знизили ціни на 
товари першої необхідності для міських робітників, оскільки 
Сталін віддавав їм перевагу у порівнянні з іншими соціальни
ми групами. Проте загальна бідність тоді сягала такого рівня, що 
робітники мали у своєму розпорядженні лише найелементарніші 
соціальні послуги, а оплата від виробітку залишалася нормою.

Після смерті Сталіна прийшли легші часи. І ще акту
альнішими стали пільги для робітників. У 1956 році скасували 
закони про трудову мобілізацію і кримінальні покарання за ви
робничі провини. Того ж року встановили мінімальну зарплату 
і запровадили скромні пенсії за вислугу років. (У 1964 році 
пенсії за вислугу років уже надавали навіть селянам-колгоспни
кам). Ще в 50-тих і 60-тих роках робочий тиждень скоротили 
до п’яти днів, подовжили термін декретної відпустки, 
вдавалися до інших заходів соціального забезпечення. За 
Брежнєва політика по розбудові держави елементарного загаль
ного добробуту тривала і навіть дещо зміцніла. Дехто на Заході
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вважав це первинною ознакою “достигання” системи, її ево
люції від тоталітарного до авторитарного порядку.

Втім, мабуть, доцільніше було б розглядати ці зміни як 
форму відкупу номенклатури від робітників з метою збере
ження стабільності та безпеки системи. Оскільки неминучі 
послаблення державного тиску при Хрущові сприяли тому, 
що робітники стали норовистими і потенційно небезпечними. 
Вперше, починаючи з 20-тих років, відбулися несанкціоно
вані страйки і навіть заворушення, що нагадували повстання. 
Перший значний інцидент, здається, відбувся в 1959 році в 
Тімертау — новому промисловому місті на цілинних землях. 
Але пік заворушень припав на 1962 рік, коли господарські 
“віражі” Хрущова призвели до підвищення цін на м’ясо-мо- 
лочні продукти і горілку. Цей захід спровокував низку заво
рушень — від Московської області аж до одеських доків. 
Найбільш серйозне відбулося у південному місті Новочер
каську, де страйк, з яким не змогли впоратися місцеві 
керівники, закінчився насильством і репресіями з боку 
військ КДБ (загинуло щонайменше сімдесят чоловік). Після 
того, як сюди направили двох членів Політбюро, щоб відно
вити порядок, робітників спочатку заспокоїли негайними 
поставками у крамниці, але затим їхніх лідерів заарештува
ли і відправили до Сибіру. Зовнішній світ довідався про цей 
інцидент лише після публікації роману “Архипелаг ГУЛАГ” 
Солженіцина в 1975 році14.

Хоча надалі більше не виникало заворушень такого масшта
бу, подібні випадки траплялися аж до 80-тих років через неза
доволення робітників платнею, житлом, нестачею продуктів і 
виробничими нормами. Щоразу реакція керівництва була 
незмінною: все зберігалося в таємниці, щоб не послужило при
кладом для інших міст, маси намагалися підкупити разовими 
акціями постачання товарів, а лідерів заворушень заарештову
вали. Але від поступок не відмовлялися. Хоча погодинна опла
та не витіснила повністю оплати від виробітку, тиск на 
робітників заради поліпшення продуктивності фактично змен
шився, поступово скоротився розрив між найвищими і най
нижчими зарплатами робітників. Результатом такої політики 
стало примирення з робітничим середовищем з одного боку, і 
застій у продуктивності праці — з іншого.

Одна із причин стрімкого підйому радянської промисло
вості при Сталіні полягала у низькому початковому рівні про
дуктивності з розрахунку на одного робітника. Отже, було 
відносно просто підвищити продуктивність праці за допомогою
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своєрідного “дрючка” — платити залежно від виробітку. Однак, 
після такого початкового підвищення продуктивності вимага
лися більш витончені стимули для досягнення подальшого про
гресу. Але цей крок унеможливлювали жорсткість плану і за
гальний дефіцит товарів. Таким чином, на початку 70-тих сис
тема тяжіла до робочої сили з низькою продуктивністю і висо
кими гарантіями зайнятості. Ця тенденція дістала назву “без
робіття на робочих місцях”. Менталітет апатичної робочої си
ли можна узагальнити за допомогою жарту, який свого часу 
облетів увесь світ. Радянський робітник каже: “Я вдаю, що пра
цюю, поки вони вдають, що платять мені за роботу”.

Втім, ситуація була далеко не жартівливою. Протягом ос
танніх років правління Брежнєва працездатне населення, фак
тично, перебувало у стані біологічного занепаду. Безпрецедент
но для історії розвинутих країн: тривалість життя чоловіків 
знизилася з шістдесяти восьми до шістдесяти чотирьох років, а 
дитяча смертність зросла на 3-7 відсотків. Однією з головних 
причин цих негативних тенденцій був алкоголізм: вічна про
блема для Росії тепер стала неприборканою, дедалі більше вра
жаючи молодь і жінок. Обсяги продажу алкоголю складали 15 
відсотків від усіх державних прибутків. Результатами такого 
“досягнення” стали зниження продуктивності праці і соціаль
на деморалізація.

Протягом правління Брежнєва існував єдиний сектор ра
дянської економіки, який за своєю природою був ди
намічним і зростаючим, а саме — “тіньова” або “друга” еко
номіка15. Історія цього інституційованого “чорного ринку” 
бере початок від найперших років радянської влади, коли 
паралельно співіснували ринок і його “мішечники” Саме 
останні виявилися незамінними, коли постала проблема 
прогодувати країну впродовж лиховісних років громадянсь
кої війни. В умовах постійного дефіциту в роки 
сталінського правління роль тіньової економіки не змен
шувалася, хоча, очевидно, ставала дедалі небезпечнішою. 
Тільки при Хрущові з’явилася відносно стійка “друга” еко
номіка, до якої ставилися майже поблажливо, як до не
обхідного доповнення до плану. Люди тепер менше бояли
ся, а держава не могла задовольнити потреби споживачів, 
що проголошувала ціллю своєї політики. Тому процвітали 
робота у вечірній час, “ліва” робота, розтрати і “спеку
ляція”, а також “паразити”, тобто люди без офіційного 
місця роботи, які, вочевидь, жили за рахунок цієї діяльності. 
Настільки швидким виявився цей ріст, що Хрущов запрова
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див смертну кару для громадян, які займалися деякими із 
цих видів діяльності. Те, що вона фактично застосовувалася, 
свідчить, наскільки поширеним і нахабним стало це заняття.

Але при Брежнєві тіньова економіка виявилася справжньою 
опорою системи. Вона працювала у двох великих сферах, які 
можна назвати роздрібною та оптовою торгівлею. Якщо гово
рити про роздрібну торгівлю, “друга” економіка задовольняла 
споживчі потреби населення, пропонуючи так звані дефіцитні 
товари. У такий спосіб вона надавала послуги — від пошиву 
сукні до ремонту автомобіля і медичного обслуговування, — 
яких державна система не надавала. Вона також постачала 
імпортні товари — від джинсів до предметів розкошу і передо
вих технологій, — які прагнули придбати завдяки високо- 
якісності або іноземному шику. Що ж до її другої оптової 
функції, то тіньова економіка підтримувала діяльність 
офіційної економіки або виступала резервом підприємницької 
винахідливості для посилення жорсткості плану. Таким чином, 
вона забезпечувала державні підприємства всім: від сировини 
до запасних частин, а надто у тих численних випадках, коли 
підприємство для виконання плану не могло оперативно отри
мати необхідні товари від офіційних постачальників. Тіньові 
підприємці часто “перекачували” або привласнювали товари 
одного відомства офіційної системи, щоб потім продати їх 
іншому. Траплялося, що тіньова економіка навіть виробляла това
ри домашнього вжитку і промислове устаткування водночас.

Таким чином, “друга” економіка часто породжувала 
справжню “мафію”, слово, запозичене російською мовою при 
Брежнєві. Мафія іноді навіть перепліталася з партійною 
ієрархією, утворюючи симбіоз, у якому підприємці отримували 
політичний захист в обмін на матеріальні блага і послуги. Бо у 
світі, де економічна система була політизованою, влада 
політична стала головним джерелом багатства. І справді, у дея
ких прикордонних республіках мафія фактично перебрала на 
себе управління у місцевих партійних органах, а точніше, 
місцеві партійні органи по суті перетворилися на мафію. Мож
ливо, найвідомішим випадком стала грузинська справа першо
го секретаря і кандидата в члени Політбюро Василія Мжава- 
надзе, якого, врешті-решт, усунув від влади міністр внутрішніх 
справ республіки Едуард Шеварднадзе. Можна згадати більш 
промовистий приклад з секретарем партії в Узбекистані 
Рафіком Адуловим, котрий мав власний гарем і камеру для ка
тування своїх критиків, і водночас подавав дуті цифри про ви
робництво бавовни, за які йому платила Москва. Але корупція
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просочилася і на самісіньку верхівку системи, утворивши 
“дніпропетровську мафію” — близьких друзів Брежнєва і сім’ї. 
Про цей факт населенню було дещо відомо. І це ще більше 
підривало довіру до режиму.

Ці невдачі виправдовували збігом обставин, так само, як не
вдачі радянського сільського господарства — поганою погодою. 
Проникнення “мафії” в апарат стало серйозною проблемою 
при Брежнєві, яку спричинила його політика “стабільності 
кадрів” — результат тривалої еволюції партії як організації. 
Ті ж самі причини породили нове явище геронтократії, яка 
була настільки ж помітною на верхівці радянської ієрархії, 
наскільки й поширеною на всіх її рівнях.

Злочинна діяльність відзначалася також економічною 
логікою, що корінилася у самій природі директивного плану
вання. Радянський експеримент, якому при Брежнєві виповни
лося півстоліття, на той час продемонстрував, що придушити 
ринок неможливо: незважаючи на всі зусилля він постійно 
обертався, чи то у формі незаконної торгівлі “мішечників” під 
час військового комунізму Леніна, чи законно, під час запрова
дження НЕПу, чи при Сталіні — у вигляді сімейних ділянок і 
колгоспних ринків. Втім, експеримент також довів, що ринок 
можна загнати у підпілля на невизначений час, і, таким чином, 
надати йому статусу злочинного і відносно закону, і для 
соціального життя. Але, оскільки підпільний ринок породили 
справжні соціальні потреби, він реагував на них, а не був 
відвертою “спекуляцією”, тому до певної міри охопив усе на
селення. Отже, кожен так чи інакше порушував закон, бо кож
ному доводилося йти на невеличкі правопорушення на зразок 
“рекету” чи “оборудок”, щоб вижити. На Заході також є ко
рупція, але там вона не нав’язується: нікому не доводиться зай
матися нею, щоб вижити. У колишньому Радянському Союзі 
вона була вимушеною, аби лише якось давати собі раду. Про
вина лежала на кожному, тому таку необхідну діяльність 
завжди таврували і намагалися викорінити.

В чому ж полягає значення “другої економіки”? Жоден 
поважний економіст ніколи й не намагався запропонувати 
певні цифри, хоча докази її існування були очевидними. Од
нак, ця неминуча непевність тільки підсилює нашу недовіру 
до радянської економіки в цілому. У кількісному відно
шенні важливість паралельної економіки не можна відкида
ти, але не варто забувати, що у якісному — вона була не
обхідною для функціонування системи в цілому; її не мож
на вважати вадою або результатом зловживань, які є змога
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виправити кращою політикою або суворішою дисципліною, 
як гадав режим. Вона стала неминучим наслідком штучної 
державної економічної монополії, а також необхідним засо
бом існування самої монополії. В результаті передачі цих 
необхідних функцій під нагляд поліції не тільки створили 
перешкоди для економіки (і офіційної, і підпільної), але та
кож підірвали суспільну етику і віру в законність у населен
ня. *1 це додаткова ціна, яку довелося сплатити за 
“раціональність” плану.

ТЯГАР СВІТОВОЇ ДЕРЖАВИ

Дефекти економічної системи ще помітніші в тому секторі, 
де вона була конкурентоспроможною на міжнародній арені, а 
саме — у військовому виробництві. Вже йшлося про те, що ха
рактер організації радянської економіки в усіх секторах був 
військовим, але, фактично, виробництво для військових потреб 
стало її головною функцією лише після 1937 року. Безумовно, 
з огляду на міжнародні обставини тих часів, до 1945 року це бу
ло вмотивовано. Однак, у повоєнний період ситуація докорінно 
змінилася, а роль військової потужності для системи набувала 
більш стійкою, інституціалізованого характеру. Бо Радянський 
Союз тепер не відчував безпосередньої загрози від сусідніх су
противників, а розпочав тривалі маневри для здобуття “позицій 
сили” відносно “імперіалістичного табору” в Європі і Східній 
Азії. І характер конфлікту також змінився, тому що холодна 
війна була не фактичним протистоянням воєнного характеру, а 
таким, до якого щоденно слід готуватися. Наступні чотири де
сятиліття постійної воєнно-технічної мобілізації в мирний час, 
мабуть, є унікальним явищем в історії міжнародних конфліктів. 
Тягар цього конфлікту, звичайно, також вплинув на амери
канську “сторону”, але в Радянському Союзі холодна війна по
глинула набагато більшу частину національних ресурсів. Най- 
сильніше це виявилося в часи правління Брежнєва.

Після 1945 року Радянський Союз демобілізував майже 
стільки ж військових, скільки й Сполучені Штати. Нова ра
дянська мобілізація почалася тільки внаслідок корейської 
війни, а потім, наприкінці 50-тих років, як уже зазначалося, 
Хрущов знову скорочує озброєння, намагаючись швидко 
зрівнятися зі Сполученими Штатами у ракетних військах. 
Тільки в 60-тих, після небезпечної кубинської кризи, Радянсь
кий Союз розпочав систематичне нарощування озброєнь, щоб 
наздогнати і перегнати американську військову машину. Це оз
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начало, по-перше, постійне збільшення чисельності сухопутних 
військ — вони складали вже понад чотири мільйони членів осо
бового складу. Під керівництвом адмірала Сергія Горшкова 
створювався флот світового класу — особливо підводний — 
здатний діяти в усіх океанах планети. Це означало, врешті- 
решт, ядерний і балістичний паритет зі Сполученими Штатами. 
1969 року Радянський Союз таки здобув довгожданий статус: 
тоді він і став супердержавою.

Оскільки амбіції режиму полягали в тому, щоб утримувати 
цей статус будь-якою ціною і, якщо можливо, досягти перева
ги, гонка озброєнь досягла апогею протягом років правління 
Брежнєва і Андропова. Про Радянський Союз у той час гово
рили як про державу, яка не просто мала військово-промисло
вий комплекс, а уособлювала його. Якщо точніше, то це був 
партійно-військово-промисловий комплекс, бо військові не 
становили більшості, а причини нарощування озброєнь випли
вали не із стратегічних міркувань як таких, а з політичного 
сприйняття партією зовнішнього світу, розділеного на два во
рожі табори. І тільки тому, що партії вдалося провести тоталь
ну соціальну мобілізацію, з’явився величезний військово-про
мисловий комплекс при Брежнєві.

Протягом цього періоду, за оцінками ЦРУ, радянське 
військо поглинало до 15 відсотків ВНП СРСР, з огляду на те, 
що у Сполучених Штатах військові витрати складали в серед
ньому 5 відсотків. Але в 1990 році міністр закордонних справ 
Шеварднадзе стверджував, що справжня цифра — 25 відсотків, 
а інші радянські оцінки періоду гласності сягали аж 40 
відсотків.16 Хоча Шеварднадзе, звісно, був ближчим до істини, 
ніж ЦРУ, ми й досі не знаємо, наскільки значний відсоток ра
дянського ВНП йшов на оборону, тому що цього ніколи не 
знала сама країна Рад. І справді, існують причини вважати, що 
вони самі використовували дані ЦРУ для обчислення власного 
ВНП. Тому помилково гадали, що мають більші можливості 
для оборонних витрат, ніж це було насправді. Водночас 
надзвичайно велику частку робочої сили задіяли у той чи 
інший спосіб в оборонній промисловості. Вона становила, 
принаймні, 25 відсотків, проте Аганбегян та інші ра
дянські економісти стверджують, що вона сягала 30-40 
відсотків, беручи до уваги, що у Сполучених Штатах та 
інших західних країнах відповідний показник був нижчим 
за 5 відсотків.17 У будь-якому випадку співвідношення 
людських і матеріальних ресурсів, змарнованих на 
діяльність радянської “оборонки”, виглядало абсолютно
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руйнівним і унеможливлювало будь-яке економічне відроджен
ня країни в цілому.

Крім того, військові користувалися найбільш передовою 
технологією, устаткуванням найвищої якості і багатьма видат
ними мізками країни, адже на те була політична воля. 
Військові, якщо можна так сказати, уособлювали “попит”: на 
відміну від цивільного населення, цей “споживач” міг відмови
тися від неякісної продукції і в такий спосіб переглянути план 
собі на користь. Вони домагалися цього права, тому що про
дукція — знову ж таки на відміну від цивільного сектора — ма
ла бути конкурентоспроможною на міжнародній арені: чи то на 
полях битв Близького Сходу, чи на ринках озброєнь третього 
світу. І протягом чверті століття, демонструючи приголомшли
ву технологічну і організаційну майстерність, радянська 
військова машина стала одним з двох найбільших і найпо
тужніших механізмів збройних сил в історії світу. У певному 
розумінні це було найвищим досягненням партії-держави, єди
ним завданням, з яким режим впорався найефективніше. Але 
це досягнення, що виходило за межі реальних економічних 
можливостей системи, не могло залишатися незмінним. І 
більше, ніж будь-який інший фактор, руйнацію 1989-1991 
років викликали спроби режиму зберегти за собою статус 
супердержави.

Майже настільки ж згубною, як ці військові зусилля, стала 
зовнішня політика, яка їм слугувала. Після інциденту Хрущова 
з Кубою, уряд Брежнєва-Косигіна провадив більш обережну 
зовнішню політику. Але первинна мета режиму, як і раніше, 
полягала у встановленні таких стосунків зі Сполученими Шта
тами, які б дозволили Радянському Союзу нарощувати силу в 
межах країни. Однак, зусилля у цьому напрямку постійно ніве
чилися вторинною метою режиму, а саме, — користуючись ре
волюційними і національно-визвольними рухами третього 
світу, посилити радянську міць і престиж за рахунок Сполуче
них Штатів. Це, зрештою, стало покликанням Москви як 
світового революційного лідера і як супердержави. Вищезгадані 
сприятливі можливості за кордоном автоматично послабили б 
радянську міць в усьому світі і зменшили б потребу в 
соціальній та ідеологічній мобілізації в країні. Безкінечна бо
ротьба проти “імперіалізму” була, як завжди, необхідною для 
підтримки внутрішньої рівноваги партії-держави.

Більшість закордонних ескапад Радянського Союзу при 
Брежнєві відбувалися через посередників. Першою серйозною 
ареною діяльності став Близький Схід. Радянський Союз вплу
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тався у тамтешні події ще у 1948 році, коли став першою вели
кою державою, яка визнала Ізраїль. Це було зроблено лише для 
того, щоб підірвати британський “імперіалізм”. Але водночас 
Сталін взяв на озброєння курс “антисіонізму” — зокрема тому, 
що сприймав надзвичайний ентузіазм радянських євреїв як 
еквівалентний нелояльності до СРСР, а частково тому, що це 
могло слугувати засобом стимулювання ворожнечі до нового 
патрона Ізраїлю — Сполучених Штатів. Пізніше Хрущов про
довжив цю політику, додавши до неї активну підтримку арабів. 
Він зробив Радянський Союз патроном і військовим постачаль
ником Єгипту та Сирії, а пізніше — Іраку та Лівії. Такої ж 
політики дотримувався Брежнєв. Однак, її мета полягала не в 
тому, щоб забезпечити арабам перемогу над Ізраїлем, а щоб 
мобілізувати цей регіон проти Англії і Франції, а згодом — про
ти Сполучених Штатів. Москва спочатку зосередила цю марно
тратну політику на Єгипті. Коли Анвар Садат у 1972 році ви
слав усіх радянських радників з Єгипту і невдовзі звернувся до 
американців за фінансуванням та військовими поставками, 
країна Рад переключила увагу на “революційні” арабські дик
татури.

Другим основним регіоном радянської активності стала 
південно-східна Азія. У 1954 році перша (французька) 
в’єтнамська війна закінчилася поділом країни на Північ і 
Південь. Того ж року, відповідно до Женевських угод, з метою 
об’єднання країни, слід було провести національні вибори, але 
на початку 60-тих Захід загалом погодився, що країна фактич
но залишиться поділеною, як Корея або Німеччина. Однак, 
Північний В'єтнам мав намір захопити Південь, з виборами або 
без них. Після того, як організація виборів провалилася, Ха
ной, за активного сприяння Китаю, почав організовувати “виз
вольний фронт” Південного Китаю. Сполучені Штати втрути
лися, аби захистити Південний В’єтнам. Оскільки Китай був 
занадто слабким і не міг протистояти такому супротивникові, у
1965 році Ханой звернувся за допомогою до іншої супердержа
ви. Москва охоче відгукнулася, щоб обійти китайців і водночас 
підірвати міць свого американського конкурента.

Результатом став найбільш вигідний зовнішньополітичний 
крок за роки правління Брежнєва. Сполучені Штати, побоюю
чись “потонути” в Китаї, як свого часу у Кореї, і намагаючись 
уникнути прямої сутички з Радами, вели обмежену війну. Ш 
стратегія мала подвійний гандж: вона була жахЛиво руйнівною 
і однаково неадекватною і для того, щоб утримати Північ, і 
щоб розбити В’єтконг. Тому конфлікт тривав до кінця деся



ЧАС СПЛАЧУВАТИ ПО РАХУНКАХ 405

тиліття. А це, в свою чергу, призвело до зміни настроїв і по
слаблення антикомунізму у самих Сполучених Штатах. Як 
відчували в країні Рад, “співвідношення сил” змістилося на її 
користь. У той же час Вашингтон потребував допомоги Моск
ви, аби Ханой погодився прийняти рятівні для їхнього прести
жу переговори з метою припинення конфлікту. Цей факт 
зміцнив міжнародні позиції Радянського Союзу.

Врешті-решт, Москва допомогла організувати переговори, 
які дали можливість Сполученим Штатам у 1973 році залиши
ти регіон, зберігаючи військову присутність Півночі на Півдні. 
Отже, конфлікт міг відновитися в будь-який момент за більш 
сприятливих умов для Півночі. Так і сталося в 1975 році. Хоча 
країна Рад не підбурювала Північ завойовувати Південь, вона 
не зробила нічого, аби стримати, свого союзника. Сама опе
рація стала можливою лише тому, що країна Рад постачала 
Півночі важке озброєння. Таким чином, з точки зору “класо
вої боротьби між двома системами”, за висловом Брежнєва, 
в’єтнамська війна була великою, хоча й опосередкованою, ра
дянською перемогою.

Протягом згадуваних років ще юдин серйозний супротивник 
Радянського Союзу — Китай — був ефективно усунутий від зма
гання за статус великої держави. Процес, який призвів до та
кого результату, почався з подій в Індонезії, яка на початку 60- 
тих мала найбільшу комуністичну партію у світі після Радянсь
кого Союзу і Китаю. Президент Сукарно припинив членство 
своєї країни в Організації Об’єднаних Націй напередодні ство
рення разом з Китаєм нової міжнародної організації країн тре
тього світу. (Вступ Китаю до ООН заблокували Сполучені 
Штати). Сукарно та індонезійські комуністи здійснили спробу 
внутрішнього перевороту з метою запровадження “прогресив
ної” диктатури. Це викликало зворотну реакцію — індо
незійські військові повністю ліквідували комуністичний рух, 
знищивши до ста тисяч осіб. Москва навіть не висловила про
тесту новому індонезійському режимові генерала Сухарто; ця 
різанина, зрештою, була лише поразкою Китаю.

Наступної поразки Китай завдав собі сам у формі великих 
конвульсій культурної революції 1966-1969 років. Цей епізод, 
який можна порівняти за самовбивчою люттю тільки з чистка
ми Сталіна, значною мірою дискредитував Китай як конкуру
ючу революційну модель, послабив його не лише економічно, 
а як країну, що прагне стати світовою державою. Згодом, у 1972 
Р°Ці, коли Ніксон відвідав Китай, Мао зробив те, за що колись 
поносив Хрущова: він відновив стосунки зі Сполученими Шта
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тами. Нарешті смерть Мао в 1976 році призвела до нового не
певного періоду “банди чотирьох” і до подальшої міжнародної 
дискредитації. Хоча “ревізіонізм” Ден Сяопіна наприкінці де
сятиліття поклав край цій метушні, в очах третього світу він та
кож покінчив з китайським революційним міфом. Отож, Моск
ва нарешті повернула собі лідерство в “міжнародному проле
тарському русі”.

В результаті, нещодавно об’єднаний В’єтнам виявився 
союзником Москви і активним супротивником Китаю. Та
кий поворот подій значно зміцнив престиж Радянського Со
юзу (хоч і не його фактичну потужність) у третьому світі і в 
очах власного населення. Але ця перемога мала також нега
тивний аспект: міжнародний комуністичний рух, розділений 
такою кількістю єресей і поразок, вже не уособлював 
надійну революційну силу. Фактично, до 1970 року, низка 
справжніх революційних спалахів, роздмуханих Другою 
світовою війною, значною мірою стухла і “міжнародний” 
комунізм, по суті, виявлявся у поширенні Радянським Сою
зом його військової міці по усьому світу. Але цього 
вистачило, щоб 70-ті увійшли в історію, як роки найвищого 
радянського глобального впливу і потужності. Ніколи 
раніше світ не перебував так близько до панування чи навіть 
безпосереднього тріумфу однієї країни. Саме таке сприйнят
тя “співвідношення сил” між “двома таборами” і стало ре
альним виявом розрядки 70-тих років.

Завдяки поступовому згортанню в’єтнамської війни після
1969 року, з’явилася можливість серйозно відновити перего
вори з американцями і повернутися до розрядки, яка наста
ла одразу ж за кубинською кризою і Договором про заборо
ну ядерцих випробувань 1963 року. Від часу винайдення 
атомної зброї переговори привели до першої суттєвої угоди 
про контроль над озброєннями — Угоди про обмеження 
стратегічних озброєнь (ОСО І) 1972 року, — яка встановила 
рамки розгортання антибалістичних ракет і дуже високі 
стелі МБР. Можливо, ця угода лише формалізувала 
першочергові наміри обох сторін, але, принаймні, супер
ництво держав залишилося на дипломатичному рівні. Під 
час візиту президента Ніксона до Москви 1972 року дві сто
рони у тому ж дусі узгодили “основні принципи” .“мирно
го співіснування”, за якими кожна з країн брала на себе зо
бов’язання утримуватися від використання “односторонніх 
переваг за рахунок іншої”. І, нарешті, розрядка означала 
економічні зв’язки: Вашингтон зобов’язався надати Москві
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статус країни найбільшого сприяння у торгівлі і заохочувати за
кордонні інвестиції в економіку Радянського Союзу.18

Щодо Заходу, то в основу його політики закладалася ідея 
умиротворення країни Рад, аби прищепити їй поведінку 
помірковану, створюючи збалансованість інтересів між Схо
дом і Заходом. Міркували так: якщо Радянський Союз 
прив’язати до міжнародної системи взаємовигідних угод по 
контролю над озброєннями і до світової економіки завдяки 
торгівлі, тоді він буде сам зацікавлений у співробітництві зі 
Сполученими Штатами і Західною Європою з решти питань. 
Генрі Кісінджер про це говорив так: “Через певний час 
торгівля та інвестиції зможуть поступово впливати на ав- 
таркічні тенденції радянської системи; поступове залучення 
радянської економіки до світової сприятиме зростанню 
взаємозалежності, що лише додасть новий елемент 
стабільності до політичного вирівнювання”.19 Подібна ідея 
лежала в основі тодішньої Ostpolitik західнонімецького канц
лера Віллі Брандта: зменшуючи напругу і формуючи довіру, 
політика спрямовувалася на заспокоєння і реформування 
східноєвропейських режимів, і, зокрема, Східної Німеччини.

Отже, протягом 70-тих років представники західного бізне
су вкладали значні кошти на Сході, особливо у Польщі за часів 
Едварда Герека, поміркованішого наступника Гомулки. Але 
очікуваного прогресу в напрямку до поєднання економічних 
інтересів із Заходом не спостерігалося; протягом цілого деся
тиліття надавалася підтримка вже дискредитованому польсько
му режимові, тимчасове примарне процвітання якого підтриму
валося фінансово. Подібна допомога СЄПН (Соціалістична 
єдина партія Німеччини) Вальтера Ульбріхта і Еріка Хонекера 
справді дала можливість східнонімецьким дисидентам емігрува
ти на Захід в обмін на гроші, але вона не пом'якшила 
внутрішніх структур Східної Німеччини. Насправді ця політи
ка зробила свій внесок у поширення ілюзії щодо Східної 
Німеччини, начебто вона справді мала успішну комуністичну 
економіку і входила до десятки кращих індустріальних держав 
світу. Отож, у жодному з цих випадків не простежувалася узго
дженість інтересів; скоріше, в обох країнах виникла форма 
економічної залежності від Заходу без необхідної політичної 
перебудови. Але цього слід було чекати від систем, де еко
номічна політика будувалась на політичних міркуваннях, а не 
навпаки, як гадали Кісінджер і Брандт.

З точки зору країни Рад, розрядка і Ostpolitik мали зовсім 
^ше значення. Це стало, очевидно, засобом усунення небезпе
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ки ядерного конфлікту. І водночас засобом пом’якшення 
відносного економічного спаду на Сході і рівня технологічного 
відставання без будь-якої політичної залежності.

З огляду на це, значним проектом став фінансований 1966 
року італійцями автомобільний завод у Тольяті, на Волзі. У 70- 
тих, за фінансової підтримки американців, на заводі вантажних 
автомобілів на Камі і на фабриці торгової марки “Пепсі-Кола” 
платили горілкою “Столична”. Це були найвідоміші приклади 
вливання закордонних інвестицій. Але Радянський Союз, окрім 
того, закупив чимало комп’ютерної і передової електронної 
техніки. Все це фінансувалося за рахунок золотого дощу “наф- 
тодоларів”, який випав на Москву після нафтового ембарго 
ОПЕК у 1973 році, оскільки Радянський Союз був найбільшим 
виробником нафти у світі. Нафтодолари також йшли на опла
ту за імпорт зерна, який компенсував невдачі радянського 
сільського господарства. Таким чином, у часи, коли радянська 
економіка переживала спад, режим міг підтримувати політичну 
конкурентоспроможність із Заходом, вступаючи з останнім у 
паразитичні економічні стосунки.

Тим більше, що все це відбувалося тоді, коли добробут За
ходу перебував на найнижчому рівні від часів Другої світової 
війни. Нафтова криза 1973 року завершила період процвітан
ня, що тривав чверть століття після закінчення війни. Він і 
відзначився найбільшим економічним підйомом у світовій 
історії. Американська поразка у В’єтнамі і Уотергейт водночас 
сколихнули політичні позиції Заходу. Що ж до Москви, яка 
ніколи не відступала від думки, що внутрішні суперечності 
капіталізму колись знищать його, то ці події видалися їй по
чатком фундаментальної кризи. Для Москви розрядка пере
творилась на засіб сприяння кризі; вона намагалася послаби
ти пильність Заходу в “ідеологічній боротьбі між двома систе
мами.” Розрядка була споріднена з мирними ініціативами, до 
яких країна Рад періодично вдавалася як до ідеологічного за
собу підриву супротивника. Бо брежнєвське “ослаблення на
пруги” (яке на Заході називали словом “розрядка”), як і 
“мирне співіснування” Хрущова, не означали, що міжнародні 
стосунки перестали бути формою “класової боротьби”, яка 
завершиться лише перемогою соціалізму. Не виглядали ці іДе'  
ологічні штампи і звичайними залишками революційної рито
рики, які не варто сприймати всерйоз в атомну добу, як дех
то вважав на Заході. Поки сталінське покоління Брежнєва, 
Косигіна і Суслова залишалося при владі, віра в “міжнародну 
класову боротьбу” уособлювала реальне спрямування політи
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ки. її конкретна ціль полягала у витісненні Сполучених 
Штатів з Євразії.

У підсумку можна зазначити, що для Заходу розрядка стала 
шляхом поступового подолання холодної війни; для Сходу — 
поступовим шляхом до перемоги в ній. Обидві сторони зроби
ли свої ставки, але, як виявилося, події складалися таким чи
ном, що не виправдали сподівань жодної. У першій половині 
70-тих, сценарій Заходу, здавалося, брав гору; у другій половині 
десятиліття — близьким до реалізації здавався сценарій Сходу. 
Але на початку 80-тих холодна війна повернулася і відновилась 
у повній силі.

У 50-тих і на початку 60-тих років, при Хрущові, країна Рад 
була жорсткою аж до непоступливості, тому що табір 
соціалізму не міг погодитися на переговори з американцями “з 
позиції сили”. У 60-тих і на початку 70-тих років, при 
Брежнєві, він розбудував свою потужність до рівня Сполучених 
Штатів і тому міг піти на переговори, які привели до угоди 
ОСО І і розрядки. Минали 70-ті і “співвідношення сил”, зда
валося, схилилося на користь країни Рад, тому в кінці деся
тиліття вона сама почала діяти “з позицій сили” Зміни стали 
помітними після падіння Південного В’єтнаму і підписання 
Гельсінської угоди 1975 року.

Нарада з безпеки і співробітництва в Європі у Гельсінкі бу
ла найвищою точкою розрядки і нагодою, яка дала можливість 
країні Рад досягти своєї давньої амбіції — формального визнан
ня існуючих кордонів у Європі. Тобто, за відсутності мирного 
договору щодо Німеччини, Захід фактично визнав повоєнні 
надбання СРСР та недоторканність “блоку”. Безумовно, країна 
Рад змушена була погодитися з “третім кошиком”, тобто взяти 
на себе зобов’язання поважати права людини. Вона розглядала 
Цю обіцянку як просту формальність, але саме її незабаром ви
користають дисиденти східного блоку, формуючи “гельсінські 
групи”. Але цей незначний недолік тьмянів у порівнянні з ве
ликим здобутком — міжнародним визнанням її зовнішньої 
імперії.

Водночас, одразу після американської халепи у В’єтнамі, 
Радянський Союз розпочав новий етап розширення свого 
впливу у третьому світі. Хрущов уже випробував власну долю з 
постколоніальною політикою в Єгипті, Індії, Індонезії, Конго і 
в дещо іншій категорії — на Кубі. Але його засобами (крім Ку
би) лишались дипломатична підтримка і економічна допомога. 
За Брежнєва засобом проникнення стала військова міць, спо
чатку у вигляді кубинських посередників у Африці, а згодом —
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радянських військ в Афганістані. Процес розпочався 1974 року 
з розпаду Португальської імперії, який призвів до громадянсь
кої війни в Анголі. 1976 року радянський клієнт тут переміг 
американського з допомогою кубинських військ. Процес три
вав і поширився в наступному році на Ефіопію, де американсь
кий клієнт Хайле Селасіе зазнав поразки від революціонера 
Дерги, якого підтримали Радянський Союз і Куба. Незабаром 
країна Рад перетнула Червоне море і увійшла в Йємен.

Але ця “дуга кризи” — як називали зміни у Вашингтоні — 
незабаром захопила Афганістан, саме в період антизахідної 
іранської революції. У 1978 році прорадянський і нейтральний 
режим у Кабулі скинули. Ініціативу, здається, захопила місцева 
фракція афганських комуністів. їх незабаром витіснила ради
кальніше фракція, яка взялася “будувати соціалізм”, почавши з 
помсти. Така політика стала підгрунтям для національного 
опору, який погрожував повністю знищити комунізм. Відчува
ючи загрозу “втрати завоювань соціалізму”, в грудні 1979 року 
Москва втрутилася і ввела війська для підтримки помірковано
го комуністичного лідера — Бабрака Кармаля. Здається, рішен
ня щодо втручання було прийняте не всіма членами Політбю- 
ро, а лише чотирма — Брежнєвим, Громиком, маршалом Дми
тром Устіновим і Андроповим. Скидається і на те, що вони, 
принаймні, Андропов, колишній посол у Будапешті, мислили 
масштабами угорських подій, причому Кармалю відводилася 
роль нового Кадара. Словом, афганське втручання не диктува
лося геополітичними міркуваннями, чи, скажімо, просуванням 
у напрямку близькосхідної нафти, як тоді гадали на Заході. 
Радше керувалися старим ідеологічним принципом недоторка
нності кордонів соціалізму.

В результаті розрядці прийшов кінець. Договір ОСО II, 
який лише за кілька місяців до того скріпили поцілунком Кар
тер і Брежнєв у Відні, так і не ратифікували. Водночас Сполу
чені Штати розпочали всебічне нарощування озброєнь, яке 
триватиме впродовж першого терміну президентства Рейгана. У 
тому ж році міжнародна атмосфера ще більше загострилася по
валенням Сомоси у Нікарагуа, що призвело до тріумфу 
сандіністів, підтриманих і Кастро, і Москвою. Здавалося, шо 
Нікарагуа тепер стане другою Кубою на американському кон
тиненті і загрожуватиме сусідньому Сальвадору.

Але найсерйознішим новим джерелом напруги з 1978 року 
стало розгортання проти Західної Європи вдосконаленої 
балістичної ракети середнього радіусу дії СС-20. Запроваджен
ня цієї ракети (мала більший радіус дії, ніж попередня і несла
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кілька боєголовок) інтерпретувалося, як намір залякати 
Західну Європу, одночасно анулювати договір НАТО, вбиваю
чи клин між Сполученими Штатами та їх союзниками. 
Відповіддю НАТО на СС-20 став план розгортання амери
канських “Першингів-2” і крилатих ракет у Західній Європі. Ці 
ракети мали властивість досягати важливих міст європейської 
частини Росії.

1981 року, з початком президентства Рейгана, так звана 
проблема євроракет стала найсерйознішим випробуванням сил. 
Країна Рад випередила супротивника, коли почала розгортан
ня СС-20, у той час як розгортання Першингів і крилатих ра
кет все ще лишалося погрозою. Невдача з розгортанням нової 
американської зброї стала б поразкою для Заходу, а провал із 
заблокуванням її розгортання — поразкою для Москви. Після 
цього розпочалося велике змагання політичної волі — на карту 
була поставлена глобальна рівновага сил і особливо доля 
Євразії, яка залежала від наслідків вирішення проблеми євро
ракет. Кульмінація конфлікту досягла апогею в 1983 році, коли 
Бундестаг ФРН схвалив розгортання Першингів, а Радянський 
Союз вийшов з переговорів про ядерну зброю середнього 
радіусу дії, які перед тим він вів зі Сполученими Штатами. Та
ким чином, проблема зайшла у глухий кут; це тривало до 1985 
року.

Хоча конфлікт став найсерйознішим змаганням між двома 
таборами, важко з упевненістю стверджувати, що це була “но
ва” холодна війна, як іноді доводять. Скоріше протистояння 
початку вісімдесятих продовжувало основну схему радянсько- 
західних взаємин, яка брала початок у 1948 році, перери
ваючись розрядкою тільки на дуже короткий час. Бо холодна 
війна не була наслідком поспішних політичних рішень чи не
порозумінь, які виникли на основі обопільного невизнання, що 
його можна подолати “заходами зміцнення довіри”, передба
ченими філософією розрядки. Холодна війна радше стала 
наслідком справжньої несумісності інтересів і структур двох 
“таборів”; про це йшлося у стандартній радянській доктрині. З 
огляду на це, три-чотири роки розрядки чимось нагадували 
часи дипломатичного НЕПу, коли нарощувалися сили для чер
гового наступу, а десятиліття нового радянського тиску після 
1975 року стало поверненням до норми.

Але це повернення, виявившись останнім оптимістичним 
Міжнародним виступом системи, водночас сприймалося кари
катурою на ленінський революційний спалах. Бо для першої у 
Світі соціалістичної держави, до того ж супердержави, порпати
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ся на звалищі третього світу після європейського “імперіа
лізму” задля таких, призів, як Ангола чи Афганістан, стало не 
просто фарсом, а трагедією. Марксистська революція прирече
на лишатися перманентною, якщо прагне бути революційною. 
Тому так звана друга холодна війна стала справжнім глухим ку
том революційної необхідності, більше того — постійним чин
ником збереження імпульсу руху. Отже, у кожному з цих ви
падків Радянський Союз втручався у життя країн третього 
світу, аби захистити марксистський режим, від чого він не міг 
відмовитися, не зашкодивши власній революційній ролі. Але 
щоразу спосіб втручання був настільки цинічним, а здобутки 
настільки сміховинними, що довіру до себе він втрачав так чи 
інакше. А щодо системи, то в цілому вона радше розхитувала
ся, ніж зміцнювалася.

Поглиблення кризи на початку вісімдесятих пояснювалося 
не лише цим анахронічним ідеологічним рефлексом, але й 
інерцією військово-промислового комплексу, на який тепер 
перетворилася вся радянська система. Бо при Брежнєві стосун
ки партії і військової машини суттєво змінилися, тому що си
стема взяла на себе місію ведення безкінечної холодної війни 
заради примарної майбутньої перемоги. Зміни у стосунках та
кож свідчили про те, що система потрапила у залежність від 
влади номенклатури, а не Лідера, і тим самим надала військо
вим більших повноважень для досягнення їхніх цілей.

Це не означало, що військові утворювали “групу інтересів” 
у західному розумінні і що тепер систему характеризував 
“інституціалізований плюралізм”, коли партія виконує роль ре
фері серед різноманітних угруповань. Саме так сприймали за
гальну картину на Заході протягом брежнєвських років.21 
Військові і надалі представляли партію, блокуючи керівництво 
з боку номенклатурної системи. Але в межах цієї системи їхня 
вага у суто політичному керівництві помітно зросла, особливо, 
починаючи з часів Сталіна і Хрущова.

Так, у 1965 році близький друг Брежнєва — маршал Андрій 
Гречко — став міністром оборони і, що важливіше, членом 
Політбюро. Відтоді вперше, і назавжди в радянській історії 
керівник радянських збройних сил буде членом вищого 
політичного органу. У 1974 році на зміну Гречку прийшов 
політичний маршал Дмитро Устінов, котрий виявився ще за
пеклішим представником інтересів військових. Таким чином, 
протягом двадцяти років (1965-1985) радянський військовий 
бюджет зростав набагато швидшими темпами, ніж американсь
кий. Дедалі сильніше цей ріст спонукав систему використовувати
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свою міць для повної “мети” в дедалі безплідніших і прово
каційніших авантюрах у третьому світі і, врешті-решт, призвів до 
розгортання СС-20 навпроти центру “першого світу”.

ВНУТРІШНІЙ АРТЕРІОСКЛЕРОЗ

Поступове зрощення партії з військовими відбувалося одно
часно із зростанням партії з поліцією. Хрущов значно зменшив 
розміри КДБ і обмежив його політичний вплив хоча б тим, що 
ніколи не пропонував його керівникові місце у Політбюро. Але 
в 1967 році після суду над Синявським-Данієлем, КДБ отримав 
нового керівника і новий статус, коли колективне керівництво 
призначило Юрія Андропова, протеже Суслова, який не мав 
попереднього досвіду роботи у КДБ, а працював у міжнародно
му відділі Центрального Комітету. Йому запропонували реор
ганізувати цю поліцейську інституцію; у 1969 році він став 
дійсним членом Політбюро і однією з найвпливовіших поста
тей режиму.22

При Андропові КДБ помітно розширився; на роботу прий
мали більш освічених агентів; на площі Дзержинського в 
Москві виросла нова велична споруда. Запроваджуючи більш 
складні і витончені методи, ніж Берія, Андропов модернізував 
операції організації і влаштував пропагандистську кампанію з 
метою відновлення її престижу. Збір інформації за кордоном 
став інтенсивнішим і ефективнішим, а в країні все легальне ди- 
сидентство поступово, але владно, придушили. Водночас зазна
ли змін стосунки КДБ з партією. Сталін використовував НКВС 
для управління партією; Брежнєв і Андропов — для управління 
суспільством у тандемі з партією (звичайно, КДБ також залу
чався до спостереження за самою партією). І партія, і КДБ ра
зом з військовими функціонували, як своєрідний триполюсний 
взаємопов’язаний директорат. Це було організаційною форму
лою “розвинутого” або “зрілого” соціалізму, остаточним 
втіленням партії-держави номенклатури.

рсновною причиною нового відокремленого статусу КДБ 
була' постійна проблема з інакомислячими, або дисидентами. 
Бо суд над Синявським-Данієлем не досяг своєї мети — заглу
шити критично налаштовану інтелігенцію; він тільки спонукав 
її вдаватися до нових методів боротьби. Інші дисиденти репро
дукували і розповсюджували копії стенограми суду, яку, 
врешті-решт, видали за кордоном.23 Редакторів цього докумен
ту арештували у 1967 році, а суди над ними, у свою чергу, оз
начали появу нових документів і наступні міжнародні
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публікації. Але дисидентство з’явилося і серед привілейованих 
слуг режиму. У 1968 році Андрій Сахаров опублікував свого ли
ста до керівництва “Про прогрес, свободу і мирне співіснуван
ня”, в якому він закликав покласти край цензурі і демократи
зувати суспільне життя. На його погляд, ці кроки призвели б до 
завершення холодної війни через “конвергенцію” соціалістич
них економічних форм Сходу з ліберальними політичними 
формами Заходу.24 Того ж року незалежний марксистський 
історик Рой Медведєв опублікував у самвидаві роботу “Нехай 
розсудить історія”. У цьому творі, з детальним “викриттям” до
би Сталіна, він закликав повернутися до начебто демократич
ного ленінського соціалізму.25 Оскільки Медведєв не був 
відвертим дисидентом, як інші, йому дозволяли вести відкриту 
діяльність впродовж років правління Брежнєва.

Сахаров і Медведєв, кожен зі свого боку, намагалися знизу 
запропонувати варіанти такого комунізму реформ, який доте
пер впроваджувався тільки згори. Крім того, їхні позиції були 
дуже близькими до тих, які знайшли фактичне втілення протя
гом празької весни. Однак, розгром чеської реформи означав 
кінець радянському комунізму реформ на найближче майбутнє, 
тому звузився діапазон дозволених думок, які висловлювали 
критики знизу. У 1969 році Твардовського усунули з посади ре
дактора журналу “Новьій мир” і цей провідний ліберальний ра
дянський часопис перетворився на посереднє видання.

Незважаючи на перешкоди, дисидентство діяло. У 1970 році 
Сахаров і Медведєв разом із фізиком Валентином Турчиним 
опублікували відкритий лист до керівництва, в якому поясню
вали, чому нещодавно визнана економічна і технологічна 
відсталість країни призвела до браку інтелектуальної свободи і 
придушення творчої думки.26 На рівні відвертого дисидентства 
такі постаті, як Володимир Буковський, застосовували тактику 
нав’язування радянському урядові демократичної букви його 
паперової конституції.27 І після Гельсінських угод 1975 року 
цей підхід вів до створення “гельсінських наглядових груп” У 
різних республіках Союзу. Крім того, впродовж усього 
правління Брежнєва, підпільна мережа видавала “Хроніку по
точних подій” — стриманий, суто фактичний каталог задоку
ментованих порушень режимом власних законів.28

І все ж, найлункішим дисидентським голосом лишався го
лос Солженіцина, незважаючи на заборону друкуватися в Роси 
після 1963 року. Два його романи про добу Сталіна вийшли 
друком за кордоном наприкінці 60-тих, а потім у 1974-19 
роках він написав “Архипелаг ГУЛ АГ”. Коли КДБ виявив цей
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рукопис, Солженіцин негайно видав перший його том за кор
доном і за це порушення його негайно і примусово посадили 
на літак, відправивши у вигнання за межі Радянського Союзу. 
Цей інцидент поклав край напівтерпимості режиму до диси- 
дентства.

Але репресії були більш*витонченими, ніж у часи Сталіна. 
Основних діячів, на зразок Солженіцина, здебільшого відправ
ляли у заслання, інших поміщали у психіатричні “лікарні”, де
яких ув’язнювали у трудових таборах, на зразок “Пермь-43”. 
Набагато більше людей просто позбавляли місця роботи чи 
житла; або ж виявлялося, що їхнім дітям заборонено здобувати 
вищу освіту. Наприкінці 70-тих культурних лідерів не
російських народів систематично висилали з Кавказу, України 
і республік Прибалтики. До кінця десятиліття єдиним значним 
дисидентом залишався Сахаров. Але в 1980 році, після критич
них виступів відносно вторгнення в Афганістан, його заслали у 
місто Горький. Можливо, його посвяченість у ядерні таємниці 
не дозволила режимові вислати вченого за межі країни. Цією 
операцією КДБ ефективно зупинив дисидентський рух; 
наслідки “легковажної” відлиги Хрущова нарешті ліквідували.

Але режим зруйнував ще багато талантів, які, безперечно, у 
майбутньому могли йому принести користь, адже майже всі ці 
дисиденти лишалися лояльними до комунізму реформ. Тільки 
незначна частина вважала, що система нездатна до реформ і її 
слід змінити. Саме таких поглядів дотримувався Андрій 
Амальрік у своїй праці в 1969: “Чи доживе Радянський Союз до 
1984 року?”.29 І Солженіцин на початку 70-тих не вважав, що 
систему як таку можна реформувати, навпаки, сподівався бо
дай на розподіл функцій між державою і суспільством, за яко
го політична влада залишиться у першої, а свобода слова — у 
останнього.30 До заслання і, можливо, навіть деякий час протя
гом перебудови Сахаров мислив категоріями суттєвої лібе
ралізації і демократизації системи, а не її заміни. І Медведєв, 
звичайно, бажав тільки повернення до часів Бухаріна і НЕПу. 
Безумовно, якби ці три програми реалізували, вони стали б 
настільки ж підривними для радянської системи, як і реформа 
1968 року для Чехословаччини. Але суть полягає в тому, що 
більшість радянських дисидентів навіть наприкінці 70-тих не 
Усвідомлювала цього і не мала чіткого уявлення, наскільки 
СеРйозна криза охопила систему.

Більшою мірою це стосується схильних до критики інтелек
туалів, котрі залишилися лояльними до системи, сподіваючись 
Поліпшити її зсередини. Ці особистості були членами набагато
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більшої групи, відомої на офіційному радянському жаргоні, як 
“інтелігенція”. Цей термін стосувався людей, які отримали 
освіту в тому або іншому виді технічної або фахової діяльності. 
Починаючи з 30-тих років, Росія провела революцію в галузі 
освіти, частково задля поширення “просвіти”, а частково задля 
формування кадрів для нового індустріального суспільства. Але 
більшість цих людей були конформістами. Зовсім іншими були 
інтелектуали із спеціалізованих інститутів радянської Академії 
Наук, незалежно від того, спеціалізувалися вони на природоз
навчих науках, як Сахаров і Турчин, чи на нових соціальних 
науках, як Нємчинов або Аганбегян.

Мережа інститутів Академії значно зросла в 60-тих і 70-тих 
роках.31 У Москві найбільш відомими були Інститут світової 
економіки та Інститут міжнародних відносин, Інститут США і 
Канади та Центральний економічно-математичний інститут. 
Дуже часто дослідники цих інститутів працювали “референта
ми”, укладаючи проекти документів у різноманітних відділах 
Секретаріату Центрального Комітету. Андропов, працюючи у 
Центральному Комітеті, зібрав найкращих і найяскравіших із 
цих представників інститутів, чимало їх пізніше стали відоми
ми під час перебудови, включаючи автора виступів Горбачова
— Георгія Шахназарова і редактора Федора Бурлацького. У 1965 
році у сибірському місті Новосибірську була створена справжня 
друга Академія — більш смілива і творча, ніж перша. Люди, які 
працювали в цих інститутах або в Центральному Комітеті, 
очевидно, не могли одночасно стати дисидентами і зберегти 
свої посади. Але вони контактували з дисидентською куль
турою і поділяли багато положень, у яких піддавалася кри
тиці система.32

Саме таким чином під вплив самвидаву — від Пастернака до 
Солженіцина — потрапила легальна радянська література.33 Як 
результат, канони соціалістичного реалізму, хоч їх ніхто фор
мально не скасовував, поволі руйнувалися в 60-тих і 70-тих ро
ках, хоча б тільки для того, щоб офіційна література могла кон
курувати зі своїм незаконним противником. Героїчні теми днів 
будівництва соціалізму забулися, натомість виникла література, 
яка, до певної міри, зверталася до теми розчарування і невдо
волення сьогоденням. Зокрема, з’явилася “сільська літерату
ра”, яка підкреслювала цінності і оплакувала долі старої се
лянської Росії. Ця література побічно критикувала навальні ра
дянські методи розвитку і навіть індустріальну цивілізацію вза 
галі. Ці літературні зміни, врешті-решт, перетікали у політик У 
активність, коли письменники села взялися за агітацію пр°
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забруднення середовища, як у конкретному випадку з озером 
Байкал. Ця агітація, у свою чергу, мала певне значення для 
критики радянського планування, яка лунала в академічних 
інститутах. А така культура поступової критики передбачала 
критику системи в цілому. Самі критики про це й не підозрюва
ли. Так, поволі, без гучних слів, підривалися основні міфи систе
ми і усвідомлення Брехні випливало на поверхню.

З усіх згадуваних джерел — інститутів Академії, спілок пись
менників, кінематографістів і, нарешті, зі штату Центрального 
Комітету — виникало тіньове дисидентство у рамках структур 
режиму при Брежнєві, Суслові і Андропові. З часом, у 70-тих, 
в цих колах стало звичаєм поділяти інтелігенцію на 
“джорданобрунівців” і “галілеївців”. Одні були відвертими ди
сидентами, які сміливо висловлювали свою думку і закінчува
ли погано, а інші — таємними критиками, котрі привселюдно 
підтримували офіційні гасла, а конфіденційно працювали на 
користь нового потепління. Ця класифікація передбачала, що 
другий курс, хоча й не такий героїчний, був більш ефективним. 
Фактично при Брежнєві роль “галілеївців” полягала у тому, що 
вони іноді могли запобігти неприємностям — витягти нероз
важливого письменника з халепи, або ж викрити особливо 
відразливий випадок корупції. Однак, тоді вони нечасто впли
вали на формування політики. І одержали свій справжній шанс 
тільки в часи горбачовської перебудови.

Старий радянський устрій в останніх його проявах гнітив 
країну особливим тягарем. Одинадцятимільйонна партія, яку 
Хрущов заповів своїм наступникам, на час смерті Брежнєва 
налічувала дев’ятнадцять мільйонів членів,34 що становило 
близько 6 відсотків майже від 300-мільйонного населення і на
багато більший відсоток від населення працездатного віку. 
Значна частина членів партії походила з робітничого класу і 
колгоспного селянства. Але переважна більшість — близько 70 
відсотків — представляла керівні кадри в економіці, армії й 
інтелектуальних професіях; і ця група завдяки своїй кількості і 
навичкам утворювала ядро партії. Оскільки серед представ
ників старшого покоління цих кадрів більшість спочатку скла
дали вихідці з “народу”, всепартійні з’їзди зберігали дещо “пле- 
ейський” тон аж до кінця існування режиму. Але на той час 

вже було безглуздо говорити про партію, як про організацію 
Робітників і селян, тому що більшість молодих членів
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в основному представляли “інтелігенцію”. Але “соціальне яд
ро” не є релевантним критерієм для характеристики зрілої 
партії: важливо, що до партійних лав належали всі ті, хто зай
мав відповідальні посади, і кожен, хто прагнув такої посади, 
був змушений вступати в партію.

Така партія не нагадувала організацію зелотів або ідео
логічно відданих людей. Однак, її члени були ідеологічно 
“підковані”. Всі вони обов’язково сплачували внески і відвіду
вали партійні збори, де обговорювали і роз’яснювали іншим 
актуальну лінію партії. Таким чином, для більшості членів 
рівень “партійності” став якщо не справою переконання, то, 
принаймні, закоренілою звичкою. Всі вони перебували під 
впливом постійного тиску специфічної “дерев’яної мови” 
партії. І справді, логократична “новомова” партії, або мова 
Брехні, як її називав Солженіцин, була істотною скріплюючою 
силою всієї системи. Так режим, майже до кінця 80-тих, вико
ристовував десятки тисяч “агітаторів” і витрачав мільярди 
карбованців, аби прищепити населенню, і насамперед його 
“авангарду” — партійцям, — тепер уже майже відмерлі категорії 
ленінізму 20-тих років.

Отож, пропаганда системи і надалі зводила дійсність до 
“класових позицій”, універсальної “боротьби” і великої ди
хотомії “соціалізму”, що протиставлявся “імперіалізмові” 
Олександр Зінов’єв, науковий консультант Центрального 
Комітету, котрий наприкінці 70-тих років перейшов з тіньо
вого до відвертого дисидентства, вважався великим аналіти
ком сюрреалістичної мови партії й однаково висміював хру- 
щовське “світле майбутнє”, і такий же примарний “реаль
ний соціалізм” Брежнєва. Однак, він також визнавав кру
тий характер “потужного магнітного поля ідеологічного 
впливу”.35

Принаймні, так виглядала ситуація з одного боку, де 
ніхто не насмілювався відкрито брати під сумнів ідеологію. 
Але з іншого — члени партії прагматично і корисливо зай
малися своєю кар’єрою, і ця обставина підривала їхню 
суспільну ідеологічну позицію. Втім, у цій масовій партії, 
коли її члени перебувають під впливом літератури самвида- 
ву і підвищення професіоналізму, яскрава ідеологічна обо
лонка навколо мислення ставала дедалі тоншою. Віра в те, 
що існує єдино “правильна” позиція для дев’ятнадцяти 
мільйонів людей з усіх питань, уже видавалася неправдо
подібною — тим більше, що партійці-інтелектуали читали 
Олександра Зінов’єва, Солженіцина і навіть Конквеста.
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Ерозію могутності масової партії викликали зміни у струк
турній відповідності організації до суспільства. У 30-тих і 40- 
вих роках країна жила в умовах перманентного надзвичайного 
стану, спочатку через внутрішню війну в ім’я будівництва 
соціалізму, а потім через зовнішню війну проти Німеччини. За 
таких обставин був певний “сенс” у тому, що партія воєнного 
типу примусово мобілізує ресурси всього суспільства згори, то
му сталінська одно-двомільйонна партія енергійно виконувала 
роль лідера. Але після перемоги 1945 року країна увійшла у 
тривалий процес системного росту без війни або серйозної її 
загрози. За будь-якого іншого режиму ці обставини означали б 
повернення до нормального стану, але партія за своєю приро
дою була нездатною піти на таке перетворення: за своєю суттю 
вона мала виконувати ролі командира і проводиря, аби зберег
ти монополію на владу. Тому вона і надалі нав’язувала свою 
поведінку суспільству, а не прислухалася до його нових потреб. 
Але тепер робила це не сильним гайковим ключем, а за допо
могою рутини та інерції.

Отже, від 50-тих до початку 80-тих партія здійснювала кон
троль і керівництво за всією діяльністю суспільства; і оскільки 
види діяльності постійно зростали кількісно та якісно, постійно 
зростала у розмірах і партія, залишаючись на чолі. Результатом 
стала безпрецедентна бюрократична гіпертрофія. До сорока 
п’яти індустріальних міністерств, функціонуючих у 60-тих, до
далося двадцять п’ять з інших галузей, а у 80-тих загалом існу
вало сімдесят економічних міністерств.

Дедалі більше будинків у центрі Москви, старих і нових, 
займали установи.36 У сільській місцевості колгоспи і радгос
пи налічували близько трьох мільйонів додаткових бюрократів. 
Політичний орган всієї системи — Секретаріат Центрального 
Комітету на Старій Площі — розбудовувався, збільшувалася і 
кількість працюючих там, так само, як КДБ, розташований на
впроти. Партійні комітети існували на всіх великих 
підприємствах, кожна установа мала свій партосередок. 
Політичні працівники, підзвітні Центральному Комітетові, 
контролювали армію, а агенти КДБ, котрі теж були членами 
партії, контролювали всіх. Таким чином, усі відповідальні по
сади займали члени партії, кількість яких зросла до дев’ятнад
цяти мільйонів.

Отже, партія в тій чи іншій формі безпосередньо вникала в 
Усі функціональні види діяльності суспільства. І це було новим 
явищем. Партія, звичайно, завжди вела за собою і здійснювала 
керівництво з усіх важливих питань, але в 60-тих і 70-тих роках
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вона взялася фактично за все. Система подвійної адміністрації, 
яку винайшов Ленін, тепер досягла критичної межі. Демонст
руючи визнання нового стану справ, у 1977 році Брежнєв 
замінив сталінську конституцію 1936 року новим фундамен
тальним документом, у якому основним нововведенням була 
Стаття VI. Це положення формально вперше закріпило за 
партією “керівну і спрямовуючу роль” у суспільстві.

Але, звичайно, партія таких розмірів не може верховенству- 
вати, якщо не керувати нею. Більша частина членів партії, 
яким належали функціональні посади у суспільстві, одержува
ла директиви від штатних партійних працівників апарату — або, 
за термінологією Оруелла, “внутрішня партія” керувала 
“зовнішньою партією”, причому остання діяла як представник 
системи на робочих місцях. Хоча до деякої міри привілеї та 
престиж належали всім членам партії, реальна влада і суттєві 
пільги залишалися у штатного апарату. І ця група, разом із 
ключовими урядовими, економічними і військовими кадрами, 
утворювала номенклатуру.

Як ми вже зазначали, виникнення номенклатури датується 
30-ми роками, але світ довідався про неї тільки в 1980 році за
вдяки однойменній книзі Михайла Восленського.37 Згідно з йо
го даними, ця група налічувала близько три чверті мільйона 
осіб; а разом із їхніми сім’ями, можливо, три мільйони. Хоч 
трапляються і вищі оцінки, насправді це була досить незначна 
група, аби володіти такою неконтрольованою владою в такій 
величезній країні. Незважаючи на “керівну і спрямовуючу 
роль” партії при Брежнєві, фактично вона перетворювалася на 
“глиняного колоса”. З огляду на те, що потужність ідеології спа
дала, “зовнішня партія” кваліфікованих професіоналів дедалі мен
ше поважала “внутрішню партію”, здебільшого некомпетентних 
ідеологічних адміністраторів. Населення в цілому більше не 
сподівалося на “світле майбутнє” і дедалі більше зневажало номен
клатуру за пільги та корупцію. Кваліфіковані, освічені і амбітні лю
ди виявляли серйозне невдоволення всюдисущими представника
ми організації самозванців, чия головна функція полягала у її 
“керівній ролі”. І справді, масова партія номенклатурного ко
мунізму стояла на чолі, нічого не виробляючи, і, таким чином, жи
ла, наче паразит на тілі нації, водночас руйнуючи його.

НАЙСЛАБША ЛАНКА: ЗОВНІШНЯ ІМПЕРІЯ

Поки внутрішня радянська імперія просувалася у г л у х и й  

кут, зовнішня імперія рухалася в обхід реформи комунізму Д°
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фактичного виходу із системи. Найвизначніші події доби 
Брежнєва відбулися не в Радянському Союзі, а у Східній 
Європі — спочатку в Чехословаччині в 1968 році, а потім у 
Польщі — в 1980-1981 роках. Враховуючи розкол із Китаєм, ці 
події набували більшої ваги, бо східноєвропейські сателіти за
лишалися найчутливішими індикаторами міцності “світової 
соціалістичної системи”.

Празька весна 1968 року стала найсміливішою спробою ре
форми комунізму постсталінської доби, і саме тому її поразка 
виразно продемонструвала внутрішні суперечності будь-яких 
спроб такого роду. Чехословацька реформа почалася як 
запізніла спроба десталінізації, яка вже відбулася в усіх інших 
країнах при Хрущові. Місцевий партійний лідер Антонін Но- 
вотни стримував десталінізацію протягом цілого десятиліття і 
цим тільки поглибив невдоволення в межах партії і всієї 
країни. Щоб розморозити ситуацію, наприкінці 1967 року 
Брежнєв усунув його з посади, і чеські реформатори обрали 
Олександра Дубчека. Ці реформатори, на відміну від Хрущова у 
1956 році, мали добре підготовану і всебічну програму. Крім того, 
вони працювали в країні, яка була готова до цілковитих змін і 
прагнула їх.

Спираючись на досвід Югославії, а також на західні 
джерела щодо модернізації, чеські реформатори, як і всі їхні 
східноєвропейські попередники, шукали “свого окремого 
шляху до соціалізму”. У чеському варіанті це означало 
шлях, пристосований до природи їхнього передового 
суспільства.38 їхні прагнення, сформульовані в Програмі 
діяльності партії у квітні 1968 року, пізніше вилилися в гас
ло “соціалізм із людським обличчям”. Оскільки в класовій 
боротьбі, яка веде до соціалізму, перемогу вже здобуто, — 
стверджували реформатори, — слід дозволити різноманітним 
угрупованням у суспільстві організувати власні інститути і 
навіть політично конкурувати між собою. Справді, протягом 
наступних місяців виникли незалежні добровільні асоціації і 
протополітичні партії. Але цей новоспечений соціальний 
плюралізм також потребував “соціалістичного верховенства 
права” і особливо скасування цензури, оскільки свобода є 
передумовою культурного і наукового творчого потенціалу, 
необхідного для розвинутої економіки. В той же час, рефор- 
матори знову підтвердили принцип “керівної ролі партії”, 
пе відповідаючи на питання, як ця роль може узгоджуватися 

свободою слова і свободою зібрань. Звичайно, в цьому б 
1 полягав експеримент.
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Майже такою ж неортодоксальною, як політична програма, 
виявилася економічна програма партії. Автор її — Ота Шік. Це 
була сміливіша версія реформ Косигіна, яка закликала надати 
якомога ширшої автономії керівникам, аж до використання 
прибутку як інтегрального компоненту або “індикатора” плану 
і до прогнозування можливості банкрутства неефективних 
підрозділів. Ради робітників повинні обиратися і брати участь в 
управлінні підприємствами, що нагадувало югославські рефор
ми і “робітничий контроль” у Росії в 1917 році. В такий спосіб 
програма об’єднала індустріальний НЕП із формою анархо- 
синдикалізму, а також з культурним плюралізмом, причому ос
танній розглядався як стимул економічного розвитку.

Тривалий час ніхто не піддавав сумніву, що ця програма бу
ла і багатообіцяючою, і практичною, і якщо б її виконували, 
то, врешті-решт, знайшли б знаменитий “третій шлях” між 
капіталізмом і соціалізмом. Тому той факт, що вже через вісім 
місяців реформи зупинили радянською інтервенцією, сприй
мався як трагедія. Без сумніву, празька весна стала ліричною і 
багатообіцяючою віхою постсталінських десятиліть: і на Сході, 
і на Заході її розглядали як запізнілу винагороду модернізації у 
радянському стилі і свідчення того, що холодна війна може 
закінчитися своєрідною конвергенцією капіталізму і комунізму. 
І ці події справді були трагічними.

Трагедія, проте, полягала не у втраченому моменті, а в не
можливості реалізувати празький варіант реформи комунізму. 
Проблематичним, зокрема, був зміст самої програми: поступу 
у напрямку до прибутку і реальних цін протидіяло подальше 
підпорядкування цих “індикаторів” директивному плану, коли 
свобода слова і зібрань залежала від партії з її керівною роллю. 
Однак, чеські лідери, як інші реформатори комунізму, їхні по
передники, зовсім не усвідомлювали існування таких супереч
ностей, що випливало зі специфіки психології реформаторів.

Для того, щоб реформатори могли діяти, вони повинні 
вірити, що реформа можлива, що система придатна для змін. 
Цю їхню віру зміцнювала відносна молодість комунізму Р^ 
форм 1968 року. Падіння Хрущова, здавалося, не поклало край 
змінам, тому що рушійна сила його потепління все ще втілю
валася у політиці Косигіна і в діяльності лояльної, але все-та
ки критично налаштованої радянської інтелігенції. Крім того, 
оптимізм чеських реформаторів посилювався їхніми власними 
ідеологічними ілюзіями.

Починаючи з тієї, що система була “найвищою” можли
вою формою соціальної організації, реформатори не могли
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збагнути, що від неї слід відмовитися. Однак, емпірично во
ни розуміли, що система в такій формі значною мірою запе
речує власні ідеали. Оскільки, за визначенням, цей дефект 
не міг бути недоліком найвищої системи, то він, напевне, 
був випадковістю на ім’я “сталінізм” Тому розв’язок про
блеми полягав у очищенні найвищої системи від цього сто
роннього явища шляхом запровадження політики, яка б по
вернула систему до так званого “істинного ленінізму” або 
“соціалізму з людським обличчям”. Однак, вдаючись до цих 
велемовних різновидів комуністичних принципів, празькі 
реформатори фактично підтверджували законність вимог 
системи, яку прагнули змінити; вони, таким чином, залиша
лися заручниками її логіки навіть тоді, коли здійснювали за
ходи, що суперечили цій логіці.

Трагедія полягала ось у чому: якби вони прозріли, то були 
б нездатними діяти взагалі і, в розпачі, здалися б; або ж їм до
велося б здійснити спробу революції. Тоді вони зазнали б по
разки. Тому вони повірили, що справді існує третій шлях; за
певняли себе, нібито вони не знищують систему і сподівались, 
що Москву теж можна примусити повірити у те ж саме. Але на 
той час Москва втрачала власні ілюзії щодо постсталінської 
весни. Таким чином, Дубчек та його колеги наосліп ішли до 
своєї неминучої поразки від рук “брежнєвської доктрини”.

Прискорив кризу той факт, що чехословацький режим до 
літа 1968 року вже був близький до краху. У червні група інте
лектуалів опублікувала відозву “2000 слів”, закликаючи людей 
взяти процес лібералізації у власні руки, відокремившись від 
партії. У серпні сама партія підготувала новий статут, який де
мократизував її внутрішню структуру: вибори повинні проводи
тися таємним голосуванням, терміни перебування на посту 
обмежувалися, крім того партійні групи могли організовувати 
фракції, що було порушенням партійного правила про єдність 
партії, яке запровадив Ленін 1921 року. Оскільки статут 
опублікували напередодні партійного з’їзду, який мав відбути
ся через місяць, він видався Брежнєву та його колегам попере
дженням про самоліквідацію системи. Вальтер Ульбріхт  ̂ у 
Східній Німеччині і Гомулка в Польщі, пам’ятаючи про враз
ливість їхніх власних режимів, навіть більш рішуче засуджува
ли цей наступ “контрреволюції”.

Всі ці перші секретарі не помилилися з діагнозом: лише за 
вісім місяців інфекція лібералізації з надзвичайною швидкістю 
Передалася від реформаторського крила партії інтелектуалам, а 
В*Д них, нарешті, робітникам. Ціла країна бажала нового уст
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рою, який все ще можна було б називати комунізмом, але за 
якого роль партії фактично б зводилася нанівець. А якщо 
партійний контроль скасують у Празі, то як довго він протри
мається у Варшаві чи Берліні? І, врешті-решт, навіть у Москві?

Інтервенція в Прагу була складнішою справою, ніж в Буда
пешті 1956 року, коли пряме повстання полегшило країні Рад 
знайти виправдання застосуванню сили. Однак, у Празі ко
муністичний уряд залишався при владі і продовжував проголо
шувати свою вірність варшавському договору. Отож, інтер
венція 21 серпня не виглядала односторонньою радянською 
акцією, а по суті заходом “братерського” варшавського догово
ру у відповідь на звернення лояльних чеських комуністів. Хоч 
у військовому відношенні операція була шедевром організації, 
у політичному — стала невдалою; крім того, що чеське 
керівництво відмовилося підтримати її, чеська опозиція не мог
ла знайти свого Кадара, який би замінив Дубчека. Так у сюр
реалістичному фіналі драми керівництво потай вивезли до 
Москви, де його змусили відмовитися від своєї програми, а 
потім знову номінально поновили у владі, поки всі зацікавлені 
сторони продовжували вдавати товариську єдність щодо 
соціалістичних цінностей.

А за фасадом країна Рад та її ортодоксальні чеські союзни
ки продовжували те, що вони називали “нормалізацією” ситу
ації. Брежнєв відповів реформаторам з Праги на їхнє бажання 
створити “соціалізм із людським обличчям”, перефразувавши 
старе гасло Тіто. Він проголосив, що чехи вже побудували 
“справжній соціалізм”, і це визначення надалі стало ка
нонічним в усіх братерських країнах. Фактично це означало 
ліквідацію всіх здобутків “весни” і вичищення третини 
національної партії. На початку 1969 року “нормалізація” про
гресувала досить задовільно. Дубчека замінили потенційним 
чехословацьким Кадаром, Густавом Гусаком, котрий так само, 
як його угорський попередник, при Сталіні перебував в ув’яз
ненні. Гусак залишатиметься при владі до 1988 року. Що ж сто
сується Дубчека, то до самого краху системи в 1989 році він 
вважав, що інтервенція стала помилкою, якої було легко уник
нути, що вдосконалений комунізм залишався справжнім 
рішенням проблем країни.

Однак, для країни Рад та її союзників інтервенція вияви^ 
лася справою принципу, який незабаром втілився у відомій 
“доктрині Брежнєва”. Йшлося про те, що, чехи хоч і мали 
право обирати власний шлях до соціалізму, своєю хибною 
політикою фактично загрожували існуванню соціалізму у них в
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країні і в усіх “братерських” країнах. Таким чином, інтервенція 
трактувалась не як грубе застосування сили — а саме так 
сприймав її Захід, — а як легітимний засіб самозахисту. По суті, 
ця доктрина підтверджувала, що соціалізм неподільний і що 
критерієм “реального існування” соціалізму лишалась “керівна 
роль партії”. Бо міжнародна солідарність соціалістичних 
партій-держав — життєво важлива для виживання ідеократич- 
ної партократії в кожній окремій країні. По-перше, 
солідарність була життєво важливою з метафізичної причини: у 
русі, де легітимність походила від логіки історії, якщо вже “за
воювання соціалізму” здобуті, то вони повинні стати “незво- 
ротними”, інакше систему визнають псевдонауковим шахрай
ством. Соціалістична солідарність потребувалась ще з практич
них міркувань: слід підтримувати страх, а отже і пасивність на
селення комуністичних країн, бо, якщо б одна ув’язнена нація 
продемонструвала, що втеча фактично можлива, тоді інші та
кож наберуться хоробрості готувати її.

Але чехословацьке керівництво помилково витлумачило 
ще один аспект системи. Пам’ятаючи прорахунки угорців, 
які намагалися вийти з Варшавського договору, чехи напо
лягали на своїй лояльності до цієї організації, начебто 
Москві не набагато більше загрожував їхній “контррево
люційний” приклад, ніж зниження її військової потужності. 
Те, що Москву передусім непокоїла ідеологія, підтверджує 
приклад Румунії під керівництвом Ніколає Чаушеску. Того 
ж року, коли відбулися події празької весни, Румунія не 
тільки порвала із зовнішньою політикою Москви, упадаючи 
за такими різноплановими лідерами як Мао чи де Голль, а, 
по суті, припинила членство у Варшавському договорі, 
відмовившись, між іншим, приєднатися до інтервенції в Че- 
хословаччині. Водночас Чаушеску, підтримуючи особливо 
ортодоксальний комуністичний порядок у себе в країні, 
ніколи з боку Москви не зазнавав жодних проявів 
невдоволення, крім, хіба що, насуплених поглядів.

І Брежнєв не помилявся, коли розглядав чехів як набага
то небезпечніших розкольників. Оскільки, за визначенням, 
не могло бути нічого кращого або вищого, ніж “справжній 
соціалізм”, найбільш серйозну спробу всіх часів реформува- 
ТИ комунізм у зовнішній імперії треба було зупинити 
методом хірургічного втручання. У такий спосіб, нарешті, 
припинилася десталінізація Хрущова у країні, яку 
східноєвропейці тепер називали “великим братом”, і почав- 
ся відлік доби брежнєвського “застою”.
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1968 рік також знаменував початок нового періоду розпаду 
комунізму в двох східноєвропейських країнах, які перебували 
в центрі перевороту 1956 року -  в Угорщині і Польщі. Перша 
спокійно розпочала радикальні економічні реформи ко
мунізму; друга, в інтересний спосіб, стала тією країною, яка 
вийшла за межі реформи комунізму, кинувши політичний 
виклик партії-державі.

В Угорщині, після десятиліття репресій, Кадар запровадив 
“новий економічний механізм”, який повинен був примирити 
населення з режимом, пропонуючи йому дещицю з матеріаль
ного процвітання.39 Навіть сміливіша за самоуправління Тіто 
політика Кадара виглядала найбільшим поступом у бік ринку, 
ніж у будь-якого комуністичного режиму за часів радянського 
НЕПу. У деяких секторах сільського господарства, у дрібному 
виробництві споживчих товарів і наданні послуг, у сфері 
роздрібної торгівлі кооперативам надали суттєві права щодо 
ціноутворення. В середині 70-тих років напівприватними сек
торами керували під тиском Москви, але на початку 80-тих їм 
знову дозволили розширятися, аби приглушити голоси невдо- 
волених, які у Польщі породили Солідарність. Крім того, про
тягом останнього періоду інтелігенція отримала певні свободи
— включаючи і можливість їздити за кордон — з надією, що на
селення примириться з неминучим режимом. Загальним ре
зультатом “кадаризму” був ріст, хоча й скромний, заможності 
та найдовший період стабільності у Східній Європі, а отже, 
довіра Москви до місцевого керівництва. У той же час стрима
ний, повзучий реформізм Кадара руйнував основи системи. Од
нак, ніхто не смів виступати з жодними сміливими висновками 
щодо цього факту, бо всі пам’ятали про жахливий урок 1956 року.

Але у Польщі, хоча там національні зусилля в напрямку 
емансипації закінчилися поразками після 1956 року, ніколи 
не спостерігалося суцільних бідувань. І це підбурювало на
селення після кожного відступу повертатися до наступу 
знову і знову.40 Справді, реформа комунізму Гомулки спо
чатку видавалася перемогою і, врешті-решт, викликала спа
лах соціального творчого потенціалу: на фабриках створю
валися ради робітників, серед інтелектуалів поширився 
ревізіоністський, “гуманний” марксизм, причому Кола- 
ковськи був тільки найвідомішим прикладом. Але Гомулка, 
як виявилося, був не більше, ніж ортодоксальним ко
муністом в національному обрамленні: ради робітників не
забаром нейтралізували, а інтелектуалів почали частіше пе
реслідувати.
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Першим результатом нової політики Гомулки стала відкри
та сутичка в березні 1968 року між режимом та його поліцією, 
з одного боку, та інтелектуалами — з іншого. Цей епізод, з 
відтінком офіційного антисемітизму, означав кінець 
ревізіонізму у Польщі: з того часу і надалі інтелектуали більше 
не намагатимуться виправляти сталінізм через повернення до 
молодого Маркса і Дьордя Лукача, а шукатимуть філософію 
змін поза орбітою системи. Другим результатом повернення 
Гомулки до класичного комуністичного стилю був страйк 
робітників у Гданську і бунти в грудні 1970 року, під час яких 
своє покликання знайшов Лех Валенса; як і у випадку Ново
черкаська у 1962 році, ці події спровокувало різке підвищення 
цін. Хоча бунти придушили силою, робітники здобули певну 
перемогу: Гомулку замінили Едвардом Тереком, котрий був 
змушений дати обіцянку задовольнити вимоги страйкарів. Та
ким чином, у 1970 році інтелектуали і робітники, а також, зви
чайно, церква у моральному розумінні відмовилися від систе
ми. А ще разом з ними близько 70 відсотків селянства, бо 
Польща єдина серед комуністичних країн в цілому уникнула 
колективізації. Разом ці групи складали новонароджене “гро
мадянське суспільство”, яке відкрито стояло в опозиції до вла
ди, використовуючи термінологію тих часів. І в другій половині 
десятиліття це суспільство створило протополітичну ор
ганізацію і філософію дій, які наближалися до особливих умов 
комунізму.

Такий розвиток подій спричинив меншовартісний варіант 
реформи комунізму Герека. З одного боку, програма передба
чала більшу свободу для інтелектуалів, включно з поїздками за 
кордон, свободу, яка тільки прискорила перехід від перегляду 
марксизму до культурної розмаїтості Заходу. З іншого, що 
більш важливо, Герек, використовуючи розрядку і Ostpolitik, 
зробив значні позички на Заході, аби збудувати “іншу Польщу” 
нової промисловості, яка б забезпечила споживчими товарами 
занепокоєне населення. Але коли він більше не міг платити за 
Це розширення, йому довелося підняти внутрішні ціни. Це 
призвело до страйків у Радомі і на заводі “Урсус” у Варшаві, 
які йому довелося упокорювати. Цей інцидент покликав до 
життя рух дисидентів-інтелектуалів на захист арештованих 
страйкарів -  комітет захисту робітників, або КЗР, найбільш 
відомими діячами якого були Адам Міхник і Яцек Куронь.41

По суті, КЗР став протореволюційною спілкою інтелекту
алів і робітників, оскільки вона об’єднала дві сили, які висту
пили і зазнали одна за одною поразки в 1968 і 1970 роках. Але
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цього разу режим змусили звільнити заарештованих робітників 
завдяки тактиці КЗР, який генерував соціальний тиск, подаю
чи заяви у суди режиму. На основі цього успіху КЗР поглибив 
загальну філософію “революції”, пристосованої до спе
цифічних умов боротьби при комунізмі: від реформи в рамках 
системи відмовилися як від ілюзії (чехословацька пастка), од
нак, прямих виступів проти системи остерігалися як самовбив
чих (угорська пастка). Замість цього КЗР закликав, щоб уся 
опозиція набрала форми “соціального руху” або “самоор
ганізації” суспільства, щоб створити сферу автономії відносно 
режиму. Якщо конкретно, ця сфера включала такі об’єкти, як 
“пересувні університети”, незалежні навчальні групи для 
інтелігенції, самвидавське видавництво “Нова”, декілька 
ембріональних неофіційних профспілок і, звісно, церкву. З до
помогою цього методу сподівалися з часом витіснити режим аж 
до тієї межі, де йому доведеться полишити суспільство на його 
власні інститути.

У самій Польщі процес розмивання системи отримав знач
ний поштовх у 1978 році, коли папою був обраний Іоан Павло 
II. Вплив цієї події і вразливість системи стали очевидними, 
коли в наступному році режим відчув, що буде нерозумно 
відмовити папі у дозволі відвідати його рідну країну. Візит, як 
виявилося, був першим випадком, коли населення усвідоми
ло, що воно здатне мобілізуватися, і мільйони людей вітали 
понтифіка.

Цей ренесанс громадянського суспільства набрав відверто 
революційного забарвлення у 1980 році, коли була створена 
Солідарність.42 Переворот почався новим страйком у Гданську, 
який швидко перейняв методи КЗР. Коли звичайна ко
муністична тактика ізолювання гарячої точки не спрацювала і 
не було жодних гарантій, що про страйк у країні не дізнаються, 
він поширився на інші регіони і набув надто великого розмаху, 
щоб його придушити. Тому режимові довелося вести перегово
ри зі страйкарями і, на їхній подив, через два тижні режим по
годився визнати незалежну профспілку з правом страйку. Це 
було першим випадком такого визнання у будь-якій ко
муністичній країні.

Відтоді таке поняття, як держава робітників сприймалося 
досить сумнівно. Куронь мав рацію, коли стверджував, шо 
Солідарність, з її десятьма мільйонами, членів, стала 
найбільшою “пролетарською революцією” в історії, затьмарив
ши більшовицьку революцію 1917 року, рушійною силою якої, 
зрештою, було селянство. Однак, Солідарність стала чимось
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більшим, ніж просто профспілка: вона представляла самоор
ганізацію громадянського суспільства і всієї нації проти режи
му, яка не йшла на відкриту конфронтацію з владою. Тому 
Солідарність називала себе “самообмеженою революцією”.

Точніше, Солідарність почала вимагати “фінляндизації” 
Польщі і “самоврядної республіки” Це означало, що країна 
Рад збереже контроль над армією і зовнішньою політикою 
Польщі, а суспільство саме керуватиме основними внутрішніми 
справами, даючи партії можливість правити, але не управляти, 
як королеві Британії. Однак, фактично, ця “червона королева” 
зберегла б за собою чимало владних повноважень: хоча 
Солідарність прагнула до незалежних профспілок та ринкової 
економіки, її жовтнева програма 1981 року не посміла ратува- 
ти за приватизацію державної промисловості, оскільки це за
надто сильно злякало б Радянський Союз. Отже, Солідарність 
пішла набагато далі реформи комунізму, але все ще зобов’язу
валася шукати компроміси.

Втім, було б помилкою вважати, що Солідарність визначи
ла певні цілі. Її існування нагадувало затяжну азартну гру: на 
початку організація намагалася виграти час просто, щоб існу
вати; пізніше вона намагалася розширити межі дозволеного і 
все ж продовжити своє існування. Бо у неї ніколи не виникало 
жодних ілюзій з приводу того, що партія погодилася з її пра
вом на існування, або що політика “партнерства” була чимось 
більшим, ніж тактикою обох сторін. Її незмінним девізом ста
ли слова: “Те, що ми робимо — неможливе, і в той же час — не
обхідне”. Тож члени Солідарності свідомо заплющували очі на 
очевидні небезпеки, їм вдалося підтримувати цей екзис
тенціальний поступ протягом шістнадцяти безпрецедентних 
місяців на випадок, якщо їм вдасться протриматися настільки 
довго, що їхній супротивник може фактично погодитися на та
кий розподіл влади. Хоча їхня азартна гра не виправдала себе, 
вона, однак, відіграла значну роль: коли настав час неминучо
го придушення, Солідарність вже пошматувала комуністичну 
систему Польщі. І та вже не піддавалася реставрації. Цей по
двиг, а не якесь конкретне завоювання, став головним і пер
шим досягненням Солідарності.

Домогтися такого результату полякам мимоволі допомогла 
надзвичайна нерішучість Радянського Союзу. Спочатку у 
серпні 1980 року, несподівана поява Солідарності і розмах ру
ху виключали військове придушення як Варшавою, так і Моск- 
в°ю. Хоча жодна з них не мала наміру назавжди визнати 
Солідарність, у них не лишалося жодного вибору, крім затягу
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вання часу. Радянський Союз виявляв готовність втрутитися в 
грудні, але відмовився від наміру. У лютому 1981 року по
тенційному Кадарові, міністрові оборони, генералові Войцеху 
Ярузельському дали додатковий титул Першого Секретаря і по
чалася методична підготовка до придушення опору. Радянсь
кий Союз, здавалося, був готовий втрутитися в березні, потім 
ще раз у вересні, але справи все ще не виходили за межі війни 
нервів. Прелюдією до фактичного нападу у жовтні стало при
значення Ярузельського прем’єр-міністром при збереженні всіх 
його попередніх титулів.

Все ще не зрозуміло, чому все тяглося так довго. Можливо, 
розміри країни — і Солідарності — зробили операцію набагато 
ризикованішою, ніж ті, що провели в Угорщині або Чехосло- 
ваччині. Інша можлива причина полягала у тому, що Радянсь
кий Союз на той час загруз в Афганістані. Як би там не було, 
тільки після тривалих дебатів Ярузельський і Радянський Союз 
нарешті дійшли згоди, що найменш обтяжливим курсом для 
обох режимів буде “надзвичайний стан”, який польські війська 
введуть самостійно. Отож, 13 грудня 1981 року була здійснена 
ця самоокупація з такою ефективністю, якої система ніколи не 
досягала в економіці.

На перший погляд, цей результат нагадував повторення 
угорської та чеської розв’язки, як заявляли у той час майже 
всі західні спостерігачі. Насправді, результат важив небага
то. Той факт, що Москва коливалася — а Солідарність ви
жила — протягом шістнадцяти місяців, продемонстрував, 
що система справді може відступити. Інший факт доводив, 
що у вирішальний момент Москва вперше не наважилася 
зробити все власноруч, також означав втрату живучості. І це 
помітили повсюди в Східній Європі.

Польща, крім того, не була “нормалізована”: Ярузельсь
кий, котрий дійсно хотів стати Кадаром свого десятиліття, 
продовжував репресії тільки протягом року, а потім перей
шов до другої фази операції, до нової реформи комунізму. У 
той же час Солідарність, хоча й перейшла у підпілля, зали
шалася досить активною протягом вісімдесятих років і роз
глядала реформи Ярузельського не як рішення, а як пре
людію до майбутнього “нормального суспільства”. Таким 
чином, перший етап існування Солідарності 1980-1981 років 
закінчився не катастрофою, а тільки відступом, подібно до 
всіх інших польських сутичок із системою, починаючи з 
1956 року. І цей результат забезпечив базис для великої 
розв’язки 1989 року.
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На час смерті Брежнєва, в 1982 році, балансовий звіт ра
дянської зовнішньої імперії в Східній Європі став відчутно не
гативним. Радянські збройні сили (або їх посередники) були 
змушені придушувати “контрреволюцію” у Берліні, Будапешті, 
Празі і Варшаві. Хоча ці втручання здавалися агресивними і за
грозливими для Заходу, фактично вони мали оборонний і кон
сервативний характер. Однак, ціна зусиль за утримання здо
бутків Другої світової війни була надто дорогою. У той же час 
Югославія і Румунія відійшли від блоку. Варшавський договір 
став не додатком до радянської оборони або щитом проти аг
ресії, якої ніхто не виношував, а новим тягарем для радянської 
системи.

Економіка Східної Європи перебувала в такому жахливому 
застої, як економіка Радянського Союзу і сильно відставала від 
все більш процвітаючого (Заходу) Європейського Співтовари
ства. І, нарешті, незважаючи на репресії, увесь регіон відчував 
пом’якшення, чи то завдяки політиці режимів Угорщини і 
Польщі, чи то завдяки можливості переглядати західнонімець
ке і австрійське телебачення в Східній Німеччині та Чехосло- 
ваччині. Майже після чотирьох десятиліть соціалізму у місце
вого населення більше не залишилося жодних ілюзій стосовно 
справжнього майбутнього системи. Люди розуміли, що вони 
були просто полоненими націями; і система жила, по суті, за 
рахунок страху, акумульованого, починаючи з 1945 року. Але із 
Солідарністю навіть цей страх почав відступати. Тепер 
виникало питання: чи втрутиться Москва наступного разу, ко
ли реформа комунізму вийде з-під контролю.

І все-таки жодна із зовнішніх проблем Радянського Союзу
-  від Солідарності до Афганістану — не спромоглася б похит
нути систему, якби не існувало кризи всередині країни. А на 
початку 80-тих у Радянському Союзі існували численні ла
тентні елементи кризи — від застою економіки до склерозу 
партії і занадто розпорошених геополітичних інтересів. Однак, 
жоден з цих елементів не міг з’явитися у відкритому вигляді 
або перерости в загальну кризу без початкового поштовху. А 
такий поштовх міг відбутися тільки на вершині, бо структура 
системи будувалася так, що вся ініціатива мала виходити з г о 
ри. 1 справді, кожен новий етап радянської політики — від 
військового комунізму до НЕПу і до десталінізації Хрущова — 
відбувався як революція згори.

Проте брежнєвське покоління — останній плід сталінського 
соціального поступу шляхом чисток наприкінці 30-тих років — 
У його геріатричному занепаді виявилося зовсім нездатним до
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будь-яких ініціатив. Отож, після непосильних спроб захистити 
завоювання соціалізму в Афганістані і Польщі, воно просто ру
халося за інерцією під укіс. Оскільки система була настільки 
централізованою, не знайшлося жодного способу вибратися з 
цієї халепи аж доти, доки геронтократи фізично не зійшли зі 
сцени. Ця обставина привела до трирічної перерви між “царю
ванням”, аж поки одного за одним їх не поховали біля 
Кремлівської стіни. І цей моторошний процес став фінальним 
елементом кризи, яка принесла кінцевий наслідок реформи ко
мунізму — перебудову Горбачова.



Частина IV

КІНЕЦЬ





11

Найбільш поширеною ідеологією в (радянському) суспільстві 
...є  ідеологія реформізму. Він базується на ідеї, згідно якої про
гресивні зміни і часткові реформи, заміна старої бюрократич
ної еліти на нову, більш інтелектуальну, поміркованішу, при
ведуть до певного роду гуманізації соціалізму, і що замість 
статичної системи, позбавленої свободи, з \явиться динамічна 
і ліберальна. Іншими словами, ця теорія базується на ідеї, 
згідно якої розум здобуде перемогу і що все буде гаразд; саме 
тому (ця теорія) настільки популярна в інтелектуальному се
редовищі і в цілому серед тих, хто в даний час не живе у 
страшних злиднях... Така ж наївна точка зору зумовлює 
сподівання американців щодо СРСР

(Але) було б коректніше точно розглядати процес нароста
ючого поширення свободи, фактично як процес старіння режи
му.
— Андрій Амальрік, 1969

Вісімнадцятирічне панування м’якого сталінізму при 
Брежнєві, Косигіні і Суслові, структурні дефекти радянської 
системи знову винесли реформу комунізму на порядок денний. 
Михайлові Горбачову випало ініціювати згори цей новий ра
унд; і, поки він був при владі, більшість оглядачів на Сході, а 
також на Заході сприймали його як доленосну людину, 
справжнє “диво”, від якого залежали і початок руху, і його ре
зультати. Але пов’язувати складні історичні явища виключно з 
“хорошим” Горбачовим — настільки ж спрощений підхід як ви
правдовувати все “поганим” Сталіним. Останній Генеральний 
Секретар, як і перший, повинен оцінюватися всебічно.

Безумовно, з огляду на природу радянських інститутів, 
імпульс у напрямку змін міг з’явитися тільки згори. Але це не 
означає, що перебудова Горбачова, або “реструктуризація”, є 
чимось іншим, аніж просто виявом існуючої логіки системи:

РЕФОРМА КОМУНІЗМУ II:
Горбачов і перебудова, 1982-1988

28*
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коливання між жорстким і м’яким комунізмом, між військовим 
комунізмом і НЕПом періодично потребувалися, щоб дати 
можливість країні відновити свої сили для наступного раунду 
розвитку соціалізму. Однак, цього разу, зовсім несподівано, 
друга дія періодично повторюваної драми назавжди опустила 
завісу над виставою, яка себе вичерпала.

І справді, комунізм нічим так не здивував світ, як своїм ви
ходом з історичної арени. Горбачов успадкував супердержаву і 
партію з дев’ятнадцятьма мільйонами членів, які були наст
роєні войовничо і наводили жах на зовнішній світ уже протя
гом десятиліть. Але після шести років перебування при владі — 
рівно стільки ж часу знадобилося Леніну, щоб створити ра
дянську державу — Горбачов став свідком розпаду і партії, і Со
юзу. Тим більше, що вони зникли, не чинивши опору, не вик
ликавши конвульсій, яких можна було сподіватися від таких 
потужних сил. Причини надзвичайної поступливості радянсь
кої системи наприкінці її існування, без сумніву, посядуть 
чільне місце в майбутній історіографії перебудови.

Одна з причин цієї поступливості полягає в тому, що друга 
спроба реформувати комунізм, незважаючи на свою повер
ховість, не могла суттєво не відрізнятися від першої, оскільки 
ті структури, які намагалася змінити друга реформа, вже були 
підірвані попередньою. Млява номенклатура комунізму 
Брежнєва і Ко. не була терористичним комунізмом Сталіна, а 
численна партія останніх днів не нагадувала самовіддану групу 
тих людей, які колись будували соціалізм. Та й покоління, на 
долю якого випала нова реформа, відрізнялося від того, яке 
здійснювало першу спробу. Лідерів реформи Хрущова виховала 
система Сталіна: вони були водночас залякані нею, і віддані її 
досягненням; а дехто з тих же людей, яких охолодили можливі 
наслідки реформи, згодом представляли брежнєвське по
коління. Однак, лідери реформи Горбачова вийшли з відлиги 
Хрущова, — на той час більшості з них не виповнилося і трид
цяти років; і коли їм довелося “отаборитися”, вони не знайш
ли для себе нічого гіршого, ніж тепленькі місця в Центрально
му Комітеті або в інститутах Академії Наук.

Таким чином, наступного разу і мета реформи, і перспекти
ви у реформаторів були більш сприятливими. Змагання вже ви
никло між системою, зруйнованою кризою, яку плекали хво
робливі бенефіціарії, котрі досягли значних успіхів при Сталіні 
у тридцятих роках, і “людьми шістдесятих років” — “шестиде
сятниками”, які незабаром мали відзначати шістдесятиріччя. 
Принаймні, так починалася нова реформа — аж поки змагання
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не набрало обертів саме по собі, набагато перевершивши 
сподівання груп, які вийшли із сералю внутрішньої партії.

“ПРИСКОРЕННЯ”

Перші кроки, якими позначився шлях до нової ери, були 
зроблені ще у затінку старої. За фасадом брежнєвського непо
рушного режиму вже відчувалися сумніви і навіть побоювання 
щодо стану системи. Занепокоєння, зокрема, з’явилося у час 
дворічного перехідного періоду: від смерті Брежнєва в 1982 році 
до виборів Горбачова на посаду Генерального Секретаря у 1985 
році. Протягом цього інтервалу посаду по черзі займали Юрій 
Андропов і Костянтин Черненко. Хоча цей період сприймався 
як продовження доби Брежнєва, без нього не можна було 
обійтися — з огляду на обмеження системи, — тому що слід бу
ло позбутися геронтократії і викликати психологічний шок, 
який, нарешті, змусить поставитися до “реструктуризації” як 
до обов’язкового заходу.

Початок кінця лідерів датується 1980 роком: Косигін помер 
у 1979 році, Суслов — у 1982-му, а сам Брежнєв у тому ж році 
кількома місяцями пізніше. Змагання за успадкування розгор
нулося серед другорядних постатей групи, яку, з одного боку, 
представляв Черненко, з іншого — “партія реформ” на чолі з 
Андроповим. За підтримки військових Андропов швидко здо
був підвищення. Із КДБ він перейшов до Центрального 
Комітету, обійнявши пост Суслова, з далеким прицілом: аби в 
майбутньому успадкувати посаду Брежнєва. А коли Брежнєв 
помер, шістдесятивосьмирічний Андропов перебрав владу. Але 
У вигляді поступки його конкурента Черненка залишили на 
другій по значимості посаді у партії, тим самим демонструючи, 
що до завершення змагання між потенційними реформаторами 
і старою гвардією ще далеко.1

У цей час радянська еліта перебувала під впливом ненав’яз
ливого культу Андропова, як людини з перспективним бачен
ням. Цією тенденцією позначився його короткий період 
правління, який сприймався як ще одна втрачена можливість у 
боротьбі із занепадом. Однак, важко повірити, що Андропов, 
протеже Суслова, — продукт сталінської доби в чистому ви
гляді, .незважаючи на всю свою обізнаність з недоліками систе
ми, вдався б до певних, надто радикальних заходів; і саме про 
Це свідчить його короткий емпіричний термін перебування при 
владі. Він бачив тільки “виконавчу кризу, а не кризу системи”.2 
°тож, продовжив вивчення проблем системи, використовую
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чи конфіденційні звіти тих радників з рядів інтелігенції, 
яких він виростив за попередні роки, але він також позна
чив межі нововведень, розправившись з напівдисидентом 
Роєм Медведєвим, єдиною (дещо) критично налаштованою 
особою, яка все ще залишалася на свободі. Щодо решти, то 
він ініціював абсолютно класичний тип радянської рефор
ми: він використав поліцію для подолання корупції і 
зміцнення трудової дисципліни, — така політика, як завжди, 
досягла лише скороминучого успіху, аж ніяк не впливаючи 
на фундаментальні причини.

Однак, на рахунку Андропова є дві ініціативи, які пішли 
далі цих заходів. По-перше, його звернення до академічних 
інтелектуалів призвело до появи “новосибірського звіту”, на
писаного в 1983 році соціологом Тетяною Заславською, коле
гою Аганбегяна по сибірському відділенню Академії.3 Вислов
люючи радикальну критику ортодоксальною мовою, Заславсь- 
ка стверджувала, що радянське центральне планування за
старіло, впавши тягарем на виробництво, що радянське 
суспільство далеке від тієї гармонійної формації, змальованої 
офіційною пропагандою, розпалося через конфлікт між прав
лячим класом та його підлеглими і кульгало через відчуженість, 
апатію і відсутність мотивації у робітничому середовищі. Цей 
аналіз вказував на кризу системи, а не тільки на її функціону
вання. І, зрозуміло, що йшлося про такі засоби як децент
ралізація, стимули та заохочення індивідуальної ініціативи в 
усій системі. Цей документ, потрапивши у західну пресу у фа
тальний 1984 рік, вперше на увесь світ попередив про немину
чий крах радянської стабільності. Підсумувавши чимало діаг
нозів економістів 60-тих років, він, в загальних рисах, окреслив 
тенденції процесу, який згодом стане відомий як “перебудова”.

Друга важлива ініціатива Андропова — визнання Михайла 
Горбачова як визначеного спадкоємця. Горбачова перевели до 
Москви в 1978 році, коли йому виповнилося сорок сім років, 
де він очолив сільськогосподарський відділ Секретаріату Цент
рального Комітету. У 1981 році, за відчутної підтримки Андро
пова, він став наймолодшим членом Політбюро. (Втім, нюх 
Андропова на реформістські таланти не завжди відзначався 
безпомилковістю, оскільки він висунув на ті ж висоти таких за
костенілих апаратників, як Гейдар Алієв та Григорій Романов). 
Протягом цього періоду Горбачов познайомився з інтелектуа
лами, яких навколо себе згуртував Андропов за час своєї 
кар’єри; з переважної їх більшості пізніше складатиметься 
мозковий центр перебудови. Зокрема, він брав участь У
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консультаціях, які сприяли написанню “новосибірського 
звіту”. А ще Горбачов здійснював подорожі за кордон, аби про
демонструвати реформаторське обличчя радянської політики. У
1983 році він прибув до Канади, де вперше зустрівся з Олек
сандром Яковлєвим, ще одним реформатором Центрального 
Комітету, котрий тоді був послом у Оттаві на десятому році 
дипломатичного заслання за гріхи лібералізму. Наступного ро
ку, після смерті Андропова, тепер уже як майбутній спад
коємець, він побував у Лондоні фактично з офіційним держав
ним візитом, де прем’єр-міністр Маргарет Тетчер заявила, що 
він — радянський керівник, з яким Захід “може мати справу”.

Але Андропов помер занадто швидко, аби Горбачов зміг 
стати його безпосереднім наступником. Прийшов час ще одно
го компромісу. Цей пост одержав сімдесятитрирічний Чернен
ко, а Горбачов зійшов на другу сходинку. У наступному, 1985 
році, коли мова знову зайшла про спадщину, кандидатом від 
брежнєвців став сімдесятидворічний Віктор Гришин, доволі ко
румпований шеф московської партійної організації. Але цього 
разу стара гвардія розділилася. Старші — Андрій Громико та 
Михайло Соломенцев — стали на бік Горбачова, як і керівник 
КДБ — Віктор Чебриков. Вони заручилися підтримкою впливо
вих керівників Центрального Комітету, які не були членами 
Політбюро, наприклад, Єгора Лігачова. Ця обставина, а також 
і та, що голосування запланували таким чином, що кілька при
хильників Гришина не встигли прибути до Москви, забезпечи
ло Горбачову перевагу в один голос, якщо ця справа справді 
вирішувалася формальним голосуванням. Та навіть за умови, 
що Гришину вдалося б пробратися нагору, зміну поколінь у 
керівництві було неможливо затримати надовго, бо надто бага
то людей нагорі відчували: нездатність проводити зміни стала 
Цілком небезпечною.

Який же він, новий Генеральний Секретар?4 Часто припус
кали, що коли б радянська система була дійсно тоталітарною, 
то вона ніколи б не народила такого сміливого лідера-новато- 
Ра. І ті радикальні зміни, які він привніс у стиль радянського 
керівництва, здавалося, стали живим доказом того, що система 
черпала внутрішні ресурси для справжньої реформи. Але, фак
тично, Горбачов, навіть з його сміливістю, виявився продуктом 
системи, звісно, набагато талановитішим, аніж її посередні 
лідери, однак, лідером радянським. Щодо уявлень про не
здатність тоталітаризму висувати динамічні особистості, то си
стема працювала не лише методами перетворення особистостей
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на автомати. Радше вона діяла, встановлюючи структурні межі 
і розумові горизонти для всіх тих, хто керував нею, і Горбачов, 
значною мірою, залишався у межах цих параметрів. Його схо
дження на вершину не нагадувало щасливий випадок, а стало 
результатом рефлексу самозбереження системи з боку існуючої 
олігархії. І те, що така динамічна людина вийшла з бреж- 
нєвського застою, вражає так само, як і поява Сталіна у 
Політбюро Леніна, або Хрущова — у Президії Сталіна.

Шлях Горбачова на вершину був класичним cursus honorum* 
радянського апаратника, хіба дещо прискореним. Він народив
ся у 1931 році у розпал колективізації і голоду в багатому на 
зерно регіоні — у Ставрополі, на Північному Кавказі. Обох йо
го дідів розкуркулили, однак, його батько став членом партії, 
бійцем Червоної Армії і хорошим колгоспником. Сам Горбачов 
починав сходження з того, що отримав середню освіту, працю
вав на машинно-тракторній станції і очолював місцеву комсо
мольську організацію. Завдяки останній обставині він став кан
дидатом у члени партії досить юним — у вісімнадцять років, 
після чого, скориставшись рідкісним привілеєм, навчався у 
Московському державному університеті. Там він вивчав право, 
дисципліну, яка на той час могла згодитися тільки для 
партійної та адміністративної кар’єри.

На період, коли помер Сталін і почалася відлига, Горбачов 
уже третій рік навчався у Москві. Весь цей час він мешкав у 
старому гуртожитку на вулиці Строминці, який тоді став осе
редком інтелектуального пошуку, де звучали сумніви щодо си
стеми. Мав місце і незначний космополітизм: одним із його од
нокурсників був чеський студент Зденек Млинарж, з яким Гор
бачов підтримував контакти у 60-тих роках, котрий став одним 
з авторів Програми дій 1968 року.5 Отже, вже двадця- 
тидворічний Горбачов безпосередньо спілкувався із прихиль
никами реформи комунізму. А в 1956 році він навіть був деле
гатом знаменного XX з’їзду партії.

Для того, щоб потрапити на цей з’їзд, йому спочатку дове
лося повернутися у Ставрополь і прокладати собі шлях нагору 
в ієрархії апарату. Широка дорога партійної кар’єри розпочала
ся з керівної роботи в комсомолі, якою Горбачов уже займався 
вдома, в юнацькі роки, а згодом і під час навчання в універси
теті. У Ставрополі він швидко “виріс” до посади першого сек
ретаря комсомолу, затим першого секретаря міського комітету, 
а в 1970 році, коли йому виповнилося лише тридцять дев’ять -

* послужний список (лат.).
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до першого секретаря крайкому. Швидке просування по службі 
забезпечувала підтримка впливових спонсорів, зокрема Федора 
Кулакова, колишнього першого секретаря у Ставрополі, котрий 
очолив сільськогосподарський відділ Центрального Комітету і 
став членом Політбюро. Під його егідою Горбачов також набував 
практичного досвіду і репутації новатора у сільському госпо
дарстві. Ставропольський край, крім того, був курортною зоною, 
де оздоровлювалися керівники партії з Москви, і до обов’язків 
першого секретаря крайкому, звичайно, входила турбота про 
їхній відпочинок. Таким чином, Горбачов познайомився з усією 
верхівкою; він часто зустрічався з Косигіним і навіть, що більш 
важливо, з Андроповим і Сусловим, який свого часу сам обіймав 
посаду першого секретаря Ставропольського краю. Тому, коли у 
1978 році помер Кулаков, Горбачов став його наступником у 
Центральному Комітеті. За рік — кандидатом у члени Політбюро, 
а ще через рік — його повноправним членом. Це була довершена 
і стрімка партійна кар’єра. У свої сорок дев’ять років він став 
наймолодшим членом цього органу, відтак і потенційним 
керівником партії реформи.

Яку ж програму реформ виношував Горбачов у 1985 році, 
коли нарешті очолив партію? Оскільки він не міг заявити про 
всі свої наміри заздалегідь і при цьому очолити партію, чіткої 
відповіді на це питання тоді не було. Та й зараз вона не зовсім 
конкретна. Після свого падіння Горбачов заявляв, що перебу
дова фактично розвивалася таким шляхом, як він і планував — 
звісно, не враховуючи розпаду Радянського Союзу. Іншими 
словами, він стверджував, що з самого початку його мета поля
гала у заміні “тоталітаризму” “демократією” і “звільненні” 
Східної Європи. Є багато оглядачів і на Сході, і на Заході, які 
приписують ці досягнення йому. Але пізніші заяви Горбачова 
щодо цього питання можна піддавати сумніву апріорно, 
оскільки, якщо вони істинні, то це означало б, що він виношу
вав потаємну змову проти партії і держави, якими керував. Ці 
заяви також не узгоджуються з тими обмеженими емпірични
ми доказами, які є у нашому розпорядженні.

Напевно ми знаємо лише те, що глибоко хвилювало май
бутнє його системи і збереження статусу країни як супердержа
ви. І ще він привселюдно заявляв, що на його думку “необхідні 
“радикальні” заходи, аби Радянський Союз гідно увійшов у на
ступне століття, як і належить великій державі”.6 Він також 
відчував, що увесь радянський спосіб життя виснажив і знеси
лив населення. Наприкінці 90-тих він зізнавався, що у 
конфіденційній розмові з кавказьким комуністом-реформато-
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ром Едуардом Шеварднадзе, яка відбулася у 1984 році, дійшли 
згоди, що “все прогнило” і “так жити більше не можна” Ця 
думка висловлювалася у середовищі радянської еліти на
прикінці 70-тих років і пізніше. Але найбільш відкритою щодо 
намірів була промова, виголошена у грудні 1984 року.7

Горбачов одразу визнав, що економіка перебуває у серйоз
ному занепаді і, таким чином, постає загроза для статусу Ра
дянського Союзу як супердержави. Він заявив, що засобом ви
ходу з кризи є швидкий перехід до “інтенсивного” економічно
го розвитку, “зростання продуктивності праці” і “прорив... у 
науково-технічному прогресі.” Таких цілей можна досягти че
рез “модернізацію машинобудівної промисловості” (стандарт
ний радянський жаргон) і застосування таких неконкретизова- 
них економічних важелів, як “ціни, прибуток, кредити тощо” і, 
звичайно, децентралізацію управління економікою. Але він 
пішов далі стандартного підтвердження ліберманізму і запропо
нував “удосконалення радянської політичної системи”; воно 
могло набувати форм “участі” робітників в управлінні через об
рані ради чи комітети, що нагадувало чехословацьку та інші 
східноєвропейські реформи. Крім того, він закликав до “глас
ності” або “відкритості” інформації про негаразди, які допіка
ють системі, бо тільки така “відкритість” могла б протидіяти 
“бюрократичним викривленням” і вивільнити творчі сили на
селення. Врешті-решт, він закликав до “верховенства права”, 
аби реанімувати партію і продовжити розвиток “соціалістично
го самоврядування народу”.

Словом, ця програма реструктуризації, дуже близька до 
майбутніх завдань перебудови, значною мірою є коротким ви
кладом знайомих реформістських тем, які раніше зондувалися 
в інших країнах радянського блоку. І відповідні заходи також 
втілювали переконання “тіньових дисидентів” — “дітей XX 
з’їзду партії”, як називав їх Євтушенко — або “галілеїв” з Цен
трального Комітету, як вони називали себе самі, людей, з яки
ми Горбачов консультувався ще за Андропова, готуючи такі 
конфіденційні документи, як “новосибірський звіт” 1 справді» 
після розвалу системи мемуари Олександра Яковлєва і Олек
сандра Ціпка роз’яснили, що найбільш передові люди з ш€1 
елітної групи прагнули звільнити суспільство від партійно 
контролю. І ці почуття, так само, як промова Горбачова, буя 
набагато радикальнішими за будь-яку програму, над якою 
лись замислювався Хрущов.  ̂ м

Але чи означає це, що начерк Горбачова був сеР^о3^ д. 
проектом дій від самого початку перебудови? Промова перс
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бачала тільки загальні цілі економіки та політики. Вона не 
містила жодної конкретики стосовно значення таких понять, 
як “ціни”, “відкритість” і “верховенство права”, які в загально
му радянському вжитку, так само, як поняття “конституція” чи 
“демократія”, залишалися цілком сумісними з “керівною рол
лю партії”. В промові зовсім не згадувалося про чільну пробле
му будь-яких майбутніх трансформацій — про керівну роль. Та
ким чином, цю промову найкраще сприймати як одну з граней 
мислення Горбачова, як натяк на його високі сподівання і за
гальні цілі, а не як конкретну програму його дій на посаді Ге
нерального Секретаря ЦК КПРС. Фактично, його політика від 
самого початку суперечила сама собі, коли йшлося про вико
ристання влади “генсека” для звільнення населення від партії... 
аж до якогось невизначеного рівня. Конкретна програма сто
совно досягнення цієї мети розвивалася прагматично, по мірі 
виникнення обставин, по мірі того, як Генеральний Секретар 
боровся із соціальними реаліями, котрі безупинно вискакували 
з ящика Пандори реформ.

Горбачов почав із поєднання сміливих кроків у міжнарод
них справах і розсудливості у внутрішніх. Причина цих контра
стних курсів полягала у тому, що швидке вивільнення від 
міжнародної конкуренції було необхідним для вирішення кри
тичних і складніших внутрішніх проблем економіки. Проте, це 
не означало, що Радянський Союз до них збайдужів, і аж ніяк 
не свідчило про його відмову від статусу супердержави: протя
гом своєї кар’єри Горбачов завжди на перший план висував 
імідж країни як великої держави. Щодо перебудови, то тут 
радше йшлося про зміну пріоритетів: відродження радянсь
кої економіки було необхідною передумовою збереження 
статусу супердержави.

Таким чином, Радянський Союз потребував “передиш
ки” у міжнародному змаганні , аби сконцентрувати внут
рішні сили і повернутися до змагання з капіталізмом. Було 
б помилкою вважати, що Горбачов припинив мислити кате
горіями остаточної переваги соціалізму, а отже й ідео
логічної полярності між двома таборами. Однак, змагання 
Мі)к ними, на його погляд, тепер повинно стати більш при
мушеним, виявлятися у більш безпечних формах, ніж у не- 
Давньому минулому; якщо соціалізм прагне реалізувати свій 
пРавжній потенціал, повинен тяжіти до модернізації своєї 

ЛРУктури та значно поліпшити свою ефективність. Хоча 
орбачову довелося поступово втрачати ілюзії щодо конку-
Нтос про можності — він ніколи не відмовлятиметься
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від соціалістичної ідеї як такої. Спочатку він намагався удо
сконалювати радянську спадщину, а не переступати через 
неї.

Тому його перший крок носив характер “Брест-Литовської 
угоди”, набравши форми майже односторонньої відмови від 
холодної війни, аби повернути всю енергію для перетворень на 
внутрішньому фронті, бо Горбачов ставився до ленінцму серй
озно.8 Він часто підкреслював своє захоплення сміливістю за
сновника і на початку свого секретарства проштовхував п’єси 
Михайла Шатрова, в яких вихвалялися часи Леніна. Подібно 
до того, як Ленін у Брест-Литовську врятував радянську держа
ву від її першої кризи виживання, Горбачов тепер врятує її від 
нової кризи, виявивши таку ж сміливість. Крім того, як і всі 
інші генеральні секретарі, він повинен стати “Леніним сьо
годнішнього дня”: на радянському пантеоні не залишилося 
жодного іншого божества і символу динамізму та відваги, який 
би підштовхнув неповоротку систему. І Горбачов, як і будь-хто 
на вершині влади, був людиною амбіційною і, беручи до уваги 
подальші події, марнославною.

Його повернення до “Брест-Литовська” означало, по-пер- 
ше, відмову від ядерного змагання зі Сполученими Штатами і 
від ракет СС-20, і, по-друге, відмову від усіх авантюр у третьо
му світі, починаючи з Афганістану.9 Такий відступ був не 
тільки необхідною передумовою внутрішніх реформ. Зовнішня 
політика була тією сферою, де Генеральному Секретареві, як 
радянському керівникові, було найлегше ініціювати політичні 
зміни. Відтак, його чи не першим офіційним кроком було 
повідомлення про бажання зустрітися на найвищому рівні з 
президентом Рейганом і про односторонній семимісячний мо
раторій на розгортання СС-20. З часу підписання ОСО II 1979 
року не відбулося жодної радянсько-американської зустрічі на 
найвищому рівні, а тим часом почалася так звана друга холод
на війна: афганське вторгнення, придушення “Солідарності в 
1981 році (після чого Москва знову почала глушити західні 
радіостанції, хоча відмовилася від подібних дій після 1982 ро
ку), збитий літак КАЬ007 у 1983 році і призупинення перего
ворів про ядерну зброю у тому ж році. Крім того, Рейган, під 
час першого терміну президентства, зажив слави доволі агре- 
сивного політика у ставленні до Радянського Союзу. Після за̂  
спокійливих подій розрядки Москва зіткнулася з безпрецедеН* 
ним американським військовим нарощуванням, кульмінаш  ̂
якого стала Стратегічна оборонна ініціатива (СОІ) 1983 Р01С̂  
супроводі тривожної риторики про “імперію зла”. СправеДЛ
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во буде сказати, що за Андропова багато хто в радянському 
керівництві вважав, що Сполучені Штати справді прагнуть 
війни. Ця впевненість тільки зміцнила всі старі доктрини що
до імперіалізму.10 Тому, аби понизити температуру, Черненко 
послабив пропаганду стосовно американського “Гітлера”, 
відновивши переговори про озброєння.

Але саме Горбачову довелося серйозно взятися за фунда
ментальні проблеми змагання між супердержавами. Радянську 
державу непокоїла її занепадаюча економіка, яка не давала 
можливості адекватно відповісти на американське нарощуван
ня оборонної потужності, зокрема, на технологічний стрибок 
СОІ. Чи забезпечила б остання Сполучені Штати практичним 
захистом проти радянських балістичних ракет — не таке й важ
ливе питання. Актуальнішою виявилася геополітична пробле
ма: СОІ стала технологічним і економічним викликом, який 
радянська країна не могла ні проігнорувати, ні прийняти. От
же, єдиним засобом зняти виклик були переговори, і , таким 
чином, Горбачов отримав пріоритет у згортанні холодної війни. 
Багато хто на Заході, безсумнівно, не схвалив би подібний пово
рот подій до закінчення конфлікту, але колишні радянські 
військові та політичні аналітики спільні в тому, що Радянський 
Союз, через свої хиби, навіть наполовину не міг підтримувати тем
пи гонки озброєнь, особливо, що стосується СОІ. Цей фактор став 
вирішальним і спонукав до перебудови. А загадкове звільнення
1984 року маршала Миколи Огаркова, радянського міністра обо
рони за Черненка, котрий, здається, зазначав, що порівняна 
відсталість радянської технології загрожувала статусові супердер
жави, тому військові і повинні отримати більше впливу на еко
номічну політику,11 лише підтверджує подібний висновок. Огар- 
ков, таким чином, ідентифікував геополітичну небезпеку існуючої 
ситуації, але запропонував засіб, який загрожував верховенству 
партії, спровокувавши різкий спротив військовим.

Горбачов применшив роль військових, не надавши новому 
міністрові оборони, маршалу Сергію Соколову, титулу члена 
Політбюро; вперше за два десятиліття військові залишилися без 
Місця у цьому органі. Тоді ж, у липні 1985 року, Горбачов усунув 
Р°мика з посади міністра закордонних справ і призначив на йо

го місце Шеварднадзе, який теж став членом Політбюро. Оскільки 
Щеварднадзе, обіймаючи цю посаду, не мав необхідної 
кваліфікації  ̂ а був лише наближеним до генерального секретаря,

також засвідчило, що Горбачов особисто займатиметься 
^°внішніми стосунками і зробить розрядку наріжним каменем 
Воєї політики.
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Але для того, щоб ця ризикована гра вдалася, Горбачову 
потрібен був американський президент, з яким можна мати 
справу, і виявилося, що Рейган другого терміну президентства 
готовий домовлятися. Як висловився один спеціаліст: “Про
стий і прямолінійний, Рейган сприймав принцип “переговори 
з позицій сили” буквально: як тільки сила накопичена, можна 
вести переговори”12. Виявилося, Рейган також до деякої міри 
був гравцем і вирішив вдатися до ризику з новою людиною у 
Москві; він був навіть візіонером, що підтверджує не тільки 
схема СОІ, але також і його готовність спільно використовува
ти цю програму з Радянським Союзом і, таким чином, 
покінчити з усіма арсеналами ядерної зброї. Отож, Горбачов 
незабаром міг продемонструвати наслідки своїх небезпечних 
ініціатив у Вашингтоні, роззброївши у такий спосіб своїх орто
доксальних критиків удома. Перша зустріч на найвищому рівні 
відбулася у Женеві наприкінці 1985 року. Хоча вона й не при
звела до певних конкретних результатів, зате справді створила 
новий настрій для переговорів. Два лідери обмінялися обіцян
ками про взаємні візити. Але Горбачов поспішав. У жовтні 1986 
року, без серйозних консультацій з військовими або Політбю- 
ро, він послав запит щодо проміжної міні-зустрічі на найвищо
му рівні на нейтральній території у Рейк’явіку (Ісландія). При
бувши на місце, він виголосив досі нечувану пропозицію усу
нути всі арсенали ядерної зброї і балістичних ракет і зустрівся 
з американським президентом, який, як виявилося, з ро
зумінням поставився до цієї мети. Горбачов також прийняв 
давню пропозицію Рейгана про “нульовий варіант”, тобто про 
знищення всіх ракет середнього радіусу дії в Європі, але за пев
них умов, найбільш важливою з яких стало обмеження випро
бування СОІ лабораторіями, причому жоден з компонентів не 
повинен випробовуватися у відкритому просторі. З цим Рейган 
не міг погодитися, тому ця зустріч, найбільш дивна з усіх на 
вищому рівні, закінчилася без укладення угоди. Проте, основ
ний принцип підтвердили обидві сторони: майбутні угоди про 
озброєння не нагадуватимуть тих, здебільшого косметичних до
мовленостей минулого; вони повинні привести до широкого 
скорочення, інакше взагалі не заслуговуватимуть на увагу. Са
ме в такому дусі у наступні три роки завершився процес пере
говорів про контроль над озброєннями, який тривав двадцять 
п’ять років.

Критичним поворотним моментом стала Угода про скоро
чення ракет середнього радіусу дії 1987 року. Заборонивши всі 
ракети середнього радіусу дії в Європі аж до Уралу, угода в ос
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новному підтримала нульовий варіант Рейгана, котрий запро
понував його ще в 1981 році. Іншими словами, Горбачов при
пинив холодну війну, по суті, на умовах Заходу і не отримав 
будь-яких поступок щодо СОІ. Без сумніву, одна з причин по
лягала у внутрішніх труднощах перебудови (про що йтиметься 
нижче), які 1987 року особливо загострилися. І йому зійшло це 
з рук, оскільки військові дедалі більше дискредитовували себе. 
Мало того, що радянські війська програвали афганську війну, 
але у травні 1987 року західнонімецький підліток провів одно
моторний літак марки “Сесна” через усі радянські західні рада
ри і приземлився на Червоній площі! Горбачов скористався 
цим фіаско, щоб звільнити з посад членів військового коман
дування і призначити свою людину — малопомітного досі гене
рала Дмитра Язова — міністром оборони.

Але крім цих випадкових причин, Горбачов керувався здо
ровим глуздом, коли він давав згоду на виведення ракет серед
нього радіусу дії з Європи, який підказував, що слід фундамен
тально переглянути радянське бачення світових справ. Дотепер 
це бачення полягало в тому, що ядерні озброєння ніяк не впли
нули на марксистсько-ленінську доктрину стосовно міжнарод
них відносин як форми класової війни; тому про війну із засто
суванням ядерної зброї можна було думати і перемагати в ній. 
Хрущов дещо приземлив її своїм “мирним співіснуванням”, 
але він не відмовлявся від доктрини неминучого конфлікту, яка 
приведе до перемоги соціалізму. Горбачов нарешті прийшов до 
реалістичного висновку, що війна із застосуванням ядерної 
зброї не була ні мислимою, ні такою, в якій можна здобути пе
ремогу, — позиція, яка уособлювала сутність його “нового 
мислення” у міжнародних стосунках.

Але ця позиція вимагала відмови від основного марксистсь
кого принципу — класової боротьби у міжнародних стосунках і 
в усіх інших сферах людської життєдіяльності. Горбачов так і 
вчинив, коли відвідав Вашингтон наприкінці 1987 року для 
підписання Угоди про скорочення ракет середнього радіусу дії, 
а також виступаючи в Організації Об’єднаних Націй у грудні 
1988 року, коли заявив про відданість його держави “універ
сальним людським цінностям” (Маркс жорстоко критикував 
такі міркування як “універсальний братерський обман”). Од- 
Нак, опосередкованою відмовою від верховенства класової бо
ротьби Горбачов необережно підірвав ідеократичні основи ре
жиму, і цей результат згодом загострили його розмови про 
^ступ Радянського Союзу до “спільного європейського дому”. 
Ч1 Ідеологічні зречення згодом прокотилися вибуховою хвилею
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через увесь старий радянський дім, але вже встигли перетвори
ти Горбачова на міжнародного героя і кумира.

Відмова від кардинальної догми марксизму — класової бо
ротьби — без сумніву була єдиним найсуттєвішим історичним 
актом Горбачова, оскільки на цьому принципі будувалася 
ленінська практика влади і сталінська методика спочатку рево
люції зверху, а затим захисту соціалізму через перманентну хо
лодну війну. Без такої безкінечної боротьби в країні і за кордо
ном партія втрачала сенс свого існування.

Наскільки чітко розумів це Горбачов? Мабуть, не зовсім. За 
десятиліття після Сталіна ідеологія настільки застаріла через 
жорстку практику економічних розладів і невдач, що не багато 
значила навіть для Генсека. Але що згубило її зовсім, так це аб
сурдність — у добу арсеналів ядерної зброї — доктрини міжна
родної класової боротьби аж до повної перемоги соціалізму. 
Хрущов першим намагався пристосуватися до таких реалій з 
допомогою доктрини “мирного співіснування”. Горбачов 
дійшов аж до “універсальних людських цінностей”. І це оста
точне зречення від принципів стало результатом усвідомлення 
того, що радянській економіці аж ніяк не втриматися під вагою 
тривалої гонки озброєнь між супердержавами.

Зречення від принципів і надалі відбувалося з допомогою 
поєднання слабких сторін держави і нововинайденого принци
пу, коли у 1988 році Горбачов оголосив про виведення радянсь
ких військ з Афганістану і пообіцяв завершити операцію до лю
того 1989 року. Вперше Радянський Союз залишав територію, 
яка колись була завойована для соціалізму. У цьому ж 1988 році 
Горбачов і Шеварднадзе ініціювали розрив радянських і ку
бинських зобов’язань у Анголі та Ефіопії. Наступного року во
ни почали скорочувати допомогу нікарагуанським сандіністам 
і навіть Кастро на Кубі. У лютому 1989, як було обіцяно, ос
танні радянські військові підрозділи залишили Афганістан. У 
той же час іншого клієнта Союзу — В’єтнам — переконали вий
ти з Камбоджі. Таким чином, до 1990 року всі радянські зо
бов’язання доби Брежнєва скасували. Втім, на цей момент роз
рахований і “відшліфований” відступ — новий “Брест-Ли- 
товськ” — давно перетворився на втечу.

І справді, наприкінці цього процесу ніхто, крім країн треть
ого світу, які були безпосередньо стурбовані, не цікавився по
дробицями, оскільки після початкового міжнародного прориву
1986-1987 років драма перебудови розігрувалася здебільшого на 
внутрішньому фронті. Фактично, радянське населення завжди 
над усе переймалося тим, як перебудова позначиться на буде*1'
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ному житті. Завершення холодної війни насамперед непокоїло 
Захід, і саме тому зовнішній світ сприймав Горбачова як гіган
та. У межах країни люди в основному переймалися, чим 
закінчиться ця передишка, і тут його статус завжди залишався 
більш скромним.

Першочерговим внутрішнім пріоритетом, звісно, було еко
номічне відродження. Але, з огляду на всеосяжний характер ра
дянської системи, відновлення економіки вимагало б загальної 
реструктуризації радянського життя. Горбачов почав говорити 
про цей новий підхід на своєму першому пленумі Центрально
го Комітету в квітні 1985 року. Протягом кількох наступних 
років радянські посадовці звикли розмежовувати доквітневий і 
післяквітневий періоди. Сам термін “перебудова” з’явився не
вдовзі після пленуму і спочатку його здебільшого вживали, об
говорюючи економічні питання. Але наступного року, 
відповідно до логіки радянських структур, він набув більш ши
рокого значення, про яке щойно згадувалося; і в 1987 році по
ряд з “новим мисленням” у зовнішній політиці став справжнь
ою мантрою нової доби, означаючи спершу “радикальне”, а 
потім “революційне” перетворення усіх інститутів, тобто 
дійсно народним.

Оскільки слово “перебудова” мало багато невизначених 
відтінків, важко не тільки з’ясувати, яких результатів очікував 
Горбачов, а й навіть, в чому полягала його оперативна політи
ка на кожному окремому етапі. Фактично, крім створення мо
дернізованого, але усе ще ленінського соціалізму, в усіх інших 
аспектах він імпровізував у поточній діяльності і переходив від 
однієї проблеми до іншої відповідно до подій та опору систе
ми. Внаслідок цього, в історії перебудови спостерігався 
суттєвий безлад і навіть суперечності.

В головній галузі — в економіці — основні цілі Горбачова, 
якими вони постали нарешті 1988 року, були різновидом зви
чайної програми реформи комунізму: пом’якшення плану че
рез децентралізацію, забезпечення матеріальних стимулів для 
заохочення підприємств та індивідуальної ініціативи і запрова
дження наближено реальних цін.13 До цього він ще поставив за 
мету створити невеликий приватний або “кооперативний” сек
тор у сфері послуг. Словом, економічна програма Горбачова 
ВіДрізнялася більшою сміливістю, ніж програма Косигіна і бу- 
ла навіть амбіційнішою, ніж чеська програма 1968 року, але во-

навряд чи порушила основи традиційної комуністичної 
статики”. Відповідно, символом економічних амбіцій перебу

дови став НЕП Леніна. Горбачов та його радники часто поси

2 9  -  4745



450 РАДЯНСЬКА ТРАГЕДІЯ

лалися на цей прецедент, щоб легітимізувати власні плани. 
Звичайно, вони не могли повернутися до реального НЕПу, бо 
більше не існувало незалежного селянства, яке можна було б 
переконати виробляти більше, лише запровадивши вільний ри
нок для їхньої продукції. Але НЕП можна було покликати до 
життя, оскільки дух цієї більш ліберальної альтернативи 
сталінському режимові 1985 року ще залишався по суті неуш- 
кодженим. Проте було б помилкою розглядати програму Гор
бачова як “ринковий соціалізм”, що намагаються робити деякі 
оглядачі. По-перше, неясно, як би виглядав ринковий 
соціалізм, оскільки ніколи досі в історії не існував як такий: 
подібна система ще не виходила за межі ідеї чи прагнення, на 
зразок дещо невловимого і незрозумілого “третього шляху” 
Що важливіше, під час перебудови ніколи не поставало питан
ня створення реального ринку, не говорячи вже про той обме
жений ринок, який існував під час НЕПу. І найменше Горба
чов думав про відмову від “соціалістичної власності” і в про
мисловості, і в сільському господарстві. Промисловість зали
шалася б націоналізованою, так само як більша частина 
роздрібної торгівлі; а колективізованому селянству ніколи не 
пропонували нічого серйознішого, ніж довгострокові орендні 
договори і різновиди системи “ланок”. У підсумку можна зазна
чити, що економічна програма Горбачова, хоча й радикальна у ра
дянському контексті, навряд чи була революційною; якщо б у ре
зультаті перебудови сталася революція, то вона виявилася б 
наслідком побічних політичних ефектів економічної реформи.

Відносно помірна економічна реформа Горбачова ще 
більше стримувалася через поступове і обережне запроваджен
ня, а також через застосування більш традиційних заходів, які 
фактично суперечили їй. Спочатку економічні радники Горба
чова з “модернізації” — Аганбегян, який повернувся з 
напіввигнання у Новосибірську, і Леонід Абалкін — працювали 
над заходами для здійснення довгострокової програми, про яку 
щойно було сказано. Оскільки ці заходи не були розроблені до
1987-1988 років, Горбачов тим часом вирішив піднімати еко
номіку до рівня, за якого вона могла б скористатися майбутнь
ою лібералізацією. Це рішення привело до першого періоду пе
ребудови — прискорення індустріального процесу — що, п0 
суті, було продовженням програми Андропова. Але ця спроба 
із прискоренням спричинила до застосування традиційних ко
мандних заходів, що тільки погіршило ситуацію.

Якщо конкретніше, прискорення означало амбіційну і Д0' 
рогу програму в сфері машинобудівної промисловості та м°'
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дернізації індустрії, яку розпочали у 1985 році, ця програма ма
ла стати втіленням “науково-технічної революції”. У той же час 
запровадили систему “держприймання” або контролю за 
якістю: державні інспектори отримали повноваження прийма
ти або відхиляти продукцію по мірі того, як вона сходила з 
конвейєрів, спонукаючи керівників, і робітників до більш 
ефективної праці. Цей дисциплінарний захід нагадував про Ан- 
дропова. У тих же традиціях розпочалася кампанія Горбачова 
проти “нетрудових доходів” — тобто проти тіньової діяльності, 
необхідної для функціонування економіки і яка, передбачало
ся, упорядкувала б створення кооперативів. У сільському гос
подарстві, в якому Горбачов був начебто спеціалістом, велику 
кількість міністерств перегрупували в єдину гігантську ор
ганізацію Держагропром — централізація цілком антипродук- 
тивна. І, нарешті, Горбачов, відповідаючи на настійні вимоги 
Єгора Лігачова, розпочав антиалкогольну кампанію, яка при
звела до зменшення числа відповідних крамниць, скоротився 
час їх роботи і понищили виноградники на півдні, заподіявши 
шкоди прибутковій галузі. А в результаті ця кампанія призвела 
до розвитку самогоноваріння (яке зробило цукор настільки 
дефіцитним, що довелося ввести норми споживання) і, 
відповідно, суттєвого скорочення бюджетних надходжень. Бю
джетні втрати, разом із витратами на програми індустріальної 
модернізації, загострили проблему дефіциту бюджету, через 
кілька років він досягне кризових обсягів. Отож, до кінця 1986 
року, хоча примусові методи прискорення і викликали незнач
ний спалах росту,14 вони не вплинули на реструктуризацію еко
номіки. А тим часом у перебудови з’явилася нова проблема — 
опір з боку апарату.

Одразу після обрання Горбачов відмовився від брежнєвської 
політики “стабільності кадрів”. Він повернувся до практики ак
тивних дій своїх далеких попередників, призначаючи людей, 
які відповідали його політичним намірам. Спочатку він скеру
вав зусилля по заміні кадрів на верхівці. З Політбюро він усу
нув конкурентів на зразок Гришина і Романова та таких пере
житків минулого, як Громико, призначивши на їхні посади лю
дей Андропова, серед яких був Лігачов, керівник Секретаріату 
3 Ідеології і керівник відділу кадрів; Микола Рижков, інженер і 
Управлінець, котрий став прем’єр-міністром; Віктор Чебріков, 
керівник КДБ, та інші кадри з подібним минулим та помірко
вано реформістськими нахилами. Але вони не були людьми 
Горбачова, бо самотужки дісталися до вершини, залишаючись 
И(>го союзниками, а не прихильниками. Крім Шеварднадзе, ще

29*
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одним справжнім ідеологічним прихильником Горбачова був 
Яковлєв. У 1983 році його повернули з Канади і він очолив 
мозковий центр у царині соціальних наук та міжнародних 
справ — Інститут світової економіки та міжнародних відносин. 
Затим, у 1985 році, його перевели у відділ пропаганди Секре
таріату і, нарешті, ввели до Політбюро у червні 1987 року. За 
рік до того, на червневому пленумі, став кандидатом у члени 
Політбюро Борис Єльцин, який нещодавно замінив Гришина 
на посту секретаря московського міському партії, щоб очисти
ти від корупції головне феодальне володіння країни. Але на
вряд чи це була однорідна група васалів чи навіть однодумців- 
реформаторів. Горбачов так ніколи і не об’єднає верховне ко
мандування навколо перебудови, принаймні, у тих обсягах, які 
сам собі намітив.

Ще гірше справи складалися у Генерального Секретаря 
партії в цілому. Активний лідер, Горбачов негайно скористався 
своєю прерогативою призначати перших секретарів на облас
ному та місцевому рівнях і в середині 1986 року замінив трети
ну з них.15 Тоді керівником Секретаріату з кадрових питань був 
Лігачов, а відтак і постаттю номер два в ієрархії, яка фактично 
займалася призначеннями. Нові люди, як виявилося, були хо
ча й молодшими, однак, дуже ортодоксальними апаратниками. 
У лютому 1986 року Горбачов також спробував “перетрусити” 
партію на першому з’їзді, на якому він головував як Генераль
ний Секретар. Програму Хрущова 1961 року, дещо незручну в 
нових умовах, замінили іншим документом, в якому не йшло
ся про перехід до повного комунізму, але містилися обіцянки 
поліпшити рівень життя до 2000 року. Аби досягти нової цілі, 
Горбачов уперше закликав до “радикальної економічної рефор
ми”, але окрім проповіді на захист “прискорення” він так і не 
запропонував жодної ідеї щодо проведення цієї реформи. Що 
стосується реструктуризації партії, то Горбачов одержав новий 
Центральний Комітет, 43 відсотки членів якого були обрані 
вперше. Це нововведення, у поєднанні із заміною регіональних 
секретарів, стало найбільшим переворотом у кадровій політиці 
партії за останні двадцять п’ять років. Але нічого особливого не 
трапилося: апарат, як і раніше, просувався своїм шляхом і 
тільки запудрював мізки щодо ідеї економічної реформи.

ГЛАСНІСТЬ

Коли його політичний наступ захлинувся, у 1986 році Гор
бачов взявся за інший політичний напрямок перебудови "
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гласність.16 Це слово, яке зазвичай інтерпретується як “від
критість” або “розголошення”, по суті, є бюрократичним 
терміном часів Олександра II, що означав офіційне сприяння 
ознайомленню з питаннями, які, за бажанням уряду, обговорю
ються у критичний, але конструктивний спосіб. Горбачов ба
жав “відкрити” систему ще до того, як прийшов до влади; те
пер він зробив це пріоритетом, намагаючись стимулювати мля
ву партію з допомогою жала критики. Та цю політику через 
деякий час мимоволі, але надовго, відклали з різних причин. 
Перша з них — Чорнобильська аварія у квітні 1986 року. Це ли
хо продемонструвало не тільки той факт, що стан радянської 
промисловості був набагато гіршим, ніж підозрювала влада, але 
й те, що офіційна політика вічних таємниць тільки загострює і 
такі катастрофічні умови, і злочинну недбалість навколо них. 
Тому після перших спроб приховати нещасний випадок влада 
частково зізналася, але обурення населення примусило її на 
цьому не зупинятися.

Другою новою радикальною обставиною були настрої 
інтелігенції. Як група людей, найбільш ущемлена в часи 
Брежнєва, Суслова і Андропова, і в той же час група, чиї талан
ти були найбільш необхідними для зрушень системи, 
інтелігенція спочатку обережно поставилася до відданості Гор
бачова реформам (якщо він справді намагався братися за них), 
яка уживалася з непорушністю його влади. Після Чорнобиля 
деякі відважні інтелектуали, особливо у Спілці кінемато
графістів, наполягали під час закритих зустрічей на тому, щоб 
Горбачов зайняв більш зрозумілу позицію, навіть брали на се
бе ризик говорити про це відверто. У середині 1986 року Гор
бачов відповів їм, призначивши ліберальних редакторів у деякі 
з найважливіших московських видань. Ці люди, і зокрема 
Віталій Коротич з “Огонька”, вхопили гласність у зуби і занес
ли її далі, ніж планував Горбачов; але у останнього не залиши
лося жодного засобу приборкати їх, не підірвавши при цьому 
своєї репутації реформатора. Таким чином, з місяця у місяць 
сфера критики розширювалася; бо для шестидесятників це був 
останній шанс на свободу, і вони були рішуче налаштовані 
максимально використати його.

Проте складалося враження, що нова відлига закінчиться 
так само, як попередня, отож, від Горбачова інтелігенція очіку
вала більш чіткого сигналу про його реформаторські наміри, 
перщ ніж віддати себе цій справі. А єдиним переконливим сиг- 
иалом могло бути звільнення Сахарова. Відтак, у грудні 1986 
Р°ку, Горбачов розпорядився встановити телефон у квартирі
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Сахарова в Горькому, аби Генеральний Секретар міг зателефо
нувати у місце заслання особисто і запросити вигнанця назад 
до Москви. Але Сахаров був постаттю, чия критика системи вже 
давно вийшла за межі власне реформи; тому його підтримка пере
будови була тактичним альянсом, а не походом під стягом Горба
чова. З його поверненням гласність зазвучала гучніше; але замість 
того, щоб стимулювати апаратників партії, вона злякала їх.

Важливим суб’єктом гласності стали, за визначенням Гор
бачова, “білі плями” радянської історії або часів сталінізму. 
Початок 1987 року ознаменували дві події, які вперше через 
двадцять з лишком років повторно підняли питання щодо 
Сталіна. Спочатку на екрани кінотеатрів вийшов кінофільм 
“Покута”, знятий 1984 року протеже Шеварнадзе, грузинським 
режисером Тенгізом Абуладзе. Фільм зобразив добу Сталіна 
фантасмагоричними і сюрреалістичними засобами, не втратив
ши при цьому жорстокої реалістичності. Другою такою подією 
стала публікація (посереднього) роману Анатолія Рибакова 
“Діти Арбату”. Цей роман, написаний у старомодному стилі 
соціалістичного реалізму, принаймні, підняв, хоча навряд чи 
проаналізував, деякі болючі питання, запропонувавши портрет 
Сталіна. Тоді ж у “товстих журналах” з’явилися численні мему
ари і статті з тлумаченням радянської історії.

Питання полягало у тому, наскільки далеко все це зайде? Бо 
гласність була не тільки спробою розставити все по своїх 
місцях; а прагненням дійти згоди із сьогоденням, подібно до 
десталінізації при Хрущові. Проте вона також підняла питання 
легітимності самого режиму; бо за системою стояло злочинне 
минуле, і питання його темного походження — навіть якщо по
рушене тільки для того, щоб позбутися зловживань ~ могло 
легко перетворитися на осуд самої системи. Горбачов та його 
ліберальні радники очевидно вважали, що зможуть знайти ком
проміс між критикою і руйнацією. Ті, хто стояв поза системою, 
старі “джорданобрунівці”, які колись відсиділи у в’язницях, як, 
наприклад, Сергій Григорянц, намагалися повністю демаскува
ти систему, отож, з цією метою заснували позацензурний часо
пис “Гласність”. Позиція Сахарова, поміркованішого за інших, 
не дуже відрізнялася. Однак ті, котрі 1985 року ще вважали сеое 
реформаторами, тепер налякалися і намагалися, якщо не зуп^ 
нити, то, принаймні, стримати загрозливий потік гласності, 
такий спосіб протягом 1987 року і суспільство, і партія розділи 
лися на табори. ^

На рівні Політбюро і Секретаріату тепер з’явилися “ліві 
Шеварнадзе, Яковлєв і Єльцин; “праві” гуртувалися навко
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постаті номер два — Лігачова, який представляв партійний апа
рат; а також “центр” — навколо Рижкова, котрий уособлював 
апарат уряду і був пов’язаний із військово-промисловим ком
плексом. У цих лавах Горбачов стояв найближче до лівого 
флангу, однак був змушений пристосовуватися до інших двох 
груп, принаймні, певний час і з деяких питань. Хоча у рівні 
гласності полягала центральна причина цього поділу, вона 
тісно ув’язувалася з питанням, наскільки і як швидко 
керівництво зможе почистити і реструктуризувати апарат партії 
і держави.

Бо в ході кампанії гласності 1986 року Горбачов з’ясував, що 
інструмент його реформ — партія — фактично була основною 
причиною неприємностей, які він бажав виправити. Крім того, 
він виявив, що занадто високо оцінив реальну владу Генераль
ного Секретаря. Провінційний політичний діяч, який переїхав 
до Москви тільки 1978 року і відчував брак багатого досвіду, 
яким володіли його попередники щодо функціонування ме
ханізму в центрі, Горбачов, здається, не усвідомлював, 
наскільки зашкарубла московська бюрократія і наскільки бай
дуже ставилася вона на місцях до команд з центру. Отож, він 
взявся за перебудову з енергією Хрущова, начебто забувши, що 
попередні двадцять років породили летаргічного монстра — 
партійну номенклатуру. А тому впродовж перших двох років 
він видавав команди, призначав нових ключових осіб, але ніщо 
не змінювалося.

Один молодий реформатор підбив підсумок 1987 року, 
обігруючи фрази Леніна: “На двадцять сьомому з’їзді партії ми 
вирішили что делать, і відповіддю була радикальна економічна 
реформа; на пленумі у червні ми вирішили как делать, і 
відповіддю був хозрасчет, на наступному пленумі восени ми 
повинні були вирішити с кем делать, а також кому делать, але 
ми так і не змогли зібрати цей пленум”. Такий рудиментарний 
сценарій справді був першою стратегією Горбачова для перебу
дови: він спробував використати існуючу партію, шефом якої 
Він був, як інструмент економічної реструктуризації.17 Коли во
сени 1986 року він з’ясував, що існуючу партію не можна ви
користати таким чином, спочатку він бомбардував її гласністю. 
Коли І це не подіяло, він вирішив підняти рядових партійців 
пРоти апарату, запровадивши виборчі перегони. Це призвело

третьої великої політичної складової перебудови — “демо
кратизації”.
ли ^ ° ^ ачов закликав до демократизації в січні 1987 року, ко-

нарешті зміг зібрати пленум з кадрових питань, який дово
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дилося тричі відкладати ще попередньої осені. Коли його праг
нення зробити кадрові перестановки не виправдало себе, він 
контратакував партію і піддав її нищівній критиці як інститут; 
безпрецедентним чином він звернувся до усієї країни через го
лови Центрального Комітету — його промова транслювалася по 
телебаченню. Сказавши, “нам потрібна демократія як повітря”, 
він запропонував зміни до статуту партії ще радикальніші за ті, 
які спричинили падіння Хрущова: кілька кандидатур на вибор
чих перегонах, обмеження термінів перебування на всіх 
партійних постах від п’яти до п’ятнадцяти років, крім кількох 
винятків для самої верхівки. Однак, пленум відмовився приста
ти на ці пропозиції, отож битву продовжили під час наступно
го засідання у червні. Тим часом у пресі з’явилися перші значні 
статті з критикою статусу-кво: Василь Селюнін розбив радянську 
економічну статистику, а Микола Шмельов піддав критиці цент
ральне планування і виступив за певну маркетингизацію.18

Червневий пленум 1987 року відзначив перший значний 
прорив до реальних інституційних змін доби Горбачова. 
Після дворічної підготовки економічні експерти Горбачова 
нарешті спромоглися пред’явити щось більше, ніж “приско
рення”. їхню роботу пленум підтримав, прийнявши проект 
Закону про державні підприємства (згодом як закон його за
твердила Верховна Рада), який звільняв промисловість від 
прямого контролю з боку Держплану і центральних 
міністерств, передбачаючи “самоуправління” і “самофінан
сування”. Це означало, що підприємства надалі здійснюва
тимуть діяльність на основі контрактів і з державою, і між 
собою; прибутки вони могли використовувати на власний 
розсуд — або підвищувати заробітну плату або інвестувати; 
політика ціноутворення повинна бути “раціоналізованою”, і 
нові підприємства повинні мати доступ до кредитів; а про
грама в цілому повинна втілюватися, починаючи з 1 січня 
1988 року, “крок за кроком” і “вивіреними” шляхами. Втім, 
ні план, ні міністерства ніхто не скасовував; реформа в та
кий спосіб залишилася гібридом, подібно до всіх попе
редніх, хоча й виявилася набагато відважнішою, ніж будь- 
коли. А численні подробиці втілення ще тільки належало 
розробити на практиці. Ця обставина могла лише сприяти 
тривалій боротьбі в апаратах держави і партії. Однак, 
застійній системі завдали сильного удару: повернення Д° 
минулого стану тепер було неможливим. У такий спос 
Горбачов сподівався поступово відлучити партію від прямо 
го управління економікою.
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Протягом цього ж періоду інші закони благословили існу
вання невеликих кооперативів і навіть індивідуальної “трудової 
діяльності” у секторі послуг, що спостерігалося вперше з часів 
НЕПу. Це вело до легалізації приватного підприємництва, 
навіть за умови, що така діяльність усе ще повинна була нале
жати до категорії колективної або кооперативної. Деякі з при
ватних підприємств були колишніми об’єктами другої еко
номіки, яка тепер вийшла з тіні, у той час, як інші справді бу
ли новими підприємствами; деякі з них сплачували данину 
мафії; і майже всі вони залежали від державних підприємств 
щодо сировини і ринку. Населення, часто виявляло вороже 
ставлення до кооперативів, тому що їхні ціни були вищими, 
ніж у державних підприємств і цей факт викликав звинувачен
ня у “спекуляції”. До того часу, поки кооперативний рух не 
одержав правового статусу, а сталося це у травні 1988, він зали
шався незначним сегментом, на який припадало близько двох 
відсотків від усієї економічної діяльності. Однак, старій системі 
ще раз завдали удару і створили простір для індивідуальної 
ініціативи, якою, як виявиться, керувати стане дедалі важче.

Третім аспектом економічної перебудови було створення 
спільних підприємств між радянськими установами та інозем
ними підприємцями, починаючи з 1987 року. Насправді такі 
підприємства не були абсолютно новим явищем: великі спільні 
проекти, на зразок фіатівського автомобільного заводу чи авто
заводу на Камі, існували і в роки Брежнєва; і в 20-ті роки, 
скажімо, під час першого п’ятирічного плану між радянським 
урядом та іноземними підприємствами укладалися важливі 
контракти. Але уся ця діяльність перебувала під пильним кон
тролем держави і автаркічна природа економіки ніяким чином 
не порушувалася. Однак, нові спільні підприємства дещо 
відрізнялися: іноземному партнерові, хоча його частка у влас
ності обмежувалася, надавали більше можливостей в управлінні 
та в стимулюванні прибутками, ніж коли б то не було в ра
дянській історії; радянські установи та навіть окремі особи ко
ристувалися набагато більшою свободою, утворюючи спільні 
під-приємства незалежно від держави. Результати були 
справжнім — хоча на той час скромним -  порушенням 
національної автаркії і тому реальним поступом до інтеграції 
Радянського Союзу у світовий ринок.

Усі ці складові — нові свободи для державних підприємств, 
кооперативи і спільні підприємства — утворили найвідважнішу 
пРограму економічної реформи, починаючи з часу побудови 
с°Ціалізму Сталіним. Проте вона не дотягувала до НЕПу, бо не
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існувало національного ринку, реальних цін і вільного селянст
ва; крім того 90 відсотків економіки залишалися націоналізова
ними під безпосереднім управлінням державних органів і на
глядом партії. Тому поставало важливе питання: чи зможуть 
співіснувати суперечливі елементи цієї гібридної системи, чи 
розірвуть структуру на шматки.

І останнім досягненням червневого пленуму було політич
не: Горбачов отримав згоду на проведення наступного року 
спеціальної партійної конференції. Він висунув цю ідею на 
січневому пленумі, але її відхилили, тому що Центральний 
Комітет боявся, що таке зібрання (по суті проміжний з’їзд 
партії) буде нагодою для широких персональних змін в Цент
ральному Комітеті і його Секретаріаті, яких Горбачов домагав
ся місяцями. Він досяг згоди на проведення конференції в 
червні, пообіцявши, що не використає її для такої чистки. Про
те його метою залишалося оновлення партії і він намагався до
сягти її, спонукаючи обирати делегатами конференції людей, 
орієнтованих на перебудову. І як тільки конференція збереть
ся, генеральний секретар побачить, чого від неї можна буде ви
магати. Але рішення запланувати конференцію призвело до 
сильної поляризації партії і кампанії за контроль над складом 
делегатів, яка тривала протягом року.

Восени 1987 року тиск відчувався насамперед з боку 
Лігачова і ортодоксів, яких тепер дедалі частіше називали 
“консерваторами” або “правими”. Серйозним яблуком роз
брату стала листопадова промова генерального секретаря з 
нагоди сімдесятої річниці революції. Ліберальна інтелігенція 
хотіла остаточно порвати зі сталінською спадщиною і дати 
відверту оцінку сімдесятилітній радянській історії, а консер
ватори бажали обмежити відвертість до мінімуму і запропо
нувати позитивний баланс минулого режиму. Опинившись в 
епіцентрі, Горбачов застосував тактику, яку надалі викорис
товуватиме регулярно: протягом осені він маневрував між 
правими і лівими, з огляду на їхню відносну силу за тих чи 
інших обставин. Він завжди займав осьову позицію, залиша
ючись незамінним для обох таборів. Оскільки на той момент 
консерватори тиснули сильніше, проект щорічної промови 
схилився у бік розсудливості, і це відхилення викликало 
першу велику кризу доби перебудови.

На жовтневому пленумі, присвяченому розглядові промови, 
Борис Єльцин -  завжди найнетерплячіший із реформаторів 
відкрито накинувся на Лігачова і на апарат, які уособлювали 
основні перешкоди суттєвим змінам. У Горбачова не залиш»
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лося іншого вибору, як дати відсіч такому сміливому випадові, 
тож це засідання закінчилося розгромом Єльцина.19 Але така 
розв’язка автоматично підштовхнула Горбачова до консерва
торів. Наступного місяця на засіданні московського комітету 
партії, на якому був присутній Горбачов, Єльцина піддали су
ду у старому стилі, звинувативши у єресі, і усунули його з 
партійних посад. Усі реформатори впали у розпач, оскільки ба
гато пережитків минулого все ще залишалися в дусі і практиці 
партії. По мірі того, як в наступні місяці у партійній пресі за
суджували Єльцина, він виглядав мучеником від рук апарату, 
водночас відданість Горбачова реформам відповідно, здавалося, 
похитнулася. І справді, промова, присвячена річниці революції 
стала великим розчаруванням: вона не пропонувала нічого но
вого, у ній прозвучала тільки критика ексцесів Сталіна, але 
вихвалялися його заслуги у будівництві соціалізму.

Отож, зворотно-поступальне змагання тривало на весні 1988 
року. У березні Лігачов і консерватори вчинили своєрідну 
спробу перевороту, опублікувавши листа ленінградського ви
кладача хімії Ніни Андреєвої, який називався “Я не можу по
ступитися принципами”. Автор нападав на перебудову як чужу 
за духом та підривну, з антисемітським підтекстом захищав 
старі порядки, як ленінські і національні. Не зрозуміло, як да
леко мав намір Лігачов зайти з цією кампанією. Можливо, він 
збирався скинути Горбачова — протягом цих років ніхто не за
бував прецедент з Хрущовим — в усякому разі він намагався 
вплинути на результати виборів делегатів конференції.20 Лібе
ральна інтелігенція, перелякана можливою перспективою 
завершення періоду гласності, об’єдналася навколо перебудови 
Горбачова. Разом із Яковлєвим Горбачов запропонував 
інтелігенції лідерство, якого вона потребувала, надрукувавши 
офіційне спростування позицій Ніни Андреєвої. І в червні на 
такому поляризованому тлі відбулися вибори делегатів конфе
ренції.

Вибори закінчилися повною перемогою консерваторів з 
апарату; мало того, що вони здобули більшість серед делегатів, 
багато провідних реформаторів, на зразок Шмельова чи За- 
славської, зазнали відчутної поразки. За таких обставин не бу
ло жодної можливості провести істотні зміни в партії. Але Гор
бачову, користуючись повноваженнями Генерального Секрета
ря висувати ініціативи і контролювати порядок денний, вдало- 
Ся спроектувати серйозний контрпереворот проти більшості на 
Конференції. З його ініціативи хід засідання частково транслю- 
^вся по телебаченню і це дало можливість показати країні апа
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рат з його найгіршого боку. Затим, наприкінці обговорення, 
Горбачов, який підготував свої “тези” заздалегідь, вправно і 
швидко провів їх без дебатів при кількох голосах проти. Ця так
тика подіяла завдяки усталеному звичаєві партійних з’їздів 
схвалювати позицію керівництва.

Тези передбачили радикально новий період демократизації, 
оскільки результати виборів делегатів конференції пepèкoнaли 
Горбачова, що його зусилля демократизувати партію знизу за
знали невдачі. Він тепер спробував створити паралельну базу 
влади поза партією, відновлюючи ради або адміністративні ор
гани, які, починаючи з 1917 року, грали номінальну роль у ра
дянській державі. Наріжним каменем його нового плану став 
з’їзд народних депутатів: 2500 делегатів, обраних таємним голо
суванням із числа кількох кандидатів, засідали б тільки 
періодично кілька разів щороку. Цей орган обиратиме голову 
його Президії — звісно, Горбачова, котрий виконуватиме 
функції глави держави, або квазі-президента. З’їзд також оби
ратиме Верховну Раду з 542 членів, яка діятиме як постійний 
законодавчий орган країни. Врешті-решт, будуть проводитися 
виборчі перегони в усіх республіканських, обласних і місцевих 
радах, так самообиратимуться працівники виконавчих органів. 
Хоча ради були основним предметом тез, згадали і про партію: 
тут також пропонувалося проводити виборчі перегони і обме
жити час перебування на партійних посадах двома, максимум 
трьома п’ятирічними термінами.

Окрім того, і ради, і партія повинні були перетворити Ра
дянський Союз на “соціалістичну державу на основі верховен
ства права”, якщо вживати громіздкий переклад словосполу
чення “социалистическое правовое государство”. Але те, шо 
увляв Горбачов і його теоретики, серед яких Борис Курашвілі, 
найкраще передається словами соціалістична Rechtstaat*, якшо 
використовувати більш знайомий термін для позначення того, 
що Монтеск’є називав état de droit** на противагу деспотизму. 
Існували два мотиви поміняти визначення системи: Горбачов і 
реформатори щиро вважали, що верховенство права необхідне 
для утвердження людської гідності, а отже для того, щоб зро
бити Радянський Союз цивілізованим членом міжнародного 
співтовариства; вони також вважали за необхідне сприяти 
ефективності управління і зростанню відповідальності грома 
дян. Але серйозне питання полягало в тому, чи спроможн

‘правова держава (нім.). 
"державою права (франц.).
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партія-держава, яка завжди стояла над законом, на таке пере
творення, чи спроба підпорядкувати партію законові розірве її 
на шматки.

Коли перші секретарі областей отримали інформацію про 
ці, справді революційні пропозиції, під час конфіденційних 
зустрічей перед конференцією, вони висували заперечення, 
стверджуючи, що схема Горбачова надасть забагато влади 
непартійним органам, особливо у провінціях. Тому в оста
точному проекті своїх тез Горбачов передбачив, що перший 
секретар будь-якої області також виставлятиме свою канди
датуру на посаду голови відповідної ради, як і він виставля
тиме свою кандидатуру на посаду “президента”. Однак 
пізніше, коли перші секретарі переконалися, що вибори бу
дуть справжніми і тому небезпечними, вони знову виступи
ли за поділ партійних і радянських функцій. Але в будь-яко- 
му випадку апарат “впіймали”, оскільки так чи інакше він 
ставав підконтрольним і відповідальним перед суспільством, 
що було справою небувалою з 1918 року. І в цьому справді 
полягала уся суть операції: Горбачов бажав омолодити 
партію і поновити її кадри, зробивши їх відповідальними за 
ефективність функціонування країни.

Після конференції Горбачов спробував безпосередньо 
атакувати апарат. Протягом вересня 1988 року за обставин, 
які і досі залишаються загадковими, він здійснив справжній 
переворот проти верхівки апарату — Секретаріату і консер
ваторів Політбюро. Московський військовий округ таємно 
підняли на бойове чергування і на останній день місяця при
значили позачерговий пленум. Шеварднадзе, якого очевидно 
ніхто не попередив заздалегідь, викликали з Організації 
Об’єднаних Націй у Нью-Йорку, куди він щойно прибув. Пле
нум тривав лише годину, а коли він закінчився, виявилося, що 
Лігачова перемістили на нижчу посаду в Секретаріаті, хоча він 
1 залишився у Політбюро. Його союзника Чебрикова також 
Усунули і як керівника КДБ замінили Володимиром Крючко- 
вим, хоча Чебриков також залишився у Політбюро. Громика та 
Ще трьох осіб, які там перебували з часів Брежнєва, вивели з 
членів цього органу. Що важливіше, штат Секретаріату скоро
тили майже на 40 відсотків, чим суттєво обмежили можли- 
в°сті апарату контролювати державну та економічну бюро
кратію. Наступного дня Верховна Рада по команді прийняла 
ВіДставку Громика як голови чи “президента” її Президії, об- 
павши на цю посаду Горбачова. Вперше він отримав посаду 
°3а ієрархією партії.
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Вересневий переворот, таким чином, позбавив партію 
безпосереднього управління країною в повному розумінні 
слова, але це було зроблено дуже традиційним, деспотичним 
і свавільним способом. Переворот був неоднозначний ще й 
з іншої причини, оскільки Горбачов демонтував свій старий 
апарат управління, ще не створивши нового, у формі 
відновленої системи рад. І перебудова опинилася у підвіше
ному стані між двома світами і в політиці, і в економіці. Як
що демократизація стала формою ведення війни Генераль
ного Секретаря проти власної партії, Горбачов чітко 
вирішив “йти аж до банкрутства”, як тоді висловився один 
з реформаторів.

Чому Горбачов, спочатку настільки розсудливий у 
внутрішніх справах, тепер вирішував ці проблеми з тією ж 
відчайдушністю, яку він продемонстрував у зовнішній 
політиці в 1986 році у Рейк’явіку? Почасти відповідь 
криється у наростанні його гніву проти апарату після двох 
років боротьби з обструкціонізмом. Інша частина відповіді
— його цілком комуністична концепція власної ролі як ліде
ра. Як глава партії Леніна, він повинен бути сучасним 
Леніним у боротьбі партії проти “застою”. І в цій ролі він 
повинен стати справжнім революціонером. Однак його ре
волюційний ленінізм також повинен бути модернізований і 
заслуговувати на повагу на міжнародній арені. Тому посаду 
керівника партії треба поєднати з посадою “президента”, 
обраного демократичним і законним шляхом. Подібні 
міркування, які ніколи чітко не були озвучені, проглядали
ся у тому, як Горбачов реалізовував свою програму “демо
кратизації” Він завжди балансував між своїми неоднознач
ними, справді суперечливими ролями керівника партії і 
керівника радянської системи, постійно підбурюючи одну 
проти одної, не втрачаючи при цьому почуття міри. Як вис
ловився один радянський політолог, Горбачов ніколи не міг 
вирішити, хто він такий — Лютер чи Римський папа.21

Чого конкретно він очікував досягти з цим незвичаи- 
ним облаштуванням? Він не прагнув запроваджувати 
мократію західного зразка чи навіть “ринковий 
соціалізм” (як часто припускали на той час), про які він 
пізніше говорив, як про свої цілі. Він намагався радше 
мобілізувати усіх прихильників перебудови через віднов
лені ради, які залишаться значною мірою під його персо
нальним керівництвом; і перебудова, звісно, означала йо
го власну програму модернізованого, більш гуманного
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більш ефективного соціалізму, наближену до представле
ної 1988 року.

Ці вірнопіддані перебудови в основному прийдуть з 
партії і можливо будуть її молодшими і освіченішими чле
нами, але вони вийдуть також з лав передових без
партійних кадрів; і ці дві групи разом утворять “народний 
фронт” для майбутніх радянських виборів. Про вибори у 
січні 1989 року Горбачов говорив, що вони не повинні 
стати “якимось спонтанним процесом”, а скоріше “дуже 
важливою масовою кампанією, успіх якої може бути за
безпечений високим рівнем організації і відповідаль
ності”, уникаючи таких “негативних явищ”, як “прояви 
групового егоїзму, зверхності і політичного кар’єризму” 
Завершував він так: “партійні організації повинні займа
ти чітку, принципову позицію з усіх цих питань”.22 Інши
ми словами, новий з’їзд народних депутатів повинен був 
стати, по суті, більш відкритою, паралельною партією або 
спільним фронтом за національне відновлення. Аби до
сягти цього рівня реструктуризації, стару партію слід бу
ло відсторонити, частково демонтувати; а з огляду на при
роду партії-держави це могло стати небезпечною опе
рацією.

На той час різні радянські оглядачі та іноземні дипло
мати проводили паралелі між цією стратегією і чистками 
Сталіна — хоча засоби були різними, обидва лідери нама
галися досягти подібних політичних результатів. Сталін 
використовував паралельну силу, розширений і удоскона
лений НКВС, щоб демонтувати стару партію і створити 
нову, саме цього домагався і Горбачов, наголошуючи на 
ролі відновлених рад. Був ще один прецедент стратегії 
Горбачова — культурна революція Мао: у цій фантас
тичній операції керівник партії, який втратив контроль 
над своїм апаратом, усе ж зберіг ауру лідера, підняв мо
лодіжну червону гвардію і військо на знищення старої і 
створення нової партії, відданої перманентній революції. 
І знову мета і методи сильно відрізняються від горба- 
човських, але структура політичних дій дуже близька. І 
справді, десталінізація Хрущова — у контексті тих часів 
вона була такою ж революційною як демократизація Гор
бачова — почалася як своєрідний державний переворот 
КеРівника проти більшості у керівництві. Усе це свідчить 
пРо те, що Горбачов, незважаючи на бажання модернізу- 
Вати та лібералізувати комунізм, все-таки спіткнувся на



464 РАДЯНСЬКА ТРАГЕДІЯ

суперечності, коли залишався керівником партії і діяв у 
такій динаміці структури, яку можна змінювати тільки 
авторитарною революцією згори.

РЕВОЛЮЦІЯ ЗНИЗУ

Наприкінці 1988 року революція Горбачова згори викли
кала іншу революцію — якщо можна так висловитися, зі 
сторони, — з боку інтелігенції. Ця революція, в свою чергу, 
спричинила революцію знизу у суспільстві в цілому. І обидві 
ці революції стали незапрограмованими плодами гласності.

Як тільки на початку 1987 року знову повернулися до пи
тання десталінізації, інтелігенція вчинила тиск, спочатку в 
товстих журналах і, врешті-решт, на телебаченні, піддавши 
переоцінці усе радянське минуле, що стало необхідною пре
людією до змін у сучасності. Цей процес перетворив 1987- 
1988 роки на великий період гласності. Низка відкриттів 
постійно змінювала національну свідомість, перевершивши 
часи відлиги Хрущова. У щорічній промові в листопаді 1987 
року Горбачов ухилився від усіх важливих проблем; цей 
факт призвів до обвального ефекту: видавці натиснули на 
цензорів, автори натиснули на видавців, а громадськість 
тиснула і на тих, і на інших. Внаслідок цього почали пада
ти табу. Самвидав вийшов із підпілля, а тамвидав повернув
ся додому. Такі заборонені класичні твори, як “Доктор Жи- 
ваго”, нарешті були опубліковані легально, як і твори ав- 
торів-емігрантів на кшталт Володимира Набокова.

Першою відкритою темою став період розквіту сталінізму 
30-тих. Нарешті побачили світ “Котлован” Андрія Платоно- 
ва (про будівництво соціалізму) і його “Чевенгур” (про 
воєнний комунізм). Нарешті опублікували “Реквієм” Анни 
Ахматової, а також “Колимські оповідання” Варлама Шала- 
мова. У книзі “Життя і доля” Василя Гроссмана, про яку в 
1961 році Суслов говорив, що її не надрукують раніше ніж 
через двісті-триста років, простежувалися паралелі шодо 
діяльності.23 Суди під час чисток 30-тих років були офіційно 
визнані незаконними і реабілітували усіх опозиційних діячів 
того часу — за винятком Троцького. Передрукували деякі 
роботи Бухаріна і вперше видали його заповіт, який він про
диктував дружині напередодні арешту і який підтверджував 
його вірність принципам революції. (Однак, цей документ 
розвіяв міф, який огортав постать Бухаріна, продемонстРУ' 
вавши, що у того не було жодних розбіжностей з лінією
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партії протягом “семи років” після 1930, тобто протягом 
періоду найбільшого розквіту сталінізму).24 Західні політо
логи також допомагали заповнювати білі плями: надрукува
ли переклад біографії Бухаріна, автором якої був Стівен Ко- 
ен, а також книжку Роберта Конквеста “Великий терор”

Сталінський терор, звичайно, підняв питання про приро
ду його системи в цілому. Вона означала, по-перше, колек
тивізацію, і Борис Можаєв у романі “Мужики і баби” нама
лював досить точну картину жахів, пов’язаних з цим яви
щем.25 Але колективізація, в свою чергу, підняла питання 
примусової індустріалізації Сталіна і, таким чином, його за
гальних методів управління. У цьому аспекті надзвичайну ва
гу мав роман Олександра Бека “Нове призначення”, виданий 
набагато раніше на Заході і в 1987 році в Росії. Як розповідь 
про сталінського керівника у промисловості, він став предме
том праці Гавриїла Попова, згодом першого посткомуністич
ного мера Москви, у якій він аналізував сталінізм як 
“адміністративно-командну систему”.26 Термін “адміністра
тивний” був старим радянським евфемізмом для позначення 
“примусового і диктаторського”, а слово “командний”, як 
уже зазначалося, запозиченим із західного терміну “команд
на економіка” Отож, прикметник “адміністративно-команд
ний” заміняв слово “тоталітарний”, яке до 1990 року не мож
на було вільно використовувати в Росії.27 Громіздкий нео
логізм Попова негайно став загальноприйнятим позначенням 
і самого сталінізму, і його наслідків.

Але якщо в цьому полягала природа системи, то наступни
ми темами для дослідження виступали виникнення системи і 
альтернативи сталінізму. З метою історичного дослідження 
гласність повинна була не тільки розкрити справжній перебіг 
подій: йшлося про те, щоб з’ясувати, де в минулому трапився 
збій, аби виправити все зараз. Під час цього процесу реабіліту
вали Хрущова, про якого зовсім не згадували протягом двадця
ти п’яти років.28 Але набагато важливішим було розслідування 
природи первородного гріха системи. Василь Селюнін відкрив 
Цю тему на початку 1988 року у статті під назвою “Витоки”, в 
якій джерело негараздів вбачали, зокрема, у російській автори
тарній традиції, але значно більшою мірою — в утопізмі макси- 
малістичного соціалізму; Селюнін навіть дійшов до того, що 
порушив настільки чутливе питання, як притаманна ленінській 
Доктрині ворожість до “буржуазних” сил ринку, яка була скла
довою частиною проблеми.29 Олександр Ціпко виявляв більшу 
Рішучість, звинувачуючи Маркса і марксистську ворожість до
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ринку: марксизм зробив авторитарний метод економічного роз
витку майже неминучим.30 Відповідаючи Ціпку, Ігор Клямкін 
заявляв, що російська відсталість і деспотична традиція Івана 
Грізного та Петра Великого створили сталінізм, у такий спосіб 
скидаючи з рахунку бухарінську альтернативу, але, не виправ
довуючи Сталіна, чию політику, по суті, він пояснював як гру
бу форму модернізації.31

Отож, на момент проведення з’їзду народних депутатів уся 
радянська історія — від військового комунізму до Брежнєва — 
відкрилась для переоцінки, і, принаймні, були запропоновані 
основні методи тлумачення трагедії. Проте деякі табу усе ще за
лишалися. По-перше, якщо не брати до уваги натяків Се- 
люніна, Ленін залишився недоторканним. Також не можна бу
ло піддавати сумніву позитивну роль партії, навіть за тієї умо
ви, що більшість її керівників після Леніна, як офіційно визна
валося, в основному помилялися. Не піддавалася сумніву фун
даментальна раціональність соціалістичного порядку, навіть 
тоді, коли визнавалися деякі переваги ринку. Нарешті, і досі 
неможливо було друкувати авторів, котрі відкрито порушували 
табу. А це означало, що Солженіцин залишиться під забороною 
до 1990 року. Втім, процес розвіювання містифікацій зайшов 
настільки далеко, що падіння останніх табу залишалося спра
вою часу і обставин.

Таким чином, гласність, покликана реанімувати систему, 
фактично підірвала її, дискредитуючи міфи, що лежали в її ос
нові. Обмежений процес заповнення фактологічних білих плям 
доби Сталіна призвів до потоку істини, який змив не тільки 
давні міфи десятиліть Сталіна і Брежнєва, але й дискредитував 
самі основи радянського ладу — економічні теорії Маркса і 
навіть політичну практику Леніна. Марксизм-ленінізм 1988 ро
ку лежав у руїнах, а історик Юрій Афанасьєв, один із найради- 
кальніших реформаторів, відкрито засудив його як перешкоду 
чіткому мисленню, якої треба позбутися, а країну реструктури- 
зувати у будь-який раціональний спосіб.

Так подих гласності за два роки знищив ідеологічну роботу 
семи десятиліть. “Дерев’яна мова”, придумана у 20-тих, 
соціалістичний реалізм 30-тих, зображення дійсності як 
постійної війни класів — усе це просто зникло і люди поверну
лися до нормальної мови, обговорюючи свої реальні проблеми. 
Бо кожне нове відкриття минулих злочинів та сучасних бід не 
стільки стимулювало людей до нових діянь в ім’я перебудови, 
скільки вело до десакралізації системи як такої у їхніх очах; цей 
процес йшов набагато впевненіше, ніж розвіювання Міфу У 70-
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тих роках, особливо серед молоді. Відповідним чином ре
алістична половина двозначності витіснила ідеологічну полови
ну; пригнічене усвідомлення Брехні вилилося справжнім пото
ком. Ця втрата легітимності виявиться фатальною для системи, 
оскільки її сюрреалістичні структури перебували у такому стані, 
що не могли пережити появи правди на поверхні. Отже, режим, 
породжений ідеологією, почав руйнуватися, тільки-но зникла 
ця ідеологія. Або, як мовиться у російському прислів’ї, “риба 
гниє з голови”.

Це ідеологічне пояснення не суперечить тезі, що криза 
комунізму почалася економічним спадом кінця 70-тих років. 
Хоча цей спад був особливо відчутним, режим зруйнував не 
тільки він. У нормальній системі економічна криза просто 
веде до нових стратегій розвитку; вона не обов’язково пе
редбачає зміну режиму. Проте в ідеократичному радянсько
му світі економічний спад призвів до знищення неодмінно
го міфу системи, ніби соціалізм переважає капіталізм як 
спосіб суспільного виробництва. Протягом великої депресії 
30-тих років і згодом, приблизно через п’ятнадцять років 
реконструкції після Другої світової війни, ще не помічали, 
що радянський соціалізм не зможе функціонувати краще, 
ніж капіталізм. Але у 1985-му, після сорока років миру, які 
дали можливість Радянському Союзу регенеруватися, не за
лишилося жодних ілюзій щодо реальної тенденції еко
номічного “співвідношення сил” Поки Радянський Союз 
був відрізаним від Заходу, цей спад можна було приховува
ти. Але коли у 60-тих і 70-тих роках представники еліти 
змогли відвідувати Захід, ідеологічні ілюзії похитнулися; і 
коли в період гласності подобу правди нарешті розкрили 
усьому населенню, ці ілюзії зовсім зникли. Таким чином, 
економічна невдача вилилась у дещо більше, ніж матеріаль
на криза; вона поставила під сумнів цілісність радянського 
ладу і передбачила, що настав час змінити систему. Всі 
обіцянки “світлого майбутнього” при існуючій системі були 
Дискредитовані; невдачі системи, разом з її злочинним ми
нулим, в цілому втілилися в “сімдесят років на шляху в 
нікуди”, як дедалі частіше говорили на початку 1989 року.

Чому ж тоді режим ризикував гласністю, якщо його ліде
ри чітко усвідомлювали, що двадцять років тому Брежнєв 
Розгромив празьку весну саме через те, що чехословаки 
спробували скасувати цензуру? Бо у нього не залишалося 
Жодного вибору, коли йшлося про те, щоб реорганізувати 
командно-адміністративну систему, щоб відновити еко-

30*
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номіку і зберегти статус супердержави: неможливо
розвивати динамічну економіку з пасивним і неграмотним 
населенням. Крім того, вони вважали: система настільки 
“прогнила”, що їй потрібен шок. У конфіденційній промові 
перед партійними працівниками на початку 1989 року 
Яковлєв зазначив: “У нас, мабуть, залишилося не більше 
двох-трьох років, аби довести, що ленінський соціалізм мо
же працювати”33. А дисидент Сергій Григорянц зауважив: 
вони ризикували гласністю також через те, що ці апаратни
ки були просто непоінформованими щодо суспільства, яким 
керували. У 1990 році Горбачову довелося визнати: “Коли 
ми розпочали, ми не усвідомлювали глибини проблем, які 
перед нами постали”.34 Отож, останній потенційний “Ленін 
сьогодення” спіткнувся на кар’єрі чарівникового учня доби 
завершення режиму.

Революція інтелігенції “збоку” незабаром набула форми на
родної революції знизу. Періодом зростання самоорганізованих 
“неофіційних” асоціацій, неформалів,35 стали 1987-1988 роки. 
Незалежні від партії, ці угруповання створювалися, щоб 
вирішувати ті чи інші соціальні проблеми, зазвичай на місце
вому, регіональному рівнях, у тих областях, де партія була нед
балою або активно помилялася. Дуже часто вони об’єднували
ся за наявності загрози навколишньому середовищу, на зразок 
забруднення озера Байкал або атомних електростанцій 
балтійських республік; часом вони створювалися навколо збе
реження історичних пам’ятників, як у випадку ленінградського 
готелю, де поет Єсенін покінчив життя самогубством, або се
редньовічних церков, яким загрожувало будівництво готелю в 
Москві. Та оскільки цим групам доводилося чинити тиск на 
партію, вони згодом бралися за політику. На початку 1987 ро
ку з’явилися клуби на підтримку перебудови і багато з них у 
своїх назвах вживали слова “демократична перебудова”, щоб 
підкреслити: прагнучи працювати в рамках системи, вони хо
чуть розвивати реформу далі, ніж має намір робити це сам ре
жим. В кінці 1987 року такі клуби сформували Всесоюзну фе
дерацію соціалістичних клубів.

Але інші активісти прийшли до висновку, що система без
надійно “тоталітарна”, що перебудова — ще один обман партії, 
що єдиним порятунком є перехід до конституційного демокра
тичного порядку. І в травні 1988 року ці активісти створили ор
ганізацію, яку вони назвали політичною партією — демократич
ний союз. їхня програма, звичайно, не містила натяку на ак
тивну революцію, бо це було б безнадійно; натомість вони на
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магалися використати відновлену радянську систему, щоб про
сувати принципи лютневої революції на противагу жовтневій, і 
в такий спосіб торувати шлях до поступової ліквідації системи. 
Поки ці молоді люди виголошували промови перед юрбами, які 
влітку 1988 року регулярно збиралися на Пушкінській площі у 
Москві чи перед Казанським собором у Ленінграді, здивовані 
спостерігачі розглядали їх як маргіналів. Хоча їм та Григорян- 
цу, рідному за духом, періодично допікав КДБ, через рік їхніми 
ідеями вже таємно обмінюватимуться ліберали режиму, а через 
три роки Єльцина оберуть президентом Росії з програмою, ана
логічною їхній.

Усі разом, різноманітні групи “неформалів” у 1988 році ста
ли відомі, як “громадянське суспільство”. Цей термін у тому ж 
році запозичили з Польщі, де таке явище як соціальна сила, 
незалежна від партії-держави, було відоме з часів КЗР і 
“Солідарності”. Вперше подібна соціальна сила виникла у Росії 
в часи останнього громадянського суспільства, тобто незалеж
ного селянства, яке знищили у 1930 році. Проте, був і зворот
ний бік цього ренесансу соціальної автономії. З’явилося також 
декілька антидемократичних соціальних рухів, зокрема 
“Пам’ять”. Вона виросла з руху за збереження старих московсь
ких церков, але переродилася у різко авторитарну, націоналістич
ну і антисемітську організацію. Хоча вона й привернула значну 
увагу за кордоном, в Росії була не дуже впливовою . Через два ро
ки на виборах на державному і місцевому рівнях вона не здобуде 
жодного мандату, беручи до уваги, що організації, які виростали з 
демократичних неформалів, дали тисячі кандидатів-переможців, 
які разом з Єльциним прийшли до влади.

З наближенням виборів на з’їзд народних депутатів на по
чатку 1989 року неформали домовилися з реформістськими 
групами партії про створення народних фронтів. Відповідно до 
нової стратегії Горбачова, після XIX конференції ці фронти ма
ли мобілізувати динамічні елементи суспільства навколо пере
будови. Але наростаючий динамізм незабаром перетнув межі 
явища, яке Горбачов називав перебудовою. І це було дуже до
речним щодо інших національностей, серед яких наприкінці
1988 року ситуація стала вибуховою.

ПОВСТАННЯ НАЦІЙ

Бо інші нації були ще одним аспектом радянської дійсності, 
Ознайомим Горбачову.36 Усі його попередники, починаючи від 
Сталіна, мали безпосередній досвід управління прикордонними
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регіонами і розуміли, як треба поєднувати силу і такт, необхідні 
для їхнього упокорення. Проте Горбачов, якому бракувало та
кого досвіду, здається, вірив офіційній позиції брежнєвських 
часів про те, що окремі нації злилися у справжній “радянський 
народ”, відданий “Союзові” як чинникові їхнього економічно
го розвитку і міжнародної безпеки. Тому все, чого вони потре
бували, це деяка “реструктуризація” відносно “центру”. Втім, 
насправді національні республіки страждали від структурного 
застою та інституційної жорсткості того ж гатунку, з якими 
Горбачов зіткнувся в партії, посилених етнічними образами. І 
ця проблема зовсім несподівано для керівництва швидко стала 
одним із трьох основних факторів — разом з економічними не
вдачами та потьмаренням ідеології, — які могли знищити сис
тему. Щоб пояснити цю серйозну проблему, потрібно озирну
тися назад.

Вже йшлося про те, що після завоювання більшовиками 
прикордонних регіонів під час громадянської війни і на почат
ку 20-тих років, у 1922 році “центр” створив “федеральний” 
Радянський Союз, який фактично існував як унітарна держа
ва.37 Однак, її унітарна природа була закамуфльована складною 
інституціоналізацією національностей, визначеною на основі 
етнічно-лінгвістичних особливостей і територіального принци
пу.38 Кожна “складова” республіка, дрім Росії, а також різно
манітні “автономні” республіки у межах більших, одержали 
власні політичні і культурні установи, укомплектовані 
здебільшого представниками щойно створеної місцевої еліти, 
звичайно, під суворим наглядом партії. Мета такого облашту
вання полягала в тому, щоб заспокоїти місцевий націоналізм, 
демонструючи повагу до нього, водночас залучивши його до 
побудови соціалізму. Іншими словами, радянська національна 
політика стала ще одним аспектом загальної мобілізації насе
лення для державотворення і екстенсивного економічного рос
ту. І за допомогою репресій, з метою викоренення будь-яких 
автономних національних почуттів, вона працювала так само 
добре, як інші механізми системи протягом десятиліть розши
рення при Сталіні і Хрущові. Наприклад, Узбекистан впрошу
вав бавовну для усього Союзу, Азербайджан видобував нафту* 
а Молдавія і Грузія робили внесок вино-горілчаною про
дукцією, Росія тим часом постачала сталь.

Але на “периферії” завжди було більше проблем, ніж У 
“центрі”. Після завоювання прикордонних областей Москва 
періодично була змушена здійснювати політичне “перезавою^ 
вання” шляхом адміністративних чисток, оскільки щоразу з яв
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лялися націоналістичні сили, але тепер у самих місцевих 
партіях. У надзвичайно дошкульному випадку України — єдина 
республіка, чиє відступництво саме по собі могло знищити Со
юз — Сталін здійснив такі чистки принаймні двічі, а Хрущов і 
Брежнєв — по разу.39 Більше того, радянська політика через не
догляд провокувала націоналізм навіть там, де його раніше не 
було.

Більшість радянських республік не утворювали історичних 
держав і тільки деякі з них були незалежними. Грузія і Вірменія 
як древні національні утворення в різні періоди жили в умовах 
незалежності. Три балтійські республіки вийшли з незаможно
го селянства, їхня національна свідомість розвинулася тільки 
наприкінці XIX століття і вперше вони стали незалежними ли
ше в період між двома світовими війнами. Але Україна, 
зважаючи на повоєнні кордони, ніколи не існувала як держав
не утворення і ніколи не здобувала істинної незалежності; ук
раїнські національні почуття, хоча й дуже відчутні, мали най- 
сильніше ядро в Галичині і суттєво слабшали по мірі пе
реміщення на схід, до Харкова і Донбасу, або на південь — до 
Одеси чи в Крим. У порівнянні з Україною радянська Білорусія 
сприймалася ще менш серйозно, а жодна з мусульманських 
республік ніколи не була державою, аж поки країна Рад не 
відрізала їх від старого Туркестану. І все ж, після десятиліть те
риторіально впорядкованої етнічності ці утворення перебували 
на шляху до становлення національних громад з власними 
елітами та інституціалізованими законними інтересами.

Крім того, всі вони були ображеними національними грома
дами. З огляду на кордони Сталіна, які він запровадив на ос
нові принципу “поділяй і володарюй”, майже всі ці республіки 
мали меншини своїх громадян в інших республіках, а менши
ни сусідніх етнічних груп, в свою чергу, проживали на їхніх те
риторіях. Майже повсюди мешкала велика кількість росіян, які 
оселилися там в результаті індустріалізації; бо всі ці міграції 
стали складовою політики, спрямованої на розмивання тери
торіальної однорідності з метою створення єдиного радянсько
го народу з унітарною економікою і унітарною партією. І все

незважаючи на постійні прояви національного культурного 
протесту, ця багатонаціональна імперія залишалася міцною, 
п°ки економіка була спроможною підтримувати сильну цент
ралізовану державу. Так Брежнєв міг легко придушити відвер
тий націоналізм на кордонах наприкінці сімдесятих, заарешту
є ш «  усіх головних національних дисидентів балтійських рес- 
пУблік, України і Кавказу.
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Проте застій підривав республіки так само, як усі інші час
тини системи, і з тих же причин. Брежнєвська політика 
“стабільності кадрів” створила в кожній республіці і області 
структуру влади настільки ж стійку до ініціатив з центру, як 
партійний апарат в цілому. Особливо в мусульманських рес
публіках ця політика призвела до віртуального захоплення 
партії етнічними керманичами, які управляли своїми регіона
ми, наче сатрапіями і за хабарі купували мовчазну згоду Моск
ви. У той же час екологічні спустошення, викликані індустрі
алізацією в радянському стилі, сприймалися громадами рес
публік, як зловісні плоди домінування центру. Розвиток ук
раїнських і білоруських сепаратистських настроїв прискорив, 
зокрема, Чорнобиль; а місцевий апарат зрозумів, що в його 
інтересах підтримувати ці настрої на противагу Москві. Крім 
того, спад економіки призвів до зменшення ресурсів і зростан
ня конкуренції за них і в межах республіки, і між республіка
ми та центром. Внаслідок цього накопичення образ ширився 
рух за місцеве управління як єдину належну “реструктури
зацію” для національних республік. А гласність вперше дала 
можливість говорити про все це, не остерігаючись репресій.

Трагедія радянської національної політики полягала в тому, 
що вона сприяла розвиткові національної тотожності, але в той 
же час давала у такий спосіб генерованій енергії лише фальши
вий вихід. Нічого не робилося для того, аби передати цим 
напівдержавам певний реальний контроль за власними справа
ми, чи підготувати перехід до справжніх федеральних стосунків. 
В результаті, коли вимоги справжньої автономії нарешті про
звучали, вони могли набути тільки форми відвертої сутички 
інтересів центра і периферії. Національне невдоволення, яке 
вийшло на поверхню внаслідок перебудови, не було, як часто 
стверджують, просто спалахом традиційного націоналізму, 
який тривалий час пригноблювався радянським режимом; рад
ше воно стало новою силою, викликаною (якщо не створеною) 
радянською владою, згодом стриноженою і розлюченою ра
дянським контролем. Як і в усіх інших аспектах радянської си
стеми жорсткість унітарної структури держави виключала ево
люційний перехід. Таким чином, Союз не можна було б зберег
ти, якби в системі довелося щось змінювати.

В грудні 1986 року40 Горбачов необережно спіткнувся на цій 
ситуації, яка дедалі погіршувалася. Проводячи атаку на апарат 
взагалі, він зокрема замінив корумпованого місцевого першого 
секретаря Казахстану, котрий також був членом Політбюро, на 
чесного, але приїжджого росіянина. Відповіддю став бунт, якии
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міг вилитися у повстання на протест проти втрати такої авто
номії і представництва на найвищому рівні в Москві. У резуль
таті, Горбачову по суті довелося відступити, призначивши на 
цей пост другого секретаря Казахстану; крім того, в умовах 
гласності розповсюдження інформації про бунт, який привів до 
відступу, продемонстрував іншим націям, що вони також мог
ли б висунути свої вимоги.

На початку наступного року перебудова зазнала удару “мо
рального Чорнобиля”, як сказав один з радянських керівників, 
у формі Нагірного Карабаху, вірменського анклаву в Азербай
джані. Цю область, чиє населення на 80 відсотків було 
вірменським, Сталін передав Азербайджану у 1923 році, 
оскільки на той час він більше зважав на турецьку точку зору, 
ніж на вірменську. Проте, коли настала “реструктуризація”, 
вірмени з цієї області спробували виправити давню образу, по
давши прохання про зміну статусу. Коли клопотання відхили
ли, на вулиці вийшли натовпи народу, — і в столиці області 
Степанакерті, і в столиці Вірменії Єревані; їхнім гаслом було: 
“Карабах — екзамен перебудови”. У лютому 1988 року ці де
монстрації призвели до збройних сутичок з азербайджанцями у 
Нагірному Карабаху, сутички, в свою чергу, викликали погром 
проти вірменів у Сумгаїті біля азербайджанської столиці Баку. 
Натовпи людей, кількість яких сягала мільйона, виступили за
тим на площі Леніна в Єревані, протестуючи проти погрому під 
проводом “Карабахського комітету”, а вірменська партія фак
тично приєдналася до національного руху, перевернувши з ніг 
на голову формулу, яку режим заготував для таких народних 
фронтів.

Після цього першого вибуху Москва, не бажаючи перекро
ювати кордони, остерігаючись ланцюгової реакції в інших рес
публіках, відтягувала час, безпідставно сподіваючись, що при
страсті охолонуть і проблема зникне сама. Випробували різно
манітні схеми надання Карабаху обмеженого спеціального ста
тусу, але вони провалилися. В результаті вірмени, які раніше 
традиційно приймали радянську опіку, потребуючи захисту від 
турків, стали на антирадянські позиції і схилялися до незалеж
ності. Хоча у Вірменії поліцейські функції виконували ра
дянські війська, фактично утворився режим “двовладдя”.

Паралельно вірменські зусилля повернути собі Нагірний 
Карабах привели до появи націоналістичного Народного фрон- 
^  в Азербайджані. Спочатку Фронт був спрямований тільки 
пРоти сусідів Азербайджану, але, оскільки Москва, здавалося, 
сУмнівалася щодо статусу спірної території, він виступив і про
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ти “росіян”. Оскільки центр не міг задовольнити жодну З ЦИХ 
кавказьких республік, останні взяли справи у власні руки; і 
впродовж 1989 року вели маломасштабну війну. Азербайджан 
розпочав залізничну блокаду Вірменії, а військовослужбовці 
обох національностей дезертирували з радянської армії, при
хоплюючи особисту зброю, а іноді навіть і вертольоти. Ніби 
цього було замало для розпаду централізованої держави, матері 
в Росії почали виходити на демонстрації проти того, щоб ра
дянська армія ризикувала їхніми “хлопчиками” для наведення 
порядку серед “диких горян”.

І, нарешті, протягом 1989 року етнічні конфлікти пошири
лися на інші частини гір. Рух за відокремлення від Грузії в Аб
хазькій автономній республіці (створеній свого часу Сталіним з 
метою зменшення розмірів і життєздатності Грузії) привів в 
умовах перебудови до спалаху грузинського націоналізму. Але 
Грузинський народний фронт, що утворився внаслідок цього, 
незабаром переніс свою ворожість з абхазців на свого по
тенційного гаранта, на радянський центр. І вже у квітні 1989 
року емоційні юрби вийшли на демонстрацію в Тбілісі, висту
паючи за те, що перетворювалося на істинну ціль — за неза
лежність. Місцева влада була налякана і, ймовірно, за мовчаз
ної згоди Москви, використала проти натовпу військо. 9 квітня 
у першому за роки перебудови кровопролитті загинуло близь
ко сотні людей. У такий спосіб хоч і відновили щось схоже на 
порядок, фактично утворилася ще одна зона двовладдя. Отже, 
протягом 1988-1989 років усі три кавказькі республіки вийшли 
за межі перебудови у напрямку до розпаду Союзу.

Протягом тих же двох років поширився ще один рух за 
національне звільнення. Цього разу в трьох балтійських рес
публіках, однак тут це відбувалося старанно вивіреними легаль
ними і ненасильницькими способами. Знову сталінська спад
щина повернулася, щоб переслідувати його наступників. Так
тика балтійців полягала в тому, аби довести, що секретний про
токол Молотова-Ріббентропа Договору 1939 року, згідно з яким 
ці республіки відійшли Радянському Союзу, були незаконни
ми; таким чином вони лише вимагали поступово повернути їм 
незалежність, яку усе ще визнавало міжнародне право. Тому У 
квітні 1988 року ліберальна інтелігенція в Естонії сформувала 
Народний фронт, куди увійшла частина партії, щоб здобувати 
для республіки “суверенітет”; так вперше з’явилося це слово У 
словнику неофіційної перебудови. Коли партійна конференція 
в червні не звернула жодної уваги на ці вимоги, ініціатива від 
естонської партії перейшла до її безпартійного союзника, а ра-
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дикалізований в листопаді естонський парламент реалізував ви
могу суверенітету, проголосувавши за верховенство рес
публіканських законів над радянськими.

Це ненасильницьке анулювання влади Союзу було навіть 
відчутнішим для Горбачова, ніж Нагірний Карабах: він не міг 
вдатися до сили, якщо прагнув, аби перебудова і надалі корис
тувалася довірою, але водночас він не міг змиритися із зух
валістю Естонії, якщо хотів, щоб центр зберіг реальну владу. Та 
перш ніж естонці відважилися на цей крок, латвійці та литовці 
також сформували власні народні фронти (у Литві він називав
ся Саюдіс) з тим, щоб вимагати для себе суверенітету. Крім то
го, на початку 1989 року всі три фронти відкрито вимагали 
формальної денонсації договору 1939 року, передбачаючи, що 
суверенітет фактично означає незалежність. До того ж 
заворушення в балтійських республіках почали відгукуватися у 
Львові, який також свого часу став радянським у результаті 
цього договору.

Таким чином, на початку 1989 року, тільки-но Горбачов за
планував найсуттєвішу реформу — демократизацію рад, — як 
його попередня реформа, гласність, уже встигла позбавити 
легітимності значну частину системи, яку повинна була вряту
вати наступна реформа. Демократизація тепер дасть змогу фор
мувати громадянське суспільство і переходити від самої рефор
ми до повзучої революції проти системи.
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ВІД ПЕРЕБУДОВИ ДО КРАХУ:
1989-1991

Бо ви (Афіняни), висловлюючись простою мовою, дотри
муєтеся тиранії; можливо, обравши її, припустилися помилки,
але й надалі миритися з нею — небезпечно.
— Перікл, звертаючись до Фукідіда, про Афінську державу

Горбачов не знає, чим він керує.
— Сергій Григорянц, 1988

Вибори на з’їзд народних депутатів відбувалися в березні
1989 — перші справжні вибори у Росії, починаючи з 1918 року
— саме на тлі кризи, що розповзалася з прикордонних регіонів. 
Ці вибори і, зокрема, перше засідання самого з’їзду в червні 
ознаменували вирішальний і поворотний момент доби Горба
чова, момент переходу від реструктуризації комунізму до його 
активного розпаду. І справді, червень 1989 року став важливим 
етапом у долі комунізму в усьому світі: польські вибори цього 
ж місяця ознаменували крах системи в усій Східній Європі, а 
різанина на площі Тьєнанмен у Пекіні продемонструвала мож
ливості реформи комунізму “у рамках системи” навіть за умо
ви економічного процвітання. Наприкінці 1989 року, після 
падіння берлінської стіни і краху всіх східноєвропейських ре
жимів, стало зрозуміло, що альтернативами системі були або 
мирна самоліквідація, або дорога, але тимчасова операція стри
мування.

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ

Першим ударом 1989 року стали весняні вибори. їх ор
ганізували під гаслом, запозиченим у 1917 року, але з риторич
ним підтекстом, — “Уся влада радам”. Однак, для Горбачова 
виявилося повною несподіванкою, що ліберали зрозуміли це 
гасло буквально і намагалися вирвати реальну владу не лише у
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партії, але й у нього самого. І робили вони це, незважаючи на 
виборчу систему, організовану таким чином, аби підпорядкува
ти з’їзд концепції Генерального Секретаря стосовно народних 
фронтів, лояльних до перебудови. Хоча з’їзд і його Верховна 
Рада формально мали і безпосередньо виконавчі, і законодавчі 
повноваження, фактично вони нагадували двоярусну консуль
тативну асамблею, створену не так для управління, як для на
дання порад у процесі прийняття урядом рішень.

Вибори проводилися не на основі загального виборчого 
права, а на основі складної системи, що нагадувала старий ре
жим і мала на меті применшити ефект демократії. Тим 
простіше стало критикувати нову систему, яка наче камуфляж 
маскувала тоталітарний характер режиму; саме з такої позиції 
критикували “горбачовську конституцію” радянські ліберали. 
Проте слід зазначити, що ці вибори взагалі стали першими в 
Росії, починаючи з 1918 року, і що миттєвий стрибок від то
талітаризму до загального виборчого права розвинутої демо
кратії міг стати небезпечним дестабілізуючим фактором. Крім 
того, перехід усіх інших європейських країн до політичної де
мократії здійснювався поступово, протягом ста років, аж до 
1915. Горбачов та його помічники міркували, мабуть, таким чи
ном: “Демократизація”, як і економічна лібералізація, повинна 
просуватися “крок за кроком”, у чітко градуйований спосіб, 
поволі залучаючи людей до нових процесів, щоб не злякати 
апарат, який утворить відверту опозицію. Такий підхід був 
цілком слушним.

Справжня хиба нової політичної системи полягала в іншо
му. І щодо економічної реформи, і стосовно terminus ad quem* 
своєї політичної реформи Горбачов не мав жодної чіткої ідеї. 
Тому що ні демократія, ні ринок не входили до його планів. 
Радше йшлося про невизначений ступінь залучення громадсь
кості і верховенство права у поєднанні з подальшою гегемонією 
(начебто оновленої) партії. Але реальна демократія, так само як 
і ринок, не потребують такої партії. Відтак, відважна ініціатива 
Горбачова фактично стала остаточною версією періодичних 
“внутрішніх суперечностей” реформи комунізму.

По-перше, конституція Горбачова передбачала дві палати, а 
не одну. Великий з’їзд (очевидно, змодельований з Екклесії ~ 
народні збори в Афінах) безпосередньо обирався населенням і 
різноманітними “соціальними організаціями”. Нараховуючи 
2250 членів, він був занадто великим, як для дорадчого органу.

* кінцева мета (лат.).
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Тому він мав скликатися лише два-три рази на рік на короткий 
час, і його основна функція полягала у виборах реальних 
керівних органів: голови його Президії (“президента”) і фак
тичного законодавчого органу — двопалатної Верховної Ради з 
542 членів, яка б засідала впродовж року (еквівалент афінсько- 
го буде — ради старогрецьких міст-держав). За таких непрямих 
виборів законодавчого органу із президентом або його заступ
ником, який фактично головує в обох органах, суттєва опо
зиція владі мала невеликі шанси.

Другим обмеженням спонтанної демократії став сам вибор
чий процес. Сімсот п’ятдесят депутатів з’їзду обиралися від та
ких “громадських організацій”, як партія, комсомол і Академія 
Наук; припускалося, що партія, фактично, сама обиратиме всіх 
цих депутатів. І для сотні місць, зарезервованих партією, вису
нули рівно сто кандидатів, включаючи Горбачова і більшість 
вищих посадових осіб; це означало, що жодному представни
кові керівництва не доведеться ризикувати на виборчих перего
нах навіть у межах партії. Решта — дві третини депутатів — оби
ралися в територіальних або національних округах; але навіть у 
цих виборчих округах місцевий партійний секретар, як прави
ло, підбирав кандидата або виставляв власну кандидатуру. Та
ким чином, 85 відсотків обраних депутатів були членами партії. 
Окрім того, існувало суворе попереднє відсіювання кандидатів 
через низку “фільтрів”, як називали ці перешкоди. По-перше, 
кандидата висувала певна кількість громадян; по-друге, його 
кандидатура затверджувалася зборами, де кількість присутніх 
мала нараховувати до п’ятисот жителів округу, а влада могла 
легко зашкодити проведенню таких зборів; і, нарешті, канди
датуру слід було офіційно зареєструвати у виборчій комісії, ку
ди партія, знову ж таки, могла втрутитися. В результаті у 384 
округах у виборчому бюлетені вказувалася тільки одна особа — 
неодмінно партійний працівник.

Однак, існували способи кинути виклик системі. Один з 
них — використання телеефіру. Більшість людей, які друкували 
статті на теми гласності протягом двох попередніх років, на
прикінці 1988 сформували політичний клуб “Московська три
буна”, чимало членів якого тепер стали кандидатами. Задовго 
До виборів вони регулярно давали інтерв’ю в освітній програмі 
“Зустрічі в Останкіно”; а коли почалася виборча кампанія, 
з’являлися у надзвичайно популярній і динамічній вечірній 
програмі “Взгляд”. Існували ще й безпосередні форми агітації. 
Приміром, коли “фільтри” в Академії спрацювали настільки 
еФективно, що Сахарова не висунули в кандидати, виник такий
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протест, що партія втрутилася знову, аби внести його ім’я до ви
борчого бюлетеню. У великих містах зі значним прошарком 
освіченого населення ліберальні елементи провели добре організо
вані кампанії за власних кандидатів і водночас проти представ
ників апарату. У Ленінграді група “Вибори-89” роздавала листівки 
на станціях метро, орендувала державний транспорт, оснащувала 
автомобілі гучномовцями і організувала поразку місцевого першо
го секретаря і кандидата в члени Політбюро, який ішов на вибори 
без опонентів, переконавши населення викреслювати його ім’я у 
виборчому бюлетені. Така тактика призвела до подібних не
сподіваних поразок у таких великих містах, як Свердловськ, Вла
дивосток, Волгоград, Мінськ, Київ і Львів. У прибалтійських рес
публіках, звичайно, результати виявилися ще радикальнішими: на
родні фронти здобули дві третини місць, а офіційні кандидати ви
жили тільки тому, що користувалися підтримкою фронту. (У за
кавказьких республіках наростання громадських безпорядків за
шкодило проведенню нормальних виборів, тому не вдалося отри
мати певних радикальних здобутків, а громадяни центральних 
азіатських республік проголосували так, як їм наказали партійні 
боси).

Але найважливіша поразка сталася у Москві. Там, у 
спеціальному загальноміському окрузі, Борис Єльцин отримав 
близько п’яти мільйонів голосів, або 90 відсотків від загальної 
кількості виборців проти офіційного кандидата, директора фа
брики (перший секретар міському не наважився висунути влас
ну кандидатуру). До того ж Єльцин провів кампанію проти 
привілеїв партії та її влади, за прямі вибори нового президента 
і за багатопартійну систему. Жоден з інших лібералів не зміг 
настільки чітко заявити про свої реальні цілі.

Отож, Горбачов загалом привернув на свій бік значну 
більшість, яка беззастережно прагнула йти за ним, а от 
ліберали здобули близько трьохсот місць. Хоча переважна 
їхня частина формально залишалася в партії, вони не 
представляли апарату, крім того, членство в партії втра
тило колишню вагу. Треба відзначити і те, що період між 
стартом кампанії у лютому і останніми турами у травні 
ознаменувався революцією у прикордонних областях, 
яка, нарешті, докотилася і до центральних слов’янських 
регіонів. Великі міста стали заполітизованими, хоча 
провінційні центри і сільська місцевість залишатимуться знач
ною мірою під контролем апарату навіть після краху режиму-

Перебудова, якою раніше переймалося тільки керівництв0 
партії, тепер набула актуальності для суспільства в цілому. Л10'



ВІД ПЕРЕБУДОВИ ДО КРАХУ 481

ди вперше відчули, що можуть щось зробити для власної долі, 
і найважливіше, чого вони прагнули - це відкинути гегемонію 
партії. Саме це, а не число формальної більшості, виявилося 
справжнім набутком виборів, і особливо тріумфу Єльцина.

Проте ніхто не забував про обережність. Апарат інтенсивно 
“відфільтровував” кожного. У квітні виникли інші причини для 
паніки, які можна було порівняти з виступом Андрєєвої мину
лого року. У попередньому розділі йшлося про те, що військові 
стріляли в націоналістичну демонстрацію у Тбілісі, очевидно з 
мовчазної згоди Політбюро; того ж тижня на вулицях Риги ба
чили танки. Крім того, аби обмежити свободи переглядався ко
декс. Можливо, Лігачов і консерватори готували опір, щоб ану
лювати результати виборів? Чи може сам Горбачов змінив свою 
думку щодо того, що уже встиг дозволити? Огож, з’їзд зібрав
ся наприкінці травня в атмосфері, коли сподівання змінюва
лися песимістичними настроями.

Після деяких сумнівів Горбачов вирішив, що засідання 
транслюватиметься телебаченням у прямому ефірі і на всю дер
жаву. Відповідно до стратегії створення народного фронту він 
планував, що після його доповіді одразу відбудуться вибори 
президента і Верховної Ради. Але ліберали виношували 
відважніші ідеї: 1989 був роком двохсотої річниці Французької 
революції і деякі з депутатів напівжартома говорили про з’їзд 
як про Загальні Установчі збори, а про нову Верховну Раду як 
про Думу. Попри такі порівняння, вони фактично бажали, щоб 
Горбачов поділився владою, а не обмежував їх суто консульта
тивною роллю. А тому їхні плани передбачали, що після його 
доповіді мали відбутися повноцінні дебати і лише після цього 
обговорення з’їзд обиратиме президента і Верховну Раду — та
кий сценарій ставив Горбачова у залежність від нещодавно об
раних “народних депутатів”. Але напередодні відкриття з’їзду, 
Горбачов і його головний помічник Анатолій Лук’янов 
конфіденційно зустрілися з “московською групою”, як тоді на
зивали лібералів, і “попрацювали з ними”, аби відхилити цей 
Дисидентський задум.

Так що з’їзд відбувався за планом Горбачова, але не 
обійшлося без критики з боку войовничо налаштованих лібе
ралів. Горбачова, як і годиться, обрали президентом, а з’їзд об- 
рав таку традиційну Верховну Раду, до якої не увійшов жоден 
московський ліберал. (Це було настільки вражаючим, що один 
Депутат вирішив відмовитися від мандату на користь Єльцина). 
Афанасьєв обурено назвав новий парламент “сталінсько- 
брежнєвським” органом і піддав осуду “агресивно покірну
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більшість” з’їзду. Незабаром у кулуарах прозвучало, що пере
можена ліберальна меншість виступить із заявою. Дні минали, 
одні промовці змінювали інших, викриваючи хиби системи: не
ефективність економіки, загальну бідність у країні, корупцію 
партії, скандальні повідомлення про лікарні без гарячої води і 
лікування без ліків, неадекватність освіти, злочини армії в Аф
ганістані і Грузії; і, нарешті, як вибух, прозвучав виступ про 
роль КДБ як “підпільної імперії”, яка здійснює “всебічний 
контроль над суспільством”.

Однак, дисиденти заяви не зробили. Існувало припущення, 
що головуючий, тобто Горбачов, відмовиться прийняти пропо
зицію оголосити такий документ. Потім, в останній день, один 
молодий депутат промовив слово “заява” і відразу ж відключи
ли мікрофон. Він, як з’ясувалося згодом, був пробним каме
нем, бо Сахаров, який вже виступав вісім разів, негайно знову 
попросив слова. Горбачов боявся промови Сахарова, але ще 
більше його лякали наслідки відмови, тому на п’ять хвилин 
надав слово наполегливому Андрію Дмитровичу, і Сахаров 
почав зачитувати щось, назване “декретом про владу” (Він 
використав церемоніальне революційне слово “декрет”, то
му що Ленін вживав його в “Декреті про землю і мир” у 
жовтні 1917 року). Суть “декрету” Сахарова полягала у то
му, що Статтю 6 Конституції, де йшлося про “керівну і 
спрямовуючу роль Партії”, потрібно анулювати, передавши 
всю владу Радам та їх з’їзду, владу, яку партія перебрала на 
себе ще в 1917 році. Нарешті вголос обговорювалася голо
вна проблема “реформування” системи — питання влади, 
причому для усієї країни. Горбачов відключив мікрофон, 
перш ніж Сахаров встиг договорити, але телевізійна камера 
не від’їхала від нього. Надалі вже не уникали проблеми, яку 
Сахаров порушив відкрито.2

Після завершення дванадцятиденного з’їзду, Радянський 
Союз став новою країною. Робота над десакралізацією сис
теми, розпочату гласністю, було виконано. Мільйони людей 
почули, як їхні особисті думки виголошуються привселюд
но; дехто переконався, що негаразди, які люди спостерігали 
у власних закутках, спільні для всього Союзу. І кожен тепер 
знав, що можна сміливо говорити, не задумуючись про 
наслідки. З’їзд викликав такий інтерес у громадськості, шо 
під час прямих трансляцій його засідань промислове вироб
ництво впало на 20 відсотків. Один з ліберальних депутатів 
зазначив: “Основним досягненням (з’їзду) стала демістифі
кація радянської влади”.3
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Але країну не полишило відчуття недовершеності. Як сказав 
інший депутат, — “так багато фактів і жодних висновків”.4 І 
справді, влада не запропонувала жодної програми змін, хоча 
ситуація у країні неухильно погіршувалася. Під час роботи 
з’їзду сталися дві катастрофи: у Чувашії з трубопроводу просо
чився газ бутан і через “злочинну недбалість” зайнявся поїзд, 
який проїжджав поряд. Трапився вибух і загинуло близько 450 
осіб; приблизно в той же час у Ферганській долині, в Узбеки
стані, відбувся погром меншини турків-месхетинців, де теж бу
ли десятки жертв. Ці дві побічні обставини лише підтвердили 
слабкість не тільки радянських індустріальних досягнень, але й 
самого багатонаціонального Союзу. У той же час всі відчували 
зниження життєвого рівня. Країна, здавалося, застигала у 
дрейфі, а влада наче загрузла у трясовині безсилля.

У липні населення почало брати справи у власні руки. Шах
тарі Кузнецького басейну застрайкували, вимагаючи вищої за
робітної плати, продуктів і ... мила. Згодом цей рух перекинув
ся на Донбас і шахти Воркути на півночі, де додалися політичні 
вимоги: скасування Статті 6 і керівної ролі партії. Горбачов і 
влада поспішно стали усувати причини невдоволення шахтарів 
і відразу погодилися на їхні економічні вимоги; Горбачов, зре
штою, закликав людей включатися в перебудову, коли уряд 
знав, що не лишилося жодних резервів вугілля. Крім того, 
працівники залізниці також почали погрожувати страйком і 
потрібно було вживати заходів, аби за будь-яку ціну цьому пе
решкодити.

Тим часом, у Москві близько двохсот п’ятдесяти лібе
ральних депутатів, які познайомилися на з’їзді, сформували 
фракцію, яку назвали міжрегіональною групою. Її лідерами 
стали Сахаров, Єльцин, Афанасьєв і Попов. їхня ціль поля
гала в тому, чого не вдалося досягти першій сесії з’їзду: пе
редати реальну владу від Горбачова Верховній Раді. З цією 
метою вони намагалися створити спілку з робітниками, які 
поділяли їхні погляди, а також з представниками національ
них меншин з Прибалтики — активістами руху за суве
ренітет. Конкретна програма передбачала скасування 
провідної ролі партії і запровадження багатопартійної систе- 
ми, приватної власності і ринкової економіки. Щоб 
здійснити цю програму, вони сподівалися прийти до влади 
Шляхом виборів до рад на місцях, запланованих на наступ
ний рік. Гласність на той час ще не досягла рівня, коли про 
,хню мету можна було відверто писати в пресі, але, спілку
ючись, члени групи відверто обговорювали майбутнє.

Зі*
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У західних прикордонних регіонах радикалізм тепер набув 
відвертих форм: 23 серпня, у п’ятдесяту річницю договору Мо
лотова-Ріббентропа, від Таллінна до Вільнюса мільйон осіб ут
ворили живий ланцюг, що простягся через три балтійські 
країни. Україна також мобілізувалася для активних дій навко
ло організації “Рух”, яка у січні 1990 року наслідувала демон
страцію прибалтів — живий ланцюг поєднав Львів, Київ і Пол
таву. До кінця літа в усій країні існувало щось схоже на “дво
владдя” Один з лідерів Руху так охарактеризував ситуацію 
після з’їзду: “Країна тепер стоїть на перехресті; звідси ми піде
мо або китайським, або польсько-угорським шляхом”.5

Заряд перебудови посилив кризу системи ленінізму повсюди, 
а суперечності реформи комунізму за кордоном, у свою чергу, по
значилися на радянському центрі. Першим виявом цього впливу 
став Китай. Не через свої стосунки з Союзом, а через зміни у ве
личезній соціалістичній системі. Вони ж кинули виклик цій 
оригінальній моделі. Адже саме Китай окреслив друге велике коло 
реформи комунізму економічною лібералізацією Ден Сяопіна 1978 
року. До 1989 величезні успіхи Китаю підштовхнули Союз у бік пе
ретворень; після трагедії на площі Тьєнанмен Китай продемонст
рував усім, які пастки чекають на шляху до реформ; і вперше у сто
сунках обох країн китайці вказували дорогу у майбутнє колишньо
му “старшому братові”.

Зміни настали зі смертю Мао Цзе-дуна в 1975 році. Щодо 
внутрішніх справ, завдяки цій події з’явилася можливість по
класти край жорстокому комунізму “великого керманича” і за
початкувати м’який комунізм Дена, — поєднання авторитарно
го правління з ринковою свободою. У зовнішній політиці відхід 
Мао покінчив з інтенсивним протистоянням, яке, починаючи 
з 1963 року, характеризувало китайсько-радянські стосунки. 
Хоча важливі регіональні конфлікти інтересів залишилися, ста
рий розбрат у керівництві міжнародного соціалістичного руху 
поступово втратив актуальність для обох сторін.

Тому Горбачов, отримавши владу, нормалізував стосунки з 
Китаєм як з братерською “соціалістичною” державою. 
Оскільки для Горбачова відновлення стосунків важило більше, 
ніж для китайців, йому довелося діяти за такими ж принципа
ми, що і в стосунках із Заходом, пропонуючи поступки. Отже, 
Союз погодився на вихід з Афганістану, на зменшення військо
вої присутності на китайсько-радянському кордоні, а також пе
реконав свого союзника — В’єтнам залишити Камбоджу. С а м е  
така східна політика нарешті привела Горбачова до Пекіну в 
травні 1989 року напередодні радянського з’їзду народних Де~
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путатів. Хоча нова політика не принесла певних набутків, час 
для візиту був обраний невипадково: приверталася увага до од
ного з аспектів китайської ситуації, характерної для внутрішніх 
справ і обстановки у Східній Європі.

Горбачов прибув до Пекіну саме тоді, коли китайська версія 
реформи комунізму позначилася серйозною кризою. Студенти, 
які виступали за демократію, вже зайняли площу, а підштовху
вав їх до активних дій приклад перебудови. Але з точки зору ра
дянського блоку глибші причини китайської кризи полягали в 
іншому. Якщо Горбачов розпочав свою реформу з політики, то 
Ден Сяопін обрав протилежний курс, почавши реформу з еко
номіки. Однак, у 1989 році обидва зайшли у глухий кут, бо 
один вид реформ без іншого дестабілізує систему в цілому. І 
справді, Горбачов заявив господарям, що економічна реформа 
без кардинальних політичних змін не працюватиме, і за таких 
обставин його слова сприйняли як пораду не застосовувати ре
пресій проти студентів. Але у тотальній системі держави-партії 
протилежний варіант був також правильним. Радянський Союз 
це зрозуміє у 1991 році. Тому і постало питання, яке обговорю
валося в Росії наприкінці перебудови: чи міг Горбачов домог
тися більшого успіху, якби почав з економічної реформи, а не 
з політичної демократизації? Насправді, у нього не було такого 
вибору, про що свідчить побіжне порівняння радянських і ки
тайських умов.

Коли Ден Сяопін розпочинав реформу в 1979 році, 80 відсотків 
населення Китаю складали селяни. Отже, завдяки звичайному по
слабленню системи комуни і звільненню селянської праці через 
десять років заможність більшості населення відчутно зросла, а 
економіка в цілому продемонструвала хвилеподібний темп росту — 
до 10-15 відсотків щорічно. Для порівняння, у Радянському Союзі 
руйнівні наслідки колективізації і створення величезної аграрної 
бюрократії унеможливлювали будь-яке швидке економічне зрос
тання. Крім того, Сталін досяг “успіху” завдяки створенню 
гігантської індустріальної машини і супердержави; Мао зазнав не
вдачі у побудові держави зі своїм диким “стрибком вперед” і не
розумною “культурною революцією”. Тому Горбачов ліквідував 
дещо з того, що в його країні сприймалося як досягнення; а Де- 
нові довелося лише змінити політику, яка викликала невдоволен
ня більшості населення. Радянському лідеру доводилося рухатися 
повільно, обхідними шляхами, водночас реформуючи адміністра
тивні структури країни методом “демократизації”. Ден міг зберег
ти політичну систему разом з її відносно невеликим державним 
^Устріальним сектором і паралельно надати можливість селянам
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“самим ламати голову” (використовуючи слова Леніна) у ремес
лах і в сільському господарстві.

Словом, після невдалого сталінізму Мао Китай міг поверну
тися до формули НЕПу: партія-держава плюс ринок; Росія до 
цього вдатися не мала змоги, тому що її сталінізм успішно 
зруйнував селянське громадянське суспільство, яке є передумо
вою такої формули. Тому, перш ніж переходити до ринку, Гор
бачову спочатку довелося пом’якшити сталінську систему 
політичною реформою. І коли справи зайшли у безвихідь ( а 
так і сталося після з’їзду), він не міг застосовувати репресії, аби 
не підірвати довіру до перебудови. Коли ж економічна лібе
ралізація в Китаї викликала політичну, реформа Дена призвела 
до репресій, бо вони не спричинили зайвих втрат у плані еко
номічного розвитку.

РВЕТЬСЯ НАЙСЛАБША ЛАНКА: 1989 РІК

Якщо Китай послужив пересторогою стосовно долі перебу
дови, то Східна Європа відіграла вирішальну роль щодо її 
наслідків. Народно-демократичні держави, в минулому гордість 
сталінської імперії, завжди лишались найслабшою ланкою у 
ланцюгу комуністичних країн, перефразовуючи ленінську ха
рактеристику місця Росії в капіталістичному світі. Але у 1989 
році вони стали втіленням фатальної кризи всієї радянської си
стеми. Вперше “завоювання соціалізму” викликали “зво
ротній” ефект, причому у значних масштабах; а за таких умов 
не виключалося, що він би поширювався.

Ланцюгову реакцію подій спричинили польські вибори у 
червні, а згодом — знесення берлінської стіни в листопаді, і, 
нарешті, падіння Чаушеску у грудні стало найбільш приголом
шуючим епізодом у процесі розпаду комунізму. Назовні вирва
лися приховані проблеми, які накопичувалися впродовж соро
ка років, протягом семи місяців зруйнувавши шість режимів, 
причому, кожна наступна криза назрівала швидше за поперед
ню. Як підсумував події цього annus mirabilis* Тімоті Гартон 
Еш: те, на що в Польщі пішло десять років, в Угорщині зайня
ло десять місяців, у Східній Німеччині - десять тижнів, а в Че- 
хословаччині — десять днів.6

З одного боку, цей серйозний вибух дуже просто пояснити: 
східноєвропейські режими, породжені завоюваннями, ніколи 
не відзначалися легітимністю. Отже, за першої нагоди, насе-

*надзвичайний рік (лат.).
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лення скинуло їх. До речі, кожну наступну державу підбадьо
рював успіх попередньої. Але, з іншого боку, слід дещо пояс
нити, бо все підпорядковувалося тій першій можливості, яка, в 
свою чергу, залежала від намірів Москви і статусу брежнєвської 
доктрини. Якщо розглядати чотири роки перебудови, то ситу
ація виглядала занадто неоднозначною для Східної Європи, аби 
вдаватися до ризикованих дій.

Коли все було позаду, на Заході часто можна було почути, 
що Горбачов “звільнив” Східну Європу; він і сам це стверджу
вав у 1990 році, ще більше підкреслюючи цей факт після своєї 
відставки. Та оскільки політичні лідери, як правило, не 
звільняють інші країни від свого впливу, ця точка зору потре
бує доказів. Фактично, Горбачов і його помічники мали на 
увазі політику реструктуризації у Східній Європі, яка б, звісно, 
лібералізувала цей регіон, але це аж ніяк не свідчить, що вони 
мали намір пожертвувати здобутками Другої світової війни чи 
розпустити Варшавський договір. Радше на їхні початкові пла
ни настільки вплинув спонтанний хід подій, що вони раптово 
втратили контроль над ситуацією. І довільний перебіг цих 
подій не суперечив початковому планові колег у більш стрима
ному Радянському Союзі.7

Оригінальний задум Горбачова щодо Східної Європи поля
гав у модифікованій версії стандартної радянської доктрини 
різноманітних шляхів до соціалізму.8 Це означало, що бра
терські країни активно заохочуватимуть “здійснювати перебу
дову у себе” майже так, як у Союзі, хоча й до деякої міри ав
тономно. У 1987-1988 роках цей проект розширили під впли
вом ідеології модернізованого соціалізму Горбачова та 
Яковлєва, заснованої на “універсальних людських цінностях” 
та інтеграції радянського світу у “спільний європейський дім”. 
За цієї нової перспективи народно-демократичні держави мали 
б відігравати об’єднавчу роль між Росією і Заходом, між 
соціалізмом і капіталізмом, стати своєрідним уособленням тре
тього шляху сучасного розвитку. Це перспективне бачення не 
означало, що соціалізм поступився позиціями; наміри скоріше 
полягали у тому, щоб розвивати потенціал соціалізму в сучас
них умовах. Крім того, вся програма, якщо її можна так назва
ти, не була старанно продуманою, і прихильність до політики 
Горбачова значною мірою залежала від практичних політичних 
міркувань.

Ці міркування пов’язувалися з різноманітними шляхами, 
якими фактично йшли братерські партії. Хоча кожна 
соціалістична країна мала право на власний вибір, з точки зо
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ру Москви деякі шляхи, вочевидь, були кращими за інші. З 
точки зору Горбачова, Польща Ярузельського і Угорщина Ка- 
дара в цілому перебували на правильному шляху реформи ко
мунізму. Ярузельський врятував Москву від втрат та тягаря 
інтервенції. І тільки-но придушив Солідарність, з 1984 року по
чав проводити лінію політичної поміркованості, випускаючи на 
волю політичних в’язнів і уникаючи в такий спосіб зайвого 
конфлікту з церквою, намагаючись лібералізувати економіку. 
Кадар, хоча й втомився від перебування при владі протягом 
тридцяти років, однак створив найбільш ліберальну соціа
лістичну економіку, яка і справді певною мірою слугувала мо
деллю для перебудови. Проте інші народно-демократичні дер
жави — Східна Німеччина, Чехословаччина, Румунія і Болгарія
— здавалися Горбачову “бандою чотирьох”, сталінсько-бреж- 
нєвськими режимами, які потребували реструктуризації навіть 
більше, ніж його власна країна.

Дуалізм східноєвропейської політики, крім того, збігався з 
політичним поділом у Радянському Союзі, де ліберали схвалювали 
режими в Угорщині і Польщі, а консерватори вітали інші чотири. 
Східна Німеччина і Чехословаччина стали суттєвими прикладами 
економічного успіху соціалістичного табору (Східна Німеччина, як 
це не дивно, зараховувалася до найбільш успішних з економічної 
точки зору навіть на Заході); тому їхній приклад використовували 
радянські консерватори, щоб довести, що перебудова не потрібна 
і що країна може перебороти кризу, удосконалюючи традиційну 
централізовану модель управління. Внаслідок цього, Горбачову до
водилося долати опір цих чотирьох більш наполегливо, щоб вони 
відмовилися від такої моделі і провели “реструктуризацію”. Існу
вала потреба дати відповідь своїм внутрішнім критикам, дискреди
туючи “банду чотирьох”, дозволяючи більш сміливі експерименти 
в Польщі та Угорщині, що й пояснює значною мірою наполег
ливість його східноєвропейської політики.

Крім того, московські групи, які протистояли одна одній, 
мали своїх союзників у братерських партіях, і Горбачов актив
но намагався замінити східноєвропейську гвардію власними, 
молодшими людьми. А стара гвардія, зі свого боку, вважала 
Горбачова авантюристом, який довго не втримається, і тому 
відмежовувалася від перебудови; Хонекер і Гусак навіть заборо
няли радянські публікації реформаторського характеру у своїх 
володіннях. Водночас реформістські елементи у східноєвро
пейських партіях, а також дисиденти, які хотіли назавжди 
покінчити із системою в цілому, підхопили гасла перебудови та 
ідеї “Горбі”, — деякі із щирих переконань, але здебільшого
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опортуністично. І всі чекали, щоб пересвідчитися: з настанням 
кризи Горбачов виявиться “реальним”, чи повернеться до по
передньої практики Москви?

Цілком імовірно, що в 1989 році Горбачов думав, що до 
кризи не дійде, що зміни у Східній Європі відбуватимуться 
“пропорційно”, так як передбачалося для Союзу, і що пробле
ма серйозного вибору не постане. Але насправді він позбувся 
опції примусових дій, коли запропонував ідеї “нового мислен
ня” і “універсальних людських цінностей” у зовнішній 
політиці. Симпатії Заходу, необхідні для відродження радянсь
кої системи, позбавили його можливості повернутися до 
брежнєвської доктрини. У 1988 році про це сказав Адам Міхник 
у Польщі: “Горбачов — у полоні своїх успіхів у зовнішній 
політиці”.9 І все ж, незважаючи на танталові муки таких друго
рядних радянських посадових осіб, як академік Олег Богомолов 
і представник Міністерства закордонних справ Геннадій Гера
симов, які натякали, що брежнєвська доктрина вже не актуаль
на, відмову від неї так чітко і не озвучили. Таким чином, роз
вивалася східноєвропейська криза після 1987-1988 років, коли 
різноманітні опозиційні сили, просуваючись вперед, перевіря
ли себе на витривалість.

Починаючи з 1986 року, аби прискорити зміни, Горбачов 
відвідав фактично всі східноєвропейські столиці. У 1987 році 
Гусака замінив на посту першого секретаря Мілош Якеш, але 
ситуація в Чехословаччині залишилася незмінною. У травні
1988 року наступником Кадара став не спритніший за нього 
Карой Грос, але ця зміна, врешті-решт, призвела до розморо- 
ження угорської ситуації. Бо Гросу незабаром кинула виклик 
радикально-реформістська група під керівництвом Імре 
Пожгаї, а Москва з екстраординарною безтурботністю дала 
Угорщині “добро” на радикалізацію реформ. Від січня і аж до 
червня наступного року одна безпрецедентна поступка угорсь
кій партії змінювала іншу: було забезпечено право зборів і ут
ворення організацій, від керівної ролі партії відмовилися, а са
ма партія змінила свою назву і стала “соціалістичною”, “стіну” 
колючого дроту на австрійському кордоні демонтували, лідерів 
революції 1956 року реабілітували, а Грос — у Президії — опи
нився в оточенні чотирьох його членів — радикальних рефор
маторів. Все це робилося на перспективу, з надією, що партія 
стане сучасною і прийнятною для людей. А також за згоди 
Москви, або, принаймні, без будь-яких заперечень з її боку, бо, 
без сумніву, подібні дії мали сприяти будівництву “спільного 
європейського дому”. І влітку 1989 року ця реструктуризація,
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здавалося, досягла успіху — прекрасний приклад продовження 
перебудови.10

Але східноєвропейські зміни сталися в Польщі, бо там сти
мули для перетворення вийшли не з партії, а із суспільства. У
1988 році тривалий економічний спад викликав перші страйки 
з часу 1980-1981 років. Хоча Солідарність усе ще залишалася 
нелегальною, її члени активно і глибоко включилися в ці дії. 
Режим зрозумів, що без співробітництва із Солідарністю йому 
не впоратися з економічною кризою, і керівництво об’єднання 
вхопилося за цю обставину, щоб змусити партію поділитися 
владою. Валенса ризикнув своїм престижем, переконуючи 
робітників припинити страйк в обмін на переговори з режимом 
“за круглим столом” для укладення “антикризового договору”, 
незважаючи на те, що радикальне крило Солідарності відхили
ло цей підхід як зраду об’єднання. У той же час цивільна час
тина партії звинуватила правлячих генералів у зраді системи, і 
Ярузельський та його найближчі колеги погрожували піти у 
відставку і вивести на перший план Центральний Комітет. На 
початку 1989 року відбулася зустріч за круглим столом за посе
редництва церкви. І угоди було досягнуто.11

Солідарність легалізували і на червень призначили вибори. Дві 
третини місць у Сеймі зарезервували для партії та її двох давніх са
телітів, — Селянської партії і демократів; Солідарності дозволили 
висувати кандидатів на третину місць. Запровадили Сенат із сот
нею членів і Солідарність могла змагатися за всі місця. Сейм по
винен був обрати Ярузельського президентом. Більш вільні, демо
кратичні вибори мали відбутися через чотири роки. Таким чином, 
партії гарантували контроль над урядом аж до виборів, а тим ча
сом Солідарність повинна втихомирювати робітників і взяти на се
бе частину відповідальності за неминучий біль подолання еко
номічної кризи. Солідарність набула статусу визнаної опозиції і от
римала змогу набиратися досвіду, аби перебрати на себе всю пов
ноту влади через чотири роки.

Але не так сталося, як гадалося. Режим вважав, що легко 
виграє вибори завдяки своїй чіткій організації і контролю над 
ЗМІ, в той час як Солідарність, що тільки виходила з підпілля, 
була організаційно слабкою і мала лише одну газету — СсцеШ 
\Vyborcza, — засновану для певної мети. Коли ж 4 червня ого
лосили результати, виявилося, що партія втратила владу У 
країні. Солідарність отримала 99 із 100 місць у Сенаті і 
більшість із відпущених їй місць у Сеймі. Що важливіше, 
партія не зуміла виграти половину своїх зарезервованих місць» 
тому що виборці викреслювали імена її кандидатів, у такий
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спосіб позбавляючи необхідної більшості; вона отримала свою 
квоту тільки в наступних турах, коли Солідарність постаралася 
посприяти цьому. Хоча проголосували тільки 60 відсотків ви
борців, у більшості випадків люди не приходили на вибори че
рез відмову радикального крила Солідарності брати участь у то
му, що воно вважало комуністичним фарсом.

У результаті цієї невдачі обидві сторони опинилися в скрут
ному становищі. Режим втратив подобу законності, але 
Солідарність все ж не могла прийти до влади, тому що не була 
готовою взятися за управління. Крім того, вона остерігалася 
опору Москви. Отож, обидві сторони спочатку вдавали, що до
тримуються угоди, укладеної за круглим столом. Ярузельського 
обрали президентом, але з перевагою лише в один голос, та й 
то навмисно порахували неправильно. Втім, Сейм ніяк не міг 
прийти до згоди, щоб підтримати комуністичного прем’єр- 
міністра, і справа зайшла в патове становище. Через два місяці 
Валенса досяг успіху, відірвавши демократів і селян від партії, 
тому що їхні члени були налякані перспективою втратити свої 
посади і пільги. Завдяки цій спілці Солідарність здобула парла
ментську більшість і запропонувала розв’язати кризу на основі 
формули: “Ваш (комуністичний) президент, наш прем’єр- 
міністр (Солідарність)”.

Таку кардинальну зміну слід було обговорити з Москвою. 
Наприкінці серпня Горбачов зателефонував новому керівни
кові цивільного крила партії у Польщі і переконував його 
прийняти умови коаліції, або, принаймні, дав зрозуміти, що 
Москва не матиме нічого проти цього. Нарешті з’ясувалося, що 
доктрина Брежнєва вже мертва. У вересні прийшов до влади 
перший за всі часи посткомуністичний уряд під керівництвом 
соціал-католика Тадеуша Мазовєцького, хоча комуністична 
меншість і досі утримувала за собою ключові міністерства — 
оборони і внутрішніх справ. З огляду на історичні особливості 
польської історії, у Москві, мабуть, міркували, що це був най
кращий спосіб захистити радянські інтереси у цьому стра
тегічному регіоні, а тому навіть коаліція з некомуністами стане 
прийнятним варіантом перебудови.

Але, зрозуміло, демонтаж системи не зупинився на цій по
ступці так само, як на угоді, досягнутій за круглим столом. В 
політичному аспекті поляки залишалися досить обережними і 
наступні півтора роки: вони усунули таємну поліцію, ко
муністичних міністрів, номенклатурний апарат і, нарешті, са
мого Ярузельського, щоправда поступово. Однак, з еко
номічної точки зору, уряд Солідарності залишався радикаль
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ним від самого початку. З ініціативи нового міністра фінансів 
Лєшека Бальцеровича він прийняв першу програму справжніх 
економічних перетворень у комуністичному світі: повний роз
рив із соціалістичним минулим через “шокову терапію” пере
ходу до ринку і приватної власності, — тобто через порушення 
двох великих табу системи. Нарешті економічні висновки були 
зроблені на основі розпаду держави-партії і про це, звісно, не 
домовлялися з Москвою, де такі ідеї все ще не могли обгово
рюватися. Розроблена восени 1989 року польська програма 
цінової лібералізації і грошово-кредитної реформи розпочалася 
як “великий вибух” 1 січня 1990 року. Разом із демонтажем 
держави-партії ця економічна програма вперше показала, що 
конкретно означає “вихід з комунізму”, і польський приклад 
став пілотним для цього процесу в інших країнах.

Восени 1989 він набрав повних обертів у решті країн Східної 
Європи. Наступний крок здійснила Угорщина. У вересні Буда
пешт відкрив свої кордони з Австрією. Це було свідоме рішен
ня з метою дозволити тисячам східнонімецьких громадян, які 
нібито “відпочивали”, залишити свою країну і поїхати до 
Західної Німеччини. Офіційна ціль цього рішення полягала в 
тому, щоб продемонструвати угорському населенню, а також 
західнонімецькому урядові, чиєї допомоги потребувала Угор
щина, що режим справді реформовано. Та оскільки подібний 
крок був очевидним порушенням угоди Угорщини зі Східною 
Німеччиною, виникає запитання, чи не запропонувала його 
Москва як спосіб підірвати східнонімецький режим, — найне- 
поступливіший у “банді чотирьох”? Як би там не було, а потік 
східних німців заливав посольства Західної Німеччини в Празі 
та Варшаві і такий масовий вихід населення призвів до кризи у 
Східній Німеччині, де повсюди відбувалися масові демонст
рації за реформи.

7 вересня невтомний мандрівник Горбачов прибув до 
Берліну на сорокову річницю Східної Німеччини, де його віта
ли вигуками “Горбі” і “свобода”. Тільки один раз прозвучала 
відверта критика Хонекера, коли він сказав, що “життя карає 
тих, хто відстає”, але, очевидно, вже протягом певного часу він 
прагнув замінити першого секретаря Східної Німеччини одним 
із місцевих кандидатів-реформаторів, який був на черзі. На
ступного місяця Горбачов нарешті досяг бажаного. 16 жовтня 
наказ Хонекера застосувати силу проти 150-тисячної демонст
рації у Лейпцигу скасував його ставленик Егон Кренц, котрии 
через два дні зайняв найвищий партійний пост. За таких важ
ких умов Кренц і новий прем’єр-міністр Ганс Модров
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здійснили спробу перебудови за підтримки місцевого народно
го фронту — Нового Форуму. Багато з його членів не просто 
прагнули реформ соціалізму, але й розриву з комунізмом. Але 
це запізніле зусилля зазнало фіаско, оскільки після 16 жовт
ня стало зрозуміло, що ні Берлін, ні Москва не застосовува
тимуть силу проти населення, а без цього населення більше 
не коритиметься. Відповідно, коли згодом, на знак прими
рення, 9 листопада режим відкрив стіну для вільного прохо
ду, мешканці Берліна просто знесли її. Ця подія означала 
кінець режиму: уряд реформи комунізму поступився ко
аліції, а коли нарешті провели вибори, партія програла і її 
держава незабаром зникла.

Шок, викликаний східнонімецькою революцією, вирішив 
долю комунізму в решті країн колишнього блоку. У жовтні 
1989-го угорські комуністи поплатилися за свою попередню 
“відвагу”, коли перехитрили самих себе, відмовившись від 
ленінізму на користь “демократичного соціалізму”. Вони пе
рейменували свою партію на “соціалістичну” і закликали всіх 
своїх членів перереєструватися у новій організації. У результаті 
тільки тридцять тисяч із семисот тисяч членів побажали зали
шитися в партії, яка, таким чином, була змушена призначити 
вибори наступного року, що їх, вочевидь, програє. У листопаді 
чехословаки, чиїх лідерів, починаючи із серпня, Москва бе
зуспішно підштовхувала до зміни курсу, нарешті перебрали 
справи до своїх рук. Переконавшись у тому, наскільки легко 
ліквідувати східнонімецький режим, вони покінчили з власною 
партією-державою, докладаючи навіть менше зусиль, ніж під 
час “оксамитової революції”.

Таким чином, залишилися лише найміцніші режими на 
Балканах. У Болгарії в листопаді Живкова замінили під час 
двірцевого перевороту, яким, по суті, керували із Союзу; і тоді 
відбувся звичайний перехід від уряду реформи комунізму до ко
аліції та виборів. У цьому випадку комуністи виграли вибори, 
але втратили владу дещо пізніше. У Румунії найгірший режим 
регіону чекала найстрашніша доля — по-справжньому насиль
ницька революція у грудні. Переворот у Румунії став також 
найбільш таємничим з усіх східноєвропейських переворотів. 
Спалахнувши від подій у сусідніх країнах, як передавало 
Угорське телебачення, румунську революцію, цілком імовірно, 
підхопили вірнопіддані партії, які передусім бажали усунути 
Чаушеску, щоб зберегти власні позиції. Можливо також, що до 
Цього їх підштовхувала Москва, бо добре відомо, що Горбачов 
Ь надзвичайною антипатією ставився до Чаушеску і його
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повністю нереформованого соціалізму. Однак, враховуючи те, 
що всі комуністичні режими у регіоні відійшли у минуле, 
найгірший його екземпляр навряд чи міг розраховувати про
триматися дуже довго.12

Навіть комуністичні режими поза радянською орбітою за
знали підривного впливу цього розгрому. Перша країна рефор
ми комунізму, перший дисидент режиму, Югославія, також по
чала відступ. Після смерті Тіто в 1980 році система, яку він за
лишив у спадок, ще десять років протрималася в досить хоро
шому стані. Згодом, у 1990-му, одразу після краху радянської 
Східної Європи, раптово і без будь-якої внутрішньої кризи, на 
передній план вийшли ті ж самі посткомуністичні гасла: демо
кратія, ринок і приватизація. Але результат виявився набагато 
страшнішим, ніж деінде, і націоналізм, як такий, був тільки ча
стиною проблеми. Основний аспект трагедії корінився в ек
сплуатації сербського націоналізму вмираючою партією-держа- 
вою та її військом з метою врятувати свої позиції. Результатом 
став своєрідний національний більшовизм — якщо можна ско
ристатися німецьким політичним терміном 20-тих років — 
подібний до румунського після Чаушеску чи до пануючого у 
відсталих екс-радянських республіках. Врешті-решт, режим у 
невеличкій Албанії також зазнав краху. Тільки тому, що зник
ла модель, на якій він базувався.

Але найбільш інтригуючий аспект цього Великого Вибуху -  
його дотичність до моделі-еталону. Очевидно, що Москва, у 
той чи інший спосіб, підштовхувала всіх своїх сателітів до ре
форм, але так само зрозуміло, що вона не чекала таких резуль
татів. І справді, навіть тоді, коли зовнішня імперія просувалася 
до загибелі, Горбачов ще не усвідомлював, що відбувається. І 
під час жовтневої революції в Німеччині він, подібно до “ма
леньких Горбачових” — Пожгаї і Кренца — вбачав у подіях, які 
розгорталися, поступ перебудови; навіть усунення Чаушеску 
віталося і зараховувалося на користь реформи комунізму.

І справді, аж до осені 1989 року різноманітні опозиційні ор
ганізації, від Солідарності до чеського Громадянського форуму, все 
ще переймалися тим, де ж проходить “червона лінія” небезпеки. І 
тільки наступного року по обидва боки барикад почали усвідомлю
вати, що сталося величезне зміщення у рівновазі сил; але занадто 
пізно, щоб Москва могла що-небудь вдіяти.

Фактично, протягом 1989 року не виникло такого момен
ту, коли б Радянський Союз міг внести корективи. Як ми пе
реконалися, Москва вже не могла підтримувати громадський 
порядок на Кавказі. Тому не дивно, що втручання в масштабах
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двох найважливіших країн — у Польщі і Східній Німеччині — 
тепер виходило за межі військових та економічних можливос
тей Союзу. Хоча у розпорядженні Москви на місці подій пере
бувало триста тисяч військових, їх деморалізувала перебудова; 
а в країні призовники уникали призову, казна спорожніла. У 
політичному та психологічному аспектах інтервенція була навіть 
менш імовірною, оскільки вона б відштовхнула тепер такий не- 
замінимий Захід, а в країні позбавила б підтримки перебудову і 
віддала б Горбачова на поталу безжальним військовим і консерва
торам. У такий спосіб Горбачов “звільнив” Східну Європу, не віда
ючи, що робить, і не маючи засобів чинити інакше.

Уся його політика засновувалася на помилковому переко
нанні, що східноєвропейці сприймуть по-справжньому рефор
мований соціалізм, якщо його запропонувати, і що там є бага
то молодших Горбачових, які це зроблять. Він, на жаль, недо
оцінив народну ненависть до комунізму і сили національних 
почуттів у зовнішній імперії, так само, як він недооцінив ці ж 
самі сили в її внутрішніх межах. Але коли його сподівання не 
справдилися, він, як тільки міг, намагався зберегти обличчя в 
умовах краху, творчо інтерпретуючи поразку, називаючи крах 
звільненням, з тим, аби врятувати справу перебудови у  себе в 
країні і зберегти повагу Заходу.

СУПЕРСТРУКТУРА РОЗПАДАЄТЬСЯ: 1990

У новому 1990 році східноєвропейське звільнення поверну
лося бумерангом через радянський кордон, щоб загострити 
внутрішню кризу, яка й без того наростала швидкими темпами. 
Наближення кризи відбувалося в чотирьох взаємозалежних 
формах. По-перше, до розпаду Союзу вело прагнення рес
публік здобути суверенітет; по-друге, спроба здійснити еко
номічну реформу перероджувалася в руйнацію економіки; по- 
третє, радянська демократизація перетворювалася на демонтаж 
влади партії; і, нарешті, російський президент Єльцин почав 
затьмарювати радянського президента Горбачова.

Схему подій останніх двох років режиму можна узагальнити: 
протягом перших дев’яти місяців 1990 року під дією цих ЧОТИ
РЬОХ сил країна рухалася ліворуч і на початку осені, здавалося, 
начебто “перехід до демократії і ринку” (як тепер говорили ре
форматори) неминучий, Горбачов з цим погодиться. Згодом, у 
Вересні, такі суттєві зміни призвели до неминучої реакції: Гор
бачов перейшов на бік суперників і консервативні тенденції 
поглиблювалися протягом зими і навесні 1991 року. Такі тен
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денції, у свою чергу, викликали мобілізацію “демократів”, яка 
вплинула на обрання президентом Єльцина на загальних ви
борах у липні 1991 року. І, нарешті, з розпачу, щоб завадити 
цій відновленій погрозі зліва, у серпні стара гвардія організува
ла путч, номінально проти Горбачова, але фактично — проти 
Єльцина і сил радикальних змін, які він представляв. Сміхо
винна невдача змовників нарешті продемонструвала, що сис
тема знесилилася примушувати чи навіть боротися за своє ви
живання. І, таким чином, уся структура просто завалилася: 
партія — в серпні, Союз — у грудні.

Перший відвертий крок у цьому напрямку відбувся в Литві 
на початку 1990 року. Щоб повністю не втратити підтримку в 
республіці, литовська комуністична партія відділилася від ком
партії Союзу в грудні попереднього року. Це стало нечуваною 
подією, бо монолітна природа партії водночас і гарантувала мо
нополію на владу, і уособлювала єдино реальну силу, яка утри
мувала єдність Союзу. Отож, Горбачов вирішив опиратися в 
Прибалтиці тому, що дозволив учинити у Східній Європі. І в 
січні він прибув до Вільнюсу для переговорів із литовським 
керівництвом. Близько 250 тисяч осіб прибули до столиці з 
усієї республіки, щоб продемонструвати свою підтримку неза
лежності. Протягом трьох днів Горбачова показували по ра
дянському телебаченню, коли він звертався до натовпів: він 
стверджував, що в інтересах крихітної республіки залишатися 
інтегрованою в радянську економіку. Але цей прагматичний 
аргумент нікого не схвилював.

Литовці наполягали на своєму. І в лютому національно-виз
вольний рух Саюдіс виграв місцеві вибори, не докладаючи 
жодних зусиль. Нова Верховна Рада, або Сейм, обрала лідера 
Саюдіса Вітаутаса Ландсбергіса президентом і 11 березня про
голосила незалежність країни. Хоча навколо Вільнюса демон
стративно і погрозливо пересувалася військова техніка Москви, ( 
вона не насмілювалася застосувати силу, як на Кавказі, і на
томість вдалася до економічної блокади. Крім того, оскільки 
радянська конституція номінально визнавала право виходу 13 
Союзу, Горбачов провів через Верховну Раду Союзу закон, 
який передбачав складний п’ятирічний процес для здобуття 
цього права. І процедура, по суті, зводила закон нанівець.

Те, що такий юридичний обструкціонізм тепер став без
надійним анахронізмом, навіть краще продемонстрував при
клад Азербайджану, — знову ж таки в січні 1990 року. Тисячі 
азербайджанців вийшли на демонстрацію на кордоні з Іраном^ 
навіть руйнували прикордонну огорожу. Заколоти проти Ра
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дянської влади на чолі з Народним фронтом спалахнули в Ба
ку. Москва ввела війська, щоб відновити порядок, але затим 
війська відійшли, чекаючи, що ситуація погіршиться. Потім 
КДБ, мабуть, організував насильства — можливо, за співучасті 
посадових осіб на найвищому рівні у Москві -  з метою забез
печити привід для вирішальної сутички з Народним фронтом.13 
15 січня Баку знову відвоювали у Народного фронту. Операція 
коштувала життя щонайменше шістдесяти особам. Це був дру
гий кривавий інцидент впродовж років перебудови. Він також 
означав кінець будь-яким спробам утримати Азербайджан у 
Союзі. Паралельно Молдавія вперше почала виявляти втрату 
довіри, коли відбулися демонстрації за возз’єднання з Ру
мунією, — що було немислимо до падіння Чаушеску у попе
редньому місяці.

Таким чином, вздовж кордонів європейської частини Сою
зу ідея про існування нового “радянського народу” була 
розвінчана як ілюзорна. Процес, що почався з карабахського 
вибуху у лютому 1988 року, завершився відокремленням Литви 
і придушенням Баку у січні 1990 року. Зусилля Горбачова знай
ти квадратуру кола для суперечливих тверджень, за його слова
ми, про “сильний центр і сильні республіки”, зазнали невдачі.

Безпосереднім наслідком цих невдач на кордонах постала 
політична криза в центрі. Як тільки з’ясувалося, що революція 
у Східній Європі не зупиниться на кордоні, вперше серйозно 
похитнулися позиції Горбачова. На січневому пленумі Цент
рального Комітету він зазнав такої критики за недавні катаст
рофи, що його посада “повисла на волосині” Під час роботи 
пленуму його відправили до Вільнюсу з ультиматумом: або 
припинить заклики до бунту, або відступить на користь того, 
хто прагне застосувати більш сильні засоби. Здається, він утри
мався тільки завдяки тому, що запропонував свою відставку, 
сподіваючись, що пленум не прийме її в розпалі такої небез
печної кризи. Але, попри подробиці цього і досі втаємничено
го засідання, зрозуміло, що в лютому вся справа перебудови за
знала перегляду.14

Першою зміною стала відмова від керівної ролі партії. У то
му, що Горбачов наполегливо відмовлявся розглядати впро
довж 1989 року, зараз він намагався переконати впертий Цен
тральний Комітет під час продовження пленуму в лютому. По
ки на кордонах Союзу множилися народні фронти, керівна 
Р°ль вже перетворилася на фікцію; і той факт, що партії 
Східної Європи вже відмовилися від претензій на гегемонію на 
користь незначної участі у керівництві через коаліції,
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перетворив радянську Статтю 6 на дивний анахронізм. Таким 
чином, настав час модернізовувати систему, навідріз відмовля
ючись від командних методів минулого на користь “гуманного, 
демократичного соціалізму”, як звучало нове гасло Горбачова. 
По суті, йшлося про те, щоб позбутися побільше ідеологічного 
баласту, аби зберегти практичні позиції партії; бо відмова від 
керівної ролі на користь номінальної багатопартійної системи 
все ще залишала б для партії перевагу інституціалізованої вла
ди. Крім того, така зміна відповідала політиці Горбачова щодо 
усунення партії від прямого управління державними справами 
і, таким чином, відродження самої партії. Проте, на початку 
перебудови Горбачов ніколи не замислював нічого настільки 
сміливого, як його теперішні кроки і, вдавшись до них, він 
імпровізував у відповідь на нові й нові імперативи кризи.

Наприкінці лютого — в березні — ці імперативи і надалі на
копичувалися. На довгожданих виборах у місцеві і регіональні 
ради ліберали, які тепер називали себе “демократами”, зроби
ли значний прорив до поділу влади, якого вони домагалися від 
часу з’їзду народних депутатів у попередньому році. На його 
початку Міжрегіональна група, народні фронти і різноманітні 
“неформали” об’єдналися, щоб сформувати “Демократичну 
Росію” Як широкий “рух”, а не політична партія, “Демокра
тична Росія” намагалася спочатку організувати місцеві виборчі 
кампанії для всієї опозиції і потім, використовуючи нові ради 
як базу, поступово передавати владу від партії суспільству. Сло
вом, ціль “Демократичної Росії” полягала в тому, щоб демон
тувати “тоталітаризм”, як демократи тепер відкрито називали 
систему. А Саюдіс та інші національні народні фронти, поста
вивши перед собою таке ж завдання, пішли далі — прагнули до
сягти незалежності.

Однак, у добу гласності такі цілі не могли звучати на радіо 
або по телебаченню, чи з’являтися в більшості видань, які ше 
належали партії і досі підпорядковувалися цензурі. Хоча кожен 
знав, що фактично це вирішуватимуть вибори, а тому і партія, 
і демократи перебували у стані напруги. Поширювалися чутки 
про придушення опору, тому “демократи” організували першу 
демонстрацію в Російській республіці. Близько трьохсот тисяч 
демонстрантів 4 лютого пройшли вулицями до Кремля, шоо 
вплинути на Центральний Комітет, який саме повинен був об
говорювати Статтю 6. Звертаючись до демонстрантів, М>а' 
насьєв закликав до нової “лютневої революції”, тобто в його 
розумінні до мирної відмови від жовтневих ленінських прин
ципів на користь конституційних принципів ЛЮТОГО. Сміливіші
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демонстранти несли плакати із закликом до апаратників — 
“Пам’ятайте Румунію”. Отож, напруга наростала. Ліберали за
кликали до проведення ще однієї масової демонстрації 25 лютого, 
причому деякі з їхніх лідерів висували мету примусити режим роз
почати переговори, на зразок польських, “за круглим столом” про 
передачу влади. Тепер позиції самого Горбачова похитнулися, то
му що нова демонстрація спрямовуватиметься проти його планів 
більш сильного президентства. От влада і спробувала залякати на
селення попередженнями про “провокації”. На другу демонст
рацію зібралося менше людей, ніж на першу.

Все ж, через кілька днів, на виборах до місцевих органів 
влади, демократи здобули очевидну більшість у Москві, 
Ленінграді, Свердловську та в інших великих містах Російської 
Федерації. Політичний контроль апарату партії подолали в усіх 
цих центрах (хоча він в основному зберігся в провінції). Ще 
більшу перемогу здобули прибалтійські народні фронти, і особ
ливо Саюдіс, — його успіх на виборах став запорукою проголо
шення незалежності Литви. Націоналісти Кавказу досягли 
подібних перемог. Непогано спрацював і Рух в Україні, хоча 
партія там здобула більшість голосів.

На союзних виборах 1989 року ліберальна опозиція одержа
ла підтримку суспільства і фракцію в парламенті. На виборах до 
місцевих органів влади 1990 року ця опозиція здобула інсти- 
туційну базу для політичних дій. В цілому третя частина Сою
зу тепер перейшла до рук людей, які пішли далі горбачовської 
політики реструктуризації старої системи до політики її демон
тажу на користь нової. Попов став мером Москви, а Анатолій 
Собчак — Ленінграда. Єльцин здобув ще один тріумф, коли от
римав 80 відсотків голосів на виборах до російської Верховної 
Ради від Свердловська. Повсюди, де прийшли до влади демо
крати, вони почали з “перетягування канату” із апаратом за 
контроль над адміністративним апаратом, муніципальною і 
партійною власністю, податковими надходженнями, пресою і 
телебаченням.

Ці зміни також означали зміни політики нагорі. У березні 
з’їзд народних депутатів застосував нову політику Горбачова, 
Узаконивши політичні партії, і в той же час створив посаду пре
зидента. Планувалося, що вона буде більш вагомою, ніж існу
юча посада голови з’їзду, що президентство надасть Горбачову 
начебто демократичної законності, на противагу новим потуж
ним силам опозиції у радах. Вона також додала б йому міжна
родного престижу, як особі, рівній Джорджу Бушу і Франсуа 
^іттерану. Крім того, його влада зросла б незалежно від завжди
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ворожого Центрального Комітету. І, нарешті, вона захистила б 
його від наступного з’їзду партії, — дату проведення якого те
пер перенесли на кінець червня, — про всяк випадок, якщо 
здійснюватимуться спроби усунути його від керівництва 
партією, як це було у січні, або на зразок перевороту, який по
валив Хрущова.

Єдина проблема полягала в тому, як організувати прези
дентські вибори. Ліберали віддавали перевагу прямому всена
родному голосуванню, і багато коментаторів пізніше доводити
муть, що Горбачов помилився, відмовившись від цього шляху: 
він усе ще лишався популярним і прямі вибори без конкурентів 
забезпечили б йому набагато більшу легітимність. Але впевне
ним не був ніхто: на виборах 1989 року виборців закликали ста
вити у бюлетенях “ні” проти імен кандидатів від партії, котрі 
не мали конкурентів, і якби виборці продемонстрували подібну 
тенденцію на президентських виборах, це могло б призвести до 
надзвичайно низьких результатів або чогось гіршого. У 1990 
році загальнонародні вибори без кандидатів-опонентів 
представляли явний ризик для Горбачова, навіть за тієї умови, що 
опитування засвідчували: прямим виборам віддавали перевагу 84 
відсотки населення. Тому прихильники Горбачова висунули 
контраргумент: криза занадто серйозна, аби зволікати з виборами 
президента для країни. Хоча Горбачов пішов безпечним шляхом -  
виборів без кандидатів-конкурентів на з’їзді; він здобув необхідні 
дві третини більшості тільки завдяки сорока дев’яти голосам. 
Справедливо буде зазначити, що цю незначну зміну титулу сприй
няли більш серйозно за кордоном, ніж у країні.

Бо демократи, які щойно здобули владу, одразу кинули нові 
виклики. 1 травня мер Попов дав дозвіл на спонтанну демон
страцію у складі параду на Червоній площі, а Горбачову зали
шилося тільки спостерігати за цим з трибуни Мавзолею Леніна. 
Але набагато серйознішою стала тактика Єльцина, запозичена 
у його конкурента, коли він висунув кандидатуру на виборах 
“голови” Президії нової Верховної Ради Російської Федерації- 
Ця посада, по суті, зробить його президентом республіки. Пра
вильно оцінивши загрозу, Горбачов поставив на карб свій пре
стиж і виступив проти Єльцина в російському парламенті. Цей 
орган, обраний у лютому водночас з муніципальними радами, 
залишався явно консервативнішим, ніж нові органи влади ве
ликих міст; він складався з демократичної меншості, левової 
частини пропартійних представників провінцій і апарату, та ве
ликої групи депутатів — “болота”, — які продовжували колива
тися між першими двома групами. В травні змагання
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відповідним чином загострилося: Єльцин переміг тільки з тре
тьої спроби і з перевагою лише в чотири голоси.

Ця перемога, незважаючи на відкрите протистояння Горба
чова, перетворила його на рівного за значенням національного 
лідера: так Єльцин зміцнив фундамент своєї влади, маючи вже 
на той час унікальний статус найпопулярнішого політика 
країни. Спираючись на цей фундамент, він вдався до тактики 
Литви і переконав парламент проголосувати 8 червня за декла
рацію про суверенітет Росії як засіб передачі влади від центру 
їй та всім іншим республікам. Відбувся ефект бумерангу, 
оскільки Росія опинилася в стані напіврозколу, Союз зазнав 
фатального удару. Протягом наступних тижнів всі інші рес
публіки ухвалили подібні декларації. Перелякані апаратники 
назвали їх “парадом суверенітетів”. І вони мали всі підстави 
жахатися, бо рух за суверенітет негайно викликав “війну за
конів”, оскільки всі республіки підтверджували своє право на 
анулювання радянських кодексів і заміну їх власними. Призо
вий фонд був таким же, як у битвах на місцях, розгорнутих на
весні між радами і апаратом: контроль над власністю, права на 
використання ресурсів, податкові надходження і адміністратив
на юрисдикція. Наприкінці літа всі старі структури розпустили, 
демократи протистояли апаратникам, а центр — республікам за 
контроль над рублем.

В розпалі цього процесу, який Людовік XV назвав би Пото
пом, на початку липня на XXVIII з’їзді партії Горбачов здобув 
свою останню політичну перемогу. Мета з’їзду полягала в тій, 
постійно непіддатливій реформі апарату, яку Горбачов нама
гався провести ще відтоді, як прийшов до влади. Тепер це за
вдання стало нагальнішим, ніж будь-коли, оскільки партія 
втратила свою керівну роль і вступила в політичне змагання з 
відновленими радами. Вибори делегатів з’їзду мали проводити
ся по-новому, у демократичний спосіб, але Горбачов, помилко
во гадаючи, що ядро піде за ним проти апарату, вирішив не 
втручатися досить активно, отож, самі апаратники і утворили 
більшість делегатів. За наявності загрози зліва, з боку демокра
тичних рад, його атакували нові противники — войовничі кон
серватори з’їзду з правого боку.

У червні загрозу правого крила уособлювала нещодавно 
створена Комуністична партія Росії. З усіх республік лише 
Росія ніколи не мала окремої партії, бо величезний розмір та
кої організації автоматично зробив би її конкурентом централь
ної, всесоюзної партії. Ця дискримінація тривалий час була 
причиною розростання прихованого конфлікту, тим більше,
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що імперська нація не контролювала також жодного з інших 
атрибутів республіканського “суверенітету” — скажімо, окремої 
Академії Наук, — які підпорядковувалися молодшим членам 
Союзу. В Російській республіці, крім того, рівень життя був 
нижчим, ніж у прикордонних націй, зокрема, через бідніші 
фунти і північнішу географію, а частково -  через недосконалу 
організацію системи постачання. Російські делегати, яких уже 
обрали на союзний з’їзд, вхопилися за наболіле і створили ок
рему партію, а Горбачов примирився з цією ініціативою, тому 
що така партія утворила би противагу російському парламен
тові Єльцина. Але нова російська партія виявилася відчайдуш
но консервативною, обравши першим секретарем архівороже 
налаштованого до перебудови Івана Полозкова. І оскільки 
російські делегати становили близько половини від загальної 
кількості посланців союзного з’їзду, з’явилася реальна загроза 
для Горбачова.

Однак, відбулася ще одна його віртуозна вистава: він протиста
вив правих лівим, зігравши на їхніх побоюваннях, аби видатися 
необхідним для тих та інших, і в такий спосіб отримав майже од
ностайну підтримку та зберіг посаду Генерального Секретаря. З од
ного боку, він переконував апаратників у необхідності реформ, як
що вони бажають залишити за собою керівні позиції партії в 
країні; з іншого — підкреслював власні реформістські наміри, щоб 
утримати демократів у партії, або, принаймні, в межах його персо
нального лідерства як президента. “Консолідація”, або ж єдність, 
стала його гаслом, з ним він розвернув позиції консервативного 
з’їзду, отримавши три чверті голосів у таємному голосуванні; бо 
апаратники боялися насамперед розколу партії, який знищить її, 
а отже, їхні посади.

На той же час старе Політбюро замінили розширеним орга
ном, до якого увійшли перші секретарі всіх п’ятнадцяти рес
публік; ця громіздка структура означала, що Горбачов тепер от
римав неподільну виконавчу владу в рамках партії. Відповідним 
чином Секретаріат, який уже скорочували у 1988 році, тепер 
зменшився майже до розмірів кістяка. Ці дві зміни, по суті, 
зруйнували центральні інститути партії, створені ще Сталіним. 
Замість них існував президент — Генеральний Секретар, якии 
здійснював керівництво через так зване “особисте політбюро
— президентську раду (створена у березні, складалася з пред
ставників від правих і лівих, які перебували у взаємній опо
зиції) і Рада Федерації, до якої увійшли президенти тепер роз
дратованих республік. Але ці імпровізовані органи утворювали 
не стільки уряд, скільки забезпечували постійне балансування ізольо
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ваному лідеру серед наростаючої повені. Через це з’їзд “останніх 
шансів” став у буквальному розумінні останнім: під час його проведен
ня члени партії почали масово виходити з партії.

Скорочення кількості членів партії почалося після з’їзду 
партії Росії. Скрипучі ортодокси переконали членів-реформа- 
торів у тому, що вони не мають жодного вибору, лише вийти з 
партії; але вирішальний поштовх процесу надала відмова 
Єльцина від членства, коли він виголосив промову на з’їзді Со
юзу перед включеними камерами національного телебачення, а 
потім вийшов із залу. Перш ніж так вчинити, він попередив 
зібрання: якщо партія не підтримає народну волю до реформ, 
вона може не тільки втратити власність і прерогативи, а навіть 
бути засудженою за свої злочини. Свою відставку він мотиву
вав тим, що продовження членства в єдиній партії несумісне з 
його зобов’язаннями “президента” всієї Росії. Глибша причина 
полягала у зрілому переконанні, що партія нездатна проводити 
реальні реформи; їх можна здійснювати тільки без її участі, 
врешті-решт, проти неї. Інші провідні реформатори, на зразок 
Попова і Собчака, негайно взяли з нього приклад. Словом, цей 
момент знаменував завершення перебудови і початок 
справжнього виходу з комунізму.

У цей перехідний період Борис Єльцин, якого московські 
інтелектуали та іноземні державні діячі досі не сприймали 
всерйоз, як “популіста” і “клоуна”, нарешті знайшов власний 
шлях. Бо тепер для більшості співвітчизників він став воістину 
харизматичною постаттю; його лідерство, починаючи з літа
1990 року і надалі, відігравало каталітичну роль для наслідків 
останньої дії радянської драми.

Складова успіху Єльцина полягала у тому, що він ніколи не 
виглядав класичним апаратником.15 Хоча, подібно до Горбачо
ва, він був сином розкуркулених селян, його кар’єра не стала 
виключно апаратною — через роботу у комсомолі до роботи в 
партії. Він отримав освіту інженера у Політехнічному інституті 
в Свердловську, згодом працював на Уралмаші на інженерній 
посаді. Тридцятирічним він вступив до лав партії, перш ніж 
стати керівником у тридцять два роки. Тому що в умовах 
“справжнього соціалізму” членство у партії відігравало 
вирішальну роль навіть для неполітичної кар’єри. У 1976 році 
в*н обійняв посаду першого секретаря Свердловського обкому, 
зокрема, тому, що за радянських обставин політична влада не
розривно пов’язувалася з можливістю досягнення економічних 
1 соціальних результатів, які цікавили його в першу чергу. Спо
чатку він щиро вірив у систему і вважав, що результатів можна
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здобути в її межах. Досвід брежнєвської доби, проте, переконав 
його, як і багатьох інших людей того покоління, що система за
важає будь-якому практичному поступу. Таким чином, він 
став відвертим прихильником перебудови і саме тому Горбачов 
зробив його керівником московського апарату в 1986 році. Як 
ми побачили, це призвело до сумних результатів.

Політична руйнація Єльцина від рук апарату восени 1987 
року стала, вочевидь, критичним епізодом його зрілого життя. 
Він переконався, що систему не можна реформувати, — почут
тя, яке тільки зміцнилося, коли впродовж наступні півтора ро
ку його піддавали суворій критиці у партійній пресі, не даючи 
можливості відповісти на неї. Це випробування зробило його 
одним із двох — поряд із Сахаровим — значних демократичних 
лідерів, які стали жертвами системи; те, що він страждав від 
неї, з точки зору багатьох людей гарантувало щирість його пе
реконань. Він, очевидно, вирішив, що місією його життя стане 
персональна “політична реабілітація” і “звільнення” Росії від 
партії. Обраний у 1989 році від Москви 90 відсотками голосів, 
він розпочав своє довге сходження, ставши спочатку “головою” 
російського парламенту, затим захисником російського суве
ренітету, і, врешті-решт, у 1991 році, першим, демократично 
обраним, президентом Росії. Важко уявити, щоб будь-хто з 
числа інших російських демократичних лідерів зміг би здійсни
ти такий подвиг.

І цей досвід також дав йому можливість (на відміну від Гор
бачова) викинути за борт партію, Леніна, соціалізм і решту ат
рибутів системи. Свої прагнення він реалізував завдяки діям у
1990 році, хоча його публічна риторика і відзначалася обереж
ністю. Таким чином, минали місяці і він привів свій радикалізм 
до логічних висновків, вимагаючи ринку і приватизації еко
номіки. Отож, до кінця літа 1990 року Єльцин заклав базу пост- 
перебудови в Росії, справжньої пост-радянської програми. Во
на складалася з принципів республіканського суверенітету, або 
локального управління ресурсами і влади; з окремого 
російського президентства (самого президента незабаром обе
руть демократичним шляхом); і, як ми згодом розглянемо в по
дробицях, однозначного переходу до ринкової і приватної влас
ності. Забезпечуючи ці три принципи, Єльцин, звісно, викори
стовував своє лідерство, аби прискорити темпи змін. Більше 
того -  він уособлював єдність, яка виникала в потоці подій, 
в жодній іншій сфері події не розвивалися так швидко або 
зловісно, ніж в економіці, яка перебувала тепер на межі руй
нації.
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Ця криза, подібно до пов’язаних з нею криз націй і політич
ної системи, раптово набула приголомшуючих масштабів взим
ку і навесні 1989-1990 років. Причина кризи корінилась у 
внутрішніх проблемах: дефіцит товарів став надзвичайно гос
трим, обмін переродився у бартер, а країна розпалася на окремі 
економічні одиниці. Ця криза стала найглибшою з усіх, 
оскільки брак товарів першої необхідності призвів би до цілко
витого краху. Водночас східноєвропейський обвал довів, що ця 
невдача властива самій системі; не просто реформи, а зміна си
стеми допомогли б вирішити проблему. Відтак несподівано ста
ли можливі привселюдні виступи за заборонені колись ідеї що
до приватної власності і ринку. В березні-квітні 1990 року уряд 
активно готував плани радянського варіанту польської моделі 
радикального економічного перехідного періоду.

Але йшлося про дещо більше, ніж про зміну економічної 
політики. Те, що відбулося навесні 1990 року, стало рево
люцією свідомості, і не тільки в колишньому радянському 
блоці, але й в усьому світі. Несподівано дійшли загальної зго
ди, що ринок, приватна власність і демократія становлять єди
не ціле; не існує верховенства права, прав людини, консти
туційної влади і політичного плюралізму без матеріальної “ба
зи” громадянського суспільства у вигляді особистої власності і 
свободи економічного вибору. Несподівано цей вибір визначив 
єдино можливу форму раціонального суспільства, як тепер на
зивали його люди у Східній Європі, “нормальну” — на проти
вагу аномальному ідеологічному світові дефіциту, рабства і 
структурної неефективності.

Але цей переворот у свідомості також означав кінець 
соціалізму, або, принаймні, інтегрального соціалізму, як його 
розуміли і втілювали, починаючи з 1917 року. Цей соціалізм 
завжди виглядав некапіталістичним за своєю сутністю, фактич
но заперечував приватну власність, прибуток і ринок. Отже, за
клики до повернення цих принципів, по суті, означали 
“відновлення капіталізму”, що завжди було найстрашнішим 
злочином у радянських звинуваченнях класових ворогів. Коли 
Союз погодився з необхідністю ринкової економіки, ідео
логічна база системи зазнала повної руйнації. Ось так історія 
повернула “праворуч”.

Відповідно, навесні 1990 року поступово зникла цензура, а 
юридично її скасували у червні. Адже відкриті розмови про ри
нок означали відверте обговорення будь-чого: влітку, нарешті, 
видали “ГУЛАГ” Солженіцина; а під кінець року Володимир 
Солоухін порушив останнє табу, надрукувавши брошуру під на
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звою “Читаючи Леніна”, у якій Засновник зображувався про
стою людиною, яка помилялася.16 Термін “тоталітарний” тепер 
відкрито використовувався у друкованій літературі і час від часу 
навіть сам Горбачов вимовляв це слово. Безумовно, телебачення та 
інформаційні видання все ще належали режимові, і демократи 
йшли на всілякі виверти (так званий напівсамвидав), щоб брати 
під свій контроль фахові часописи і друкувати в них свої політичні 
програми. Проте Неправда ще не вмерла.

ФУНДАМЕНТ РОЗСИПАЄТЬСЯ: 1990

Розпад радянської економіки мав три стадії. Перша — за 
часів правління Брежнєва — застій, який загострив структурні 
дефекти командно-адміністративної системи. Економіка ра
дянського типу, як стверджували Ігор Бірман і Янош Корнаї, 
за своєю структурою є економікою дефіциту.17 За часів 
Брежнєва, як ми бачили, дедалі більше ускладнювалась систе
ма виробництва, обкладена надзвичайно громіздким 
адміністративним апаратом. Наприкінці 70-тих це призвело до 
зниження продуктивності, погіршення якості і технологічної 
відсталості — а, отже, до дефіциту, як для підприємств, так і для 
споживачів. Ситуація загострювалася і надалі: зменшенням де
шевих природних ресурсів і такою спонукальною системою, 
яка не давала стимулів для праці. І саме цей занепад викликав 
перебудову.

Заходи Горбачова ще більше погіршили існуючі обставини. 
Відбувалося це протягом двох стадій. У першій, або автори
тарній, фазі економічної перебудови, починаючи з 1985 року до 
середини 1987, акцент на капіталовкладення у машинобудуван
ня і важку промисловість збільшив дефіцит споживчих товарів. 
“Держприймання” або контроль за якістю товарів також зни
зив виробництво; а антиалкогольна кампанія змела прибуткові 
підприємства. Окрім того, все це вилилося у великі суми гро
шей, що спровокувало проблему дефіциту бюджету.

Соціалістична економіка завжди ставилася до грошей, як до 
чогось несуттєвого, — просто папірці для полегшення обміну. 
Так що наявність дефіциту, починаючи із середини 70-тих, 
тобто приблизно з часу економічного спадання, залишалась 
поза увагою, і Андропов ніколи не говорив Горбачову ,про ньо
го. Тільки в жовтні 1988 року влада визнала факт дефіциту, але 
навіть тоді вона не виявила занепокоєння. На той час дефіцит, 
який до Горбачова становив приблизно 2-3 відсотки від ВНП, 
у результаті його політики підвищився приблизно до 11
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відсотків. Аби його подолати, вдалися до звичайного способу, 
яким користуються уряди у стані відчаю, — до друкарського 
верстата. Але цей засіб, у поєднанні зі зростаючим дефіцитом 
товарів, викликав інше явище, незнане з часів першого 
п’ятирічного плану, — інфляцію, яка вела до все ширшого ви
користання долара як паралельної валюти. Цього ніхто не 
очікував, тому що жодне з цих явищ начебто не властиве для 
соціалістичної економіки. І тому економічна реформа Горбачо
ва розвивалася без врахування монетарної політики.

Ця фінансова і грошово-кредитна розбалансованість тільки 
посилила дестабілізуючу дію другої, або ліберальної фази еко
номічної перебудови (від середини 1987 до 1989 року), яка, 
попри цю ненадійність, була доволі дестабілізуючою. По-пер- 
ше, нові кооперативи скоротили дефіцит, але також збільшили 
купівельну спроможність, яка, у свою чергу, посилювала 
інфляційний тиск; водночас кооперативи співробітничали з 
державним сектором, підриваючи план. Але найбільш 
руйнівною виявилася програма самоуправління і самофінансу
вання, передбачена Законом про державні підприємства. За
гальним наслідком цієї програми стане знищення вертикальної 
системи підпорядкування, завдяки якій виконувався план 
раніше, але без створення каналів горизонтального обміну се
ред виробників, дистриб’юторів і споживачів, необхідних для 
ринкової економіки.

Перший збій, викликаний цим законом, трапився в резуль
таті запровадження двох етапів: підприємства, які
забезпечували половину національного виробництва, перейшли 
на нову систему 1 січня 1988 року, інші — тільки через рік, і, 
таким чином, економіка розділилася на два непов’язані між со
бою сегменти. Але на першому етапі реформи підприємства 
фактично не перейшли на засади самоуправління. За новою 
системою 70 відсотків їхньої продукції припадало на державні 
замовлення (по суті, це був старий план), а решта продукції — 
для інших клієнтів; це співвідношення, як передбачалося, 
щорічно мало змінюватися на користь другої категорії. Фактич
но, протягом 1989 року підприємства на 90 відсотків працюва
ли на держзамовлення — почасти тому, що це гарантувало ри
нок, а також через те, що постачання все ще перебувало під 
контролем центрального Держпостачу; крім того, Держпостач 
та міністерства заохочували цю практику, виходячи з власних 
інтересів. Підприємства також часто використовували нову 
свободу для виготовлення модифікованих варіантів старих ви
робів, але з великою націнкою; а оскільки робітники обирали
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керівників на один рік, директори підприємств провели знач
не збільшення заробітної плати, щоб успішно конкурувати за 
кваліфіковану робочу силу на ринку з браком пропозиції. Та
ким чином, нестачі, інфляція і дефіцит постійно зростали.

Водночас, адміністративний апарат командної системи 
рішуче скоротили; цей захід здійснювався відповідно до пара
лельного скорочення партійного апарату. У період з 1986 по 
1989 рік штати міністерств, Держплану і Держпостачу зменши
лися майже на 50 відсотків, а це означало, що підприємства за
лишалися сам-на-сам в умовах ринку. Єдина проблема поля
гала в тому, що не існувало жодних ринкових інститутів, в які 
вони могли б інтегруватися.

Ринок в індустріальному суспільстві не створюється про
стим указом, як це стало можливим у селянських суспільствах 
Росії в 1921 році або Китаю в 1979: тоді майже для моменталь
ного відродження і процвітання державі варто було припинити 
втручання у виробництво селян і дозволити їм поставляти то
вари у міста. Індустріальний ринок потребує функціонування 
складних оптових і роздрібних мереж, добре розвинених кре
дитних установ і законодавства, яке охоплює все, — від кон
трактів до трудових стосунків; він також потребує дисципліно
ваного підходу до роботи, позитивного ставлення до прибутків 
і готовності йти на виважений ризик. Щоб сформувати такі 
інститути і виплекати подібне ставлення, потрібен час. Але ра
дянський режим активно нищив усі ці позиції; таким чином у
1989 році, коли центральний адміністративний апарат перепо
ловинили, державні підприємства ступили у порожнечу.

Крім того, ця порожнеча існувала в умовах нестач промис
лових поставок, які центр більше не забезпечував, споживчих 
товарів для робочої сили і продовольства для міст. І всі ці не
гаразди трапилися тоді, коли гроші швидко втрачали свою 
вартість. В 1990 році це призвело до переходу до нормування 
на місцевому рівні, до бартеру замість плану і розпаду країни 
на самостійні (в майбутньому) регіональні утворення. Кожне 
підприємство і кожен регіон намагалися накопичити у себе де
далі більше матеріальних ресурсів, які перебували в їхньому 
розпорядженні. У крамницях Москви і Ленінграда у покупців 
вимагали документи, що підтверджували прописку; в інших 
регіонах запроваджували купони; промислові підприємства 
обмінювали свою продукцію на пальне, сировину або споживчі 
товари, необхідні для їхніх працівників; колгоспи відмовляли
ся продавати свою продукцію за карбованці і замість грошей 
вимагали товар. Водночас розпад центральної адміністративної
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системи не давав можливості примушувати колгоспників, 
робітників, керівників чи міські ради діяти на благо функціону
вання системи. І справді, розпад — чи як кажуть експерти “роз
пад на клітини” — економіки став додатковим аспектом сис
темної дезінтеграції, відомої в політиці, як рух за суверенітет, 
який, в свою чергу, сприяв передачі влади від партії, яка масо
во втрачала своїх членів, апаратові рад. Символічно, що рік ос
таннього з’їзду партії став також заключним роком останнього 
п’ятирічного плану. Система завжди залишалась єдиним цілим 
і тому логічно, що всі її частини розпадалися в унісон.

Цей загальний розвал призвів до першої серйозної спроби 
піти далі половинчастих заходів перебудови і не прищеплюва
ти ринкові методи до плану, а радше здійснити реальний пе
рехід до економіки на основі ринку. По-перше, влада ще раз 
переглянула свою стратегію економічної реформи. За рік до 
закінчення І з’їзду народних депутатів Голова Ради Міністрів 
Рижков призначив своїм першим заступником Леоніда 
Абалкіна, більш неупереджену людину, ніж Агангебян. Очіку
вали, що уряд нарешті діятиме настільки сміливо, наскільки 
цього вимагала криза. Але обережний Рижков пригальмував 
економічний план Абалкіна. На початок 1990-го він уже став 
анахронізмом, тому Горбачов звернувся до ще ліберальнішого 
економіста Миколи Петракова. І все ж, ознакою постійних 
сумнівів влади стали розмови про “регульовану ринкову еко
номіку” або, іншими словами, про нереальні речі. Проте, у бе- 
резні-квітні експерти комісії з питань реформи гарячково скла
дали проекти декретів, сподіваючись значного прориву. Затим 
Горбачов відступив і єдиним практичним результатом усієї цієї 
діяльності стало недоцільне одноразове підвищення цін на хліб, за
проваджене Рижковим наприкінці травня. Воно стало прелюдією 
до поступового входження у ринок. Товари усіх видів зникли з 
крамниць і панічні закупки вщент спустошили країну.

Тоді ініціатива перейшла до людей сміливіших. На початку
1990 року у рамках комісії Абалкіна команда молодих еко
номістів на чолі з Григорієм Явлінським розробила план “шо
кової терапії” переходу до ринку і приватизації, — але його 
відхилила президентська рада Горбачова. Та в червні, після 
проголошення Росією суверенітету, Єльцин наполегливо взяв
ся за підтримку цього плану і призначив Явлінського заступни
ком Голови Ради Міністрів Росії. Перед загрозою цього тиску, 
на початку серпня Горбачов порозумівся з Єльциним, і вони 
вдвох погодилися розробляти спільну економічну програму. 
Відповідно, Горбачов призначив нову комісію під головуван
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ням ліберального економіста Станіслава Шаталіна (але фактич
но першу скрипку у ній грав Явлінський), щоб та підготувала 
реалістичний перехід до ринку. Результатом став так званий 
план “500 днів”, який у серпні гучно підтримав і Горбачов, і 
Єльцин. Тепер здавалося, що країна нарешті отримала об’єдна
не керівництво, віддане справжнім перетворенням системи. А 
узгодження позицій Єльцина і Горбачова здавалося ще більш 
повним, оскільки вони погодилися співробітничати у пошуках 
нової конституційної структури для пошарпаного тепер Союзу; 
така структура безпосередньо відповідала б економічній ре
формі з огляду на бажання республік управляти власними ре
сурсами.

Фактично, план “500 днів” став і політичним, і економіч
ним документом, оскільки його положення навряд чи змогли б 
реалізуватися у визначений для цього час. Такий короткий 
період встановили лише для того, щоб дати країні імпульс; а 
економічні положення детально не висвітлювалися, — вони 
тільки вказували загальний напрямок руху. Найважливішими з 
них були, по-перше, стабілізація ситуації через масивний про
даж урядових активів з метою вилучення надлишкових грошей, 
і, по-друге, швидке введення ринку у поєднанні з великомас
штабною приватизацією. Але, можливо, найбільш спірним по
ложенням плану стало делегування республікам повноважень у 
податковій сфері, а також контролю над їхніми природними 
ресурсами, прибутками від операцій з вільноконвертованою ва
лютою, у здійсненні сільськогосподарської приватизації і в ре
формі цін.18 По-суті, план “500 днів” покінчить не тільки з 
п’ятирічним планом і партією, але й з радянською державою як 
такою. Саме у цьому напрямку котилася хвиля подій 1990 року.

Потім, на початку осені 1990 року, цей імпульс вліво зупи
нили. Бо поки Шаталін і Явлінський складали проект їхнього 
плану на одній дачі, то на сусідній — Рижков і Абалкін готува
ли проект іншого; а Горбачов у вересні запропонував обидва 
(несумісні) документи Верховній Раді. Хоча план Рижкова- 
Абалкіна справді передбачав перехід до ринку, однак, пропону
валося це здійснити за п’ять років, а не п’ятсот днів; і він не 
делегував жодних повноважень республікам. Горбачов спочат
ку закликав “об’єднати” ці два плани і доручив зробити ие 
Аганбегяну: Горбачов добре знав, що, по суті, це все одно, шо 
знайти квадратуру кола. Потім він відхилив компромісний 
варіант і відступив ще далі, переконуючи Верховну Раду дати йо
му три тижні, щоб синтезувати те, що тепер вже вилилося у ТРИ 
плани. У жовтні, фактично, схвалили декілька загальних формул10'
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вань з проекту Шаталіна і кілька банальностей на зразок “глибо
ких реформ”. Відмова від плану “500 днів” стала смертельною для 
перебудови, хоча це стане очевидним лише через декілька місяців. 
Горбачов тепер дедалі більше захищав статус-кво.

Тоді жовтневий відступ Горбачова здався багатьом ще од
ним тактичним ходом з метою обманути “правих”, перш ніж 
знову рухатися вперед. Більшість демократів досі сподівалися 
на “лівоцентристську коаліцію”, як на порятунок від ще глиб
шої кризи. Фактично, вперше вони мали справу зі справжнім 
Горбачовим. Якби план “500 днів” був реалізований, він де
монтував би систему, а саме цього прагнули Єльцин і автори 
плану. Але Горбачов, як і більшість економістів старої школи 
та партійних лідерів, занадто пізно зрозумів революційне зна
чення плану Шаталіна. Бо ці люди, експериментуючи з коопе
ративами та самоуправлінням у промисловості, вважали, що 
повторюють дещо схоже на НЕП, тобто щось далеке від 
справжнього ринку. Отож, Горбачов, навіть в умовах занепаду 
економіки, і далі сприймав реформу, як чинник насамперед 
політичний, якого можна досягти завдяки з’їздові партії і ново
му союзному договору. Подібно до Хрущова, хоча й меншою 
мірою, він залишався заручником моделей, створених радянсь
кою історією. Коли він нарешті почав розуміти, що з політич
ної точки зору означав ринок, він, по суті, саботував план “500 
днів”, хоча й вдавав, ніби втілює його.

Коли емоції стихли, він не зміг відмовитися від 
“соціалістичної власності”, суверенітету ринку або від реальної 
передачі влади у рамках Союзу. Слід додати, що -не міг він зми
ритися і з применшенням власної “президентської” влади. 
Словом, попри всю його риторику щодо революційних змін, 
Горбачов залишався звичайним реформатором комунізму, хоча 
й дуже прогресивним. Або, якщо точніше, реформатором ко
мунізму, котрому так і не вдалося осягнути структурних обме
жень реформи, які полягали в природі системи. Тому він необач
но підштовхнув перебудову аж до тієї межі, де безнадійно “зламав” си
стему, а потім відступив, коли вже було занадто пізно чиниш спротив, 
викликаний ним. Подібно до чарівникового учня решту часу при владі 
він витратив на те, аби приборкати повінь, яку випустив на волю.

РЕАКЦІЯ І РУЙНАЦІЯ: вересень 1990 -  грудень 1991

Таким чином, останній рік доби Горбачова — од відступу у 
Жовтні 1990 року до серпневого путчу в 1991 році — по суті, 
став тривалим епілогом перебудови і самого Союзу. Відкинув
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ши економічні плани демократів, Горбачов тепер дедалі більше 
покладався на старий істеблішмент, налаштований на войовни
чу реакцію проти літнього радикального прориву. А це, в свою 
чергу, могло ще більше радикалізувати демократів, а отже, 
підготувати сцену для випробовування сил у вирішальній битві, 
яка досягне кульмінації під час путчу.

Якщо жовтневий відступ Горбачова за своєю природою став 
справою переконання, то такі переконання зміцнювалися праг
матичними міркуваннями про збереження влади.19 Хоч на боці 
демократів тепер була громадська думка, реальну владу в країні 
утримувала партія, КДБ, військово-промисловий комплекс, 
який контролював майже половину економіки країни, де зай
нята була майже третя частина від усієї її робочої сили. Такі 
центри влади недвозначно давали зрозуміти Горбачову: якщо 
він не зупинить демократів, то вони це зроблять без нього. 
Отож, він погодився, аби зберегти за собою посаду.

У вересні таємничі військові маневри навколо Москви ши
роко трактувалися як попередження Горбачову, щоб той змінив 
курс. У жовтні напружені наради з керівниками військово-про
мислового комплексу і тиск з боку Василя Стародубцева та йо
го “Селянського союзу”, що представляв близько трьох 
мільйонів колгоспних бюрократів, переконали Горбачова оста
точно поховати план “500 днів”. У листопаді бурхливі обгово
рення в присутності понад тисячі представників офіцерства 
засвідчили, що стан консерваторів наближається до температу
ри кипіння. Відповідно, на початку грудня він замінив лібе
рального міністра внутрішніх справ Вадима Бакатіна на колиш
нього генерала КДБ Бориса Пуго. В кінці грудня розважливо
го реформатора Рижкова звільнили з посади Голови Ради 
Міністрів; у січні його замінив консерватор, старорежимний 
економіст Валентин Павлов. І остання заміна сталася в грудні, 
коли Горбачов змусив впертий з’їзд народних депутатів обрати 
некомпетентного Генадія Янаєва віце-президентом. Тоді ж дер
жавні радіо та телебачення перейшли під контроль консервато
ра, підзвітного тільки Горбачову; у січні закрили програму 
“Взгляд”, а Горбачов намагався анулювати закон про свободу 
преси, прийнятий у попередньому році. Саме під час цих змін» 
наприкінці грудня, Шеварднадзе ефектно подав у відставку із 
загадковим попередженням про “наступ диктатури”. І справді» 
Стародубцев, Пуго, Павлов і Янаєв виявляться лідерами серп
невого перевороту.

У середині січня 1991 року повзучий переворот втілився У 
кривавих військових нападах на засоби зв’язку в Литві і Латвії-
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За цими акціями, здається, стояв намір придушити неспокійні 
сепаратистські республіки. Ці дії були прелюдією до наступу у 
центрі, оскільки в лютому солдатам віддали наказ патрулювати 
вулиці Москви. Водночас, використовуючи майже сталінську 
мову, Павлов заявив, що західна економічна допомога — части
на змови з метою знищити радянський соціалізм; а тим часом, 
керівник КДБ Крючков звинувачував ЦРУ в організації змови 
з метою зруйнування комуністичної системи шляхом агітації за 
ринок. Тоді ж Павлов конфіскував усі купюри вартістю понад 
п’ятдесят карбованців, ніби для того, щоб зменшити пропо
зицію грошей, а Горбачов надав КДБ усіх повноважень боро
тися з “економічними злочинами”, обшуковувати всі офіси, 
включаючи і спільні підприємства. Дуже ймовірно, що це була 
невиважена спроба суворого державного економічного контро
лю на додачу до поліцейських акцій, що вже почалися на той 
час. Тоді чомусь уся ця діяльність припинилася. Ніби тим, хто 
стояв за нею, забракло сміливості.

Проте активності консерваторів вистачало, аби викликати 
нову мобілізацію демократів: понад сто тисяч демонстрантів на 
вулицях Москви виступили проти кровопролиття в Прибал
тиці, а Єльцин, який не мав сумнівів, що стане наступною 
мішенню старої гвардії, закликав до відставки Горбачова і 
“оголошення війни” демократів проти президента. Він і 
справді був тією мішенню, бо в березні комуністична більшість 
у російському парламенті спробувала піддати Єльцина проце
дурі імпічменту. Проте стратегія провалилася, коли йому вда
лося, всупереч забороні Горбачова, яку підтримували п’ятдесят 
тисяч військовослужбовців, закликати своїх прихильників про
вести масову демонстрацію 28 березня. Зібралося декілька со
тень тисяч людей і, без насильства, день закінчився політич
ною перемогою демократів. Цього разу двобій не обмежився 
Москвою: страйкарі сибірських вугільних шахт і білоруські фа
брики висловлювали підтримку Єльцину і вимагали відставки 
Горбачова, поки останній засуджував більшовицьку тактику ву
личних виступів своїх опонентів.

Але найважливішим результатом березневої кризи стало 
створення інституту російського президентства шляхом загаль
них виборів. Ця подія глибоко пов’язана з іншим процесом, 
який розвивався навесні, а саме — з намаганнями Горбачова 
Укласти новий союзний договір. З часу вибуху Нагірного Кара
баху у 1988 році до оголошення Литвою незалежності на почат
ку 1990-го Горбачов трактував національну проблему, як друго
рядну. Але нарешті діяти його примусив “парад суверенітетів”
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влітку 1990-го; відтоді збереження Союзу стає його основною 
турботою, набагато важливішою за економічну реформу.

У листопаді 1990 року він мав проект нового союзного до
говору замість установчих документів 1922-го. Він пропонував 
змінити назву країни на Союз Суверенних Радянських Рес
публік, але, по суті, зберігав реальну владу за центром. 
Оскільки проект став неприйнятним для республік, він спробу
вав обійти їх, організувавши референдум 17 березня 1991 року. 
Виборцям пропонувалося проголосувати за збереження Союзу 
як “оновленої федерації рівних радянських республік” -  
настільки невизначене твердження, що було б важко заперечу
вати його. Такому “потенційно” розумному кроку Єльцин 
протиставив по-справжньому розумний крок: він переконав 
російський парламент додати до питання референдуму Горба
чова його власне, окреме питання про запровадження інститу
ту російського президентства. На референдумі Горбачов здобув 
70 відсотків голосів радянських виборців, а Єльцин — 85 
відсотків. Перед фактом такого тиску російський з'їзд народних 
депутатів призначив вибори президента на 12 червня.

Після березневої перемоги Єльцина та його демократів над 
другою фазою повзучого перевороту, Горбачову у квітні дове
лося знову метнутися ліворуч. І досі домагаючись нового союз
ного договору, він вів закулісні переговори з лідерами дев’ятьох 
республік, які не оголошували намірів про відокремлення. Під 
час переговорів Єльцин та його колеги повелися рішуче. Ці пе
реговори стали радянським еквівалентом польського “круглого 
столу” і, очевидно, демократи не могли цього не помітити.

Угода “9+1”, якою завершилися переговори, хоча формаль
но і була компромісом, набагато більше прислужилася 
“дев’ятці”, ніж “одиниці”. Горбачов одержав заклик до “робо
чої дисципліни” з метою стабілізувати економіку і покласти 
край страйкам, які нещодавно підтримали Єльцина. Але 
“дев’ятка” одержала непряму згоду на право прибалтійських і 
кавказьких республік вийти із Союзу, що стало також га
рантією реального суверенітету для тих, які залишалися. Це 
виявилося у передачі істотних економічних та адміністративних 
повноважень усім республікам, в обіцянці нової конституції і 
проведення справді демократичних виборів у країні в 1992 році- 
Крім того, Росія отримала у власність всі шахти на своїй території, 
окремий КДБ і незалежне телебачення, що нарешті порушило мо
нополію центральної влади щодо найважливішого зі ЗМІ.

У наступному місяці демократи закріпили свою перемогу» 
коли 12 червня Єльцин, без особливих зусиль, після кампанії в
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Росії, з відверто антикомуністичною програмою переміг на ви
борах. У першому раунді з 57 відсотками голосів він обійшов 
двох комуністичних кандидатів — консерватора Рижкова і лібе
рала Бакатіна, який висунув свою кандидатуру, щоб відібрати 
голоси і в такий спосіб змусити Єльцина до повторних виборів. 
А крайній правий кандидат Володимир Жириновський здобув 
7 відсотків. Революційне значення виборів виявилося у сим
волічний спосіб, коли муніципалітет проголосував за те, щоб 
назву міста Ленінград знову змінити на Санкт-Петербург. Ре
зультати 12 червня означали, що втрата влади комуністами, які 
опинилися в меншості, тепер просто справа часу. Тому вони 
вдалися до третьої спроби перевороту.

Наприкінці червня Павлов виступив перед Верховною Ра
дою і зажадав, щоб йому передали повноваження видавати ука
зи, яке до цього перебувало у компетенції президента. Тоді ж 
Язов, Крючков і Пуго виступили на закритому засіданні зако
нодавчого органу і повідомили, що країна постала перед неми
нучою катастрофою, і недвозначно дали зрозуміти, що винен у 
цьому Горбачов. Хоча це було порушенням субординації, яке ме
жувало з бунтом, Горбачов не придумав нічого більш дієвого, ніж 
виступити перед парламентом, переконуючи депутатів відмовити 
Павлову. Але нікого не заарештували і навіть не усунули. Очевид
но, Горбачов втратив контроль над ситуацією і над власним уря
дом; ба, навіть гірше, — він, здавалося, не помічав цього. І так, на
осліп, він увійшов у фінальну серпневу баталію.

В ході подій, під тиском з боку Єльцина, Горбачов на
прикінці липня погодився перевести обіцянки домовленості 
“9+1” в проект радикально децентралізованого союзного дого
вору. Цей документ передбачав надання республікам повнова
жень збирати податки і залишати надходження у себе, переда
ючи центру тільки певну частину. Таким чином, намагання 
Горбачова досягти нового договору задля збереження Союзу 
закінчилися підготовкою до його розладу. Він призначив 
підписання цього документа на 20 серпня. Після чого відбув у 
Лондон на зустріч на найвищому рівні з сімома лідерами 
провідних індустріальних держав — “великої сімки”, сподіваю
чись укласти “головну угоду”, або план Маршала, згідно з яким 
західна допомога гарантуватиме стабільність Росії. Його позиції 
Ще більше похитнулися, коли він повернувся з порожніми ру- 
ками.2о

Вдома він зробив останню спробу врятувати ситуацію, на
магаючись перетворити партію на своєрідну соціал-демокра- 
тичну організацію. Під час останнього бравурного виступу — а

33*
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виступав він завжди добре — Горбачов переконував Централь
ний Комітет підтримати нову платформу партії, відмовитися 
від марксизму-ленінізму на користь невизначеного “гуманного 
і демократичного соціалізму”, начебто таке перетворення партії 
на її смертному одрі матиме якесь значення для країни. Такою 
ж була тактика угорської та інших східноєвропейських партій у 
1989 році, і спрацювала вона не краще, ніж тоді.

Саме ці поступки у липні викликали останню спробу пере
вороту у серпні. Хоча дата його початку — 19 серпня — без
сумнівно визначалася тим, що 20-го мали підписувати новий 
союзний договір, його справжній мотив — запобігти поразці си
стеми, яка вимальовувалася, починаючи з виборів у червні, і , 
особливо, з початком плану “500 днів”, прийнятого влітку 1990 
року. Водночас це був і запізнілий жест відчаю, незграбно ви
конаний після трьох попередніх нерішучих спроб людьми, які 
більше не вірили, що володіють реальними шансами.

“Генеральний штаб” перевороту існував уже кілька місяців: до 
вже згаданих імен ще слід додати Олега Бакланова з Ради оборо
ни, тобто представника військово-промислового комплексу, і Ва
лерія Болдіна, керівника особистої охорони Горбачова. Словом, 
переворот був акцією не авантюрних заколотників, а самої ра
дянської влади, до якої вдалися, аби захистити існуючий ко
муністичний лад. Перше і основне завдання полягало в тому, щоб 
змусити Горбачова оголосити надзвичайний стан і “відновити по
рядок”, усунувши Єльцина і демократів. Організатори заколоту 
мабуть вважали, що Горбачов перед обличчям загрози для держа
ви приєднається до них. Крім того, варіант надзвичайного стану 
розглядався владою вже давно і тому не міг стати несподіванкою 
для Горбачова. Однак, коли змовники звернулися до нього з ви
могою підписати указ про надзвичайний стан, він відмовився, про
понуючи передати справу на розгляд Верховної Ради. Тому вони 
вирішили змістити його на користь віце-президента і самі прого
лосили надзвичайний стан. Але цей крок був неадекватно підго
товлений. Військо і КДБ не виконували розпоряджень так 
покірно, як сподівався уряд. Таким чином, Єльцин і демократи 
мали час, щоб організувати опір, який через три дні привів до кра
ху змови, а заразом і до краху режиму. Серпневий путч mutatis 
mutandtf виявився аналогічним невдалій спробі генерала Корніло- 
ва в 1917 році: це продемонструвало, що у “правих” не залишило
ся більше сил, а тому давало можливість “лівим” кинутися вперед 
і революційними методами знищити старий порядок.

* необхідні зміни відбулися (лат.).
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А з боку Єльцина та демократів почалася підготовка і відчу
валася реальна політична воля. Горбачов не дуже помилявся, 
коли порівнював їх з більшовиками, бо у відповідь на урядову 
“хунту” демократи, по суті, здійснили контрпереворот, щоб до
вести систему до повного краху. Перебуваючи у стані готов
ності з минулої зими, коли ледь не “загинули”, обізнані з ме
тодами діяльності супротивників, оскільки самі колись були 
членами партії, вони заздалегідь підготувалися саме до такого 
ходу подій, який трапився в серпні: не знали вони лише дати.

їхня стратегія, по-перше, полягала в тому, щоб діяти суво
ро в рамках нової радянської ЯесНіБїааҐ, стверджуючи, що зу
силля спрямовують виключно на захист конституції і віднов
лення законних повноважень Горбачова. Однак, головна стра
тегія полягала в тому, щоб використовувати власну базу влади 
в Російській республіці — новий КДБ, військові частини, які 
підтримували Єльцина на виборах та свою Раду міністрів разом 
із іншими працівниками — і перетворити “Білий дім” 
Російської Федерації на командний пункт перемоги над путчи
стами, тобто над радянським урядом. Коли окреслилися перші 
успіхи цієї стратегії, на другий день перевороту вони викорис
тали кризу, аби демонтувати партію-державу, що здавна стави
ли собі за мету.

І вони перемогли, бо там, де цього потребували, їх підтри
мав народ. Безумовно, звернення Єльцина першого дня до на
селення Москви із закликом до загального страйку зазнало не
вдачі. Так сталося значною мірою тому, що побачивши на ву
лицях танки, люди вважали, що радянський уряд уже переміг, 
як завжди траплялося, і члени партії заходилися сплачувати за
борговані внески. Втім, варто було опору Єльцина засвідчити 
невдалу спробу перевороту, справжні почуття населення сто
лиці і Санкт-Петербурга вихлюпнулися назовні в ейфоричному 
прагненні свободи. Хоча понад усе це виявлялося у великих 
містах, які з 1989 року голосували за демократів (провінція 
здебільшого була пасивною), не залишається сумнівів, що 
політично активна частина населення підтримувала контрпере
ворот Єльцина. Пам’ятник Дзержинському повалили, одна за 
одною падали статуї Леніна, червоний прапор замінили 
триколірним прапором Тимчасового уряду 1917 року, і штаб-квар- 
тиру Центрального Комітету на Старій площі конфіскував уряд 
Російської Федерації. У такий спосіб Єльцин та демократи, ніби
то захищаючи існуючий радянський порядок, фактично скинули

* правова держава (нім.).
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його; прикриваючись збереженням політичної спадкоємності, во
ни здійснили революцію.

Поведінка Горбачова після повернення до Москви остаточно 
дискредитувала систему і його самого. По-перше, він не пішов од
разу подякувати своїм рятівникам у Білому домі. Натомість зателе
фонував своїм колегам, керівникам західних держав, щоб повідо
мити їх про свій порятунок. По-друге, він не з’явився у російсько
му парламенті, а скликав прес-конференцію, де говорив не про 
країну, а лише про власні випробування під час перевороту. І, на
решті, він не помітив, що країна повністю змінилася за три дні пе
ревороту, продовжуючи стверджувати, що комуністична партія за
лишається незамінною для подальшого прогресу перебудови. 
Отож, коли він нарешті відвідав Єльцина і з’явився у парламенті, 
його зустріли ворожими вигуками на кшталт: партія — “злочинна 
організація”. Єльцин примусив його ознайомитися з протоколом 
засідання Ради міністрів, яка схвалила переворот; і тоді російський 
президент у всіх на очах підписав указ — очевидно підготовлений 
заздалегідь — про призупинення діяльності партії в Росії. Ця теле- 
трансляція із засідання вразила західну громадськість, яка все ще 
вважала, що Горбачов при владі і після того, що на Заході 
помилково оцінили як “невдалий переворот” (а не революцію), 
перебудова триватиме. Але в Росії цю конфронтацію сприйняли 
дуже позитивно, бо населення було щиро обурене наслідками для 
країни, до яких призвела перебудова Горбачова і тим, що останній 
зовсім не усвідомлює, що ж трапилося насправді.

Таким чином, хоча й поновлений у владі, Горбачов фактич
но став тільки номінальним главою, а насправді кимось на зра
зок заручника, якого використали Єльцин та демократи, щоб 
підвести законну базу під ліквідацію основних інститутів сис
теми. Спочатку йому наказали призначити кандидатів Єльцина 
на посади Міністра оборони і керівника КДБ, у нього відібра
ли контроль над економікою і передали російському прем’єр- 
міністрові. Коли Горбачов нарешті переконався, що країна 
цілком змінилася, він розпустив Центральний Комітет і відмо
вився від поста Генерального Секретаря. Затим, як президент, 
взяв участь у самоліквідації Верховної Ради Союзу і з’їзду на
родних депутатів, у такий спосіб поклавши край власній ре
формі. Водночас усі республіки, які не зробили цього раніше, 
проголосили свою незалежність, а отже, фактично розпустили 
Союз. Останній удар система зазнала наприкінці жовтня, коли 
Єльцин своїм указом перетворив призупинення діяльності Ко
муністичної Партії на постійну заборону і конфіскував 
партійну власність.
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Залишалися ще дві важливі справи, які слід було вирішити, 
щоб революція була повною: по-перше, і досі формально існу
вала радянська держава, законний власник величезного ядер
ного арсеналу і учасник численних міжнародних договорів. По- 
друге, не зникала ілюзія, що “президент” цієї держави усе ще 
при владі. Найсильніший вплив ця ілюзія справила на закор
донні столиці.

На перший погляд здавалося доцільним зберегти політичну 
структуру Союзу в певній формі з метою забезпечення єдино
го економічного простору, стати буфером між націями і вико
нувати існуючі міжнародні угоди. Але говорити так, — а багато 
людей дотримувалися такої думки, — означає забути, що Союз, 
фактично, був шахрайством, утворенням не його членів, а 
партії, структури, нав’язаної згори, яка стала інструментом ути
ску майже всього неросійського і значної частини російського 
населення. Коли партія пішла, не залишилося жодної сили — 
ні військо, ні карбованець, ні спільна російська мова не могли 
скріпити Союз. Реалістично сприймаючи цей факт, Єльцин та 
демократи не тільки утрималися від розколу, але й полегшили 
демонтаж Союзу і навіть прийняли радикальну децентралізацію 
самої Російської Федерації. Пояснення цієї, вочевидь, небез
печної стратегії, полягало в тому, що спочатку слід було зни
щити старі державні структури таким чином, щоб пізніше 
Російська Федерація і, можливо, якийсь конфедеративний пра
вонаступник Союзу могли відтворити усе знизу у істинно демо
кратичний спосіб.

Тому після серпневої революції більше не було сенсу дума
ти про новий союзний договір. Проте Горбачов не полишав 
спроби: зокрема тому, що він був щиро відданий Союзу і в 
практичному сенсі, і в сенсі національної величі, почасти і че
рез те, що йому було потрібно хоча б щось, де б він був пре
зидентом. Така анахронічна наполегливість, яка до того ж ста
новила потенційну політичну загрозу для демократів, по суті, 
тільки допомогла покінчити з Союзом, бо в листопаді стало 
зрозуміло, що президент-супротивник не здаватиметься доти, 
доки існуватиме хоча б тінь старої держави.

Врешті-решт, долю Союзу визначив радикальний еко
номічний вибір уряду Єльцина. Він повернувся до цілей “500 
Днів” — перехід до ринку і приватизація — хоча не до фактич
них дій для їх досягнення. Після деяких вагань, наприкінці 
жовтня, він зробив вибір на користь ще радикальнішої політи
ки “шокової” лібералізації цін і призначив Єгора Гайдара в.о. 
прем’єр-міністра, щоб той здійснював її. Як це сталося з пла
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ном “500 днів”, ця політика потягла за собою далекосяжний 
суверенітет республіки як засіб дифузії економічної влади задля 
розвитку економічної ініціативи. Після серпневої революції і 
після призначення Гайдара Російська Федерація рухалася наба
гато швидше в напрямку до ліберальної економіки, ніж інші 
республіки, які, по суті, не мали жодної програми реформ. 
Крім того, Російська Федерація демонтувала партію-державу 
набагато ретельніше, ніж більшість інших республік, д£ старий 
партійний апарат та економічна номенклатура досі залишалися 
при владі, хоча й під національними прапорами. Оскільки 
поєднання російської шокової терапії з консерватизмом цих 
республік тільки створило б перешкоди для реформ, “младо- 
турки” Гайдара ухвалили рішення звільнитися від Союзу.

Останній удар був завданий у грудні, коли Україна підтвер
дила проголошення незалежності парламентом на референдумі 
і в такий спосіб дійсно припинила існування Союзу. Отож, за 
пропозицією Єльцина, три слов’янських республіки — Росія, 
Україна і Білорусь — формально оголосили Союз неіснуючим і 
на основі старої ідеї Сахарова замінили його досить невизначе- 
ною Співдружністю Незалежних Держав. Як і передбачалося, 
внаслідок цих змін Горбачов подав у відставку, оскільки не мав 
іншого вибору.

Таким чином, 25 грудня 1991 року, коли червоний прапор в 
Кремлі опустили востаннє і Горбачов зачитав своє прощальне 
звернення перед телекамерами, не залишилося жодного із клю
чових радянських інститутів. Процес, який почався крахом 
ленінізму в Східній Європі 1989 року, тепер завершився крахом 
ленінізму на його батьківщині. Як сказав один з російських ко
ментаторів, Радянський Союз зазнав структурної зміни, еквіва
лентної поразці у великій війні.21

Фактично, радянська катастрофа була навіть гіршою, 
оскільки країна заподіяла її сама. Російський імперський ре
жим, який у 1914 році вже перебував у стадії глибокого занепа
ду, встиг пережити три роки кривавої війни, перш ніж впав у 
лютому 1917 року. Єдиною подібною катастрофою цього 
сторіччя був крах країн Осі та Японії 1945 року через нищівну 
поразку у війні. Але, щоб розвинена індустріальна супердержа
ва зазнала краху без будь-якої серйозної воєнної поразки, після 
сорока п’яти років миру і, по суті, з внутрішніх причин, — ФакТ 
нечуваний у сучасній історії.
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У моєму початку — мій кінець.
— Т.С. Еліот, “East Coker”

Що насамперед залишається спірним, то це не питання при
датності тоталітарної моделі для Росії Сталіна ..., спірним є 
соціалізм. Для декого це - питання моральної потреби пов ’яза- 
ти жертви сталінського терору з соціалізмом; для інших — не 
менш важливо відокремити терор від соціалізму і продемонст
рувати, що той був відхиленням ... (і тим самим) підтримати 
честь радянського соціалізму
— “Російський Огляд”, вступ до обговорення сталінізму 
1986 року

Посеред завалля, що залишилося по сімдесятичотирьох- 
річному радянському соціалістичному експериментові, чи 
спроможні наші класичні категорії витлумачити найбільшу з 
усіх утопічних авантюр новітньої історії? Чи виникли якісь нові 
запитання у зв’язку з безпрецедентним характером її кончини? 
І що цей крах передбачає на майбутнє, насамперед для Росії та 
решти колишніх комуністичних країн, проте й для самого 
соціалізму також? Залишаючи два останні питання для умо
глядного епілогу, розпочнемо з інтерпретацій минулого.

КОРЕНІ НЕДОВГОВІЧНОСТІ

Справді, виникло декілька нових запитань, але за де
тальнішого розгляду більшість із них зводяться до старих де
батів про можливість реформування радянської системи. Нові 
запитання, звичайно, більше не зачіпають цієї проблеми щодо 
легітимності Жовтневої революції, альтернатив НЕПу чи “не
г ід н о с т і” появи Сталіна. Натомість вони зосереджуються, те
пер уже у минулому часі, на серйозному питанні, яке дискуту
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валося протягом всієї перебудови: чи здатні були досягти успіху 
реформи Горбачова? Утім, звичайно, це тільки чергове форму
лювання основного питання про радянську систему з часів 
Хрущова: чи спроможна ленінська система перетворитися на 
соціал-демократію чи напівринковий соціалізм?

Можна було б сподіватися, що великий крах 1989-1991 
років дасть вичерпні відповіді на ці питання раз і назавжди, 
стверджуючи, що комунізм був нездатним до реформ, бо не 
зумів реформувати себе. Але тут виникає заперечення. Якщо 
що-небудь сталося, то це аж ніяк не означає, що воно взагалі 
не могло статися. З точки зору абстрактної логіки усе правиль
но. Проте маємо справу не з абстрактною логікою. Йдеться про 
конкретні історичні події, де ланцюг розпаду комунізму 1989-
1991 років, мабуть, повинен переконати нас у дечому щодо 
логіки цієї окремої системи.

Проте саме цього й не квапляться усвідомити. Тому ми зно
ву і знову чуємо про принадні альтернативи в радянській історії 
та вдихаємо приємні пахощі ностальгії щодо шляхів, від яких 
відмовилися, починаючи ще з часів НЕПу. У новому образі ця 
ностальгія запевняє, що крах Союзу стався випадково та через 
помилки режиму останніх років, а отже, його можна було 
відвернути1. Цю теорему можна викласти в іншій інтерпретації: 
крах Союзу 1991 року не був революцією, як стверджують 
Єльцин та демократи, а виключно “переходом до демократії і 
ринку” — ось чому здійснення реформи комунізму і перебудо
ви має “еволюційний” характер. Справді, після серпневих 
подій таку позицію відстоював сам Горбачов. Усе це, звичайно, 
знову зачіпає питання про заздалегідь визначену долю на протива
гу свободі волі в процесі розгортання експерименту.

У цій еволюційній теорії щось таки є. Та лише якщо обме
жимося безпосередніми причинами краху. Причини ж ці до
кладно розглядалися у двох попередніх розділах. Якщо узагаль
нювати, то найфундаментальнішою причиною став еко
номічний занепад та його несприятливі наслідки для статусу 
Радянського Союзу як супердержави. Виключно ця криза 
ефективності й примусила Горбачова розпочати перебудову; 
реструктуризація ж незабаром поставила його перед не
обхідністю атакувати партію. А це, в свою чергу, викликало 
убивчий ризик гласності, а потім демократизації. Врешті-решт, 
економічний занепад дискредитував ідеологічні претензії, а 
гласність призвела до відкритого проголошення цього факту» 
позбавивши систему легітимності і свободи ЧИНИТИ примус. ЦЯ 
обставина, у свою чергу, дала змогу національним меншинам
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повстати й зруйнувати народно-демократичні держави. На
решті, можемо включити до ланцюга причинної обумовленості 
й неодноразові тактичні помилки Горбачова, зокрема, випере
дження демократизацією економічної лібералізації, або ж те, 
що він оточив себе консерваторами, ворогами реформ.

Однак пояснення краху Союзу завдяки цим безпосереднім 
причинам у поєднанні з еволюційною перспективою, у якій во
ни зазвичай розглядаються, у старій радянології залишається й 
способом аналізу, і політичною заявою. Як зазначалося вище, 
такий підхід — продовження очікувань, пробуджених перебудо
вою, насправді є останнім подихом того, що називав “ідео
логією реформізму”, яка протривала довше, ніж сам об’єкт ре
форм. Втім, це може, й не був найостанніший подих, бо ево
люційні аргументи повернулися відразу після посткомуністич
ного періоду, щоб осудити шокову терапію Єльцина під час пе
реходу до ринку і вимагати максимального збереження “досяг
нень” радянського соціалізму, а саме державної монопольної 
власності, сильної “індустріальної політики”, планування за за
лишковим принципом і широкої системи соціального забезпе
чення. Крім того, навіть комунальна згуртованість трактувала
ся як автентично самобутня російська традиція, — на зразок 
тверджень старорежимних популістів.

У пострадянському контексті повернення привиду реформи 
комунізму супроводжувалося зазвичай словами “центризм” і 
“поступовість”, які передбачають розумний курс “золотої сере
дини” між дискредитованим комунізмом та імпортною ідео
логією нерегульованого капіталізму. Коротше кажучи, нам за
пропонували посткомуністичну версію знаменитого “третього 
шляху”, який супроводжував нас невідступно, починаючи від 
1930-х, і який асоціювався із західним культом “Горбі”. Отож, 
не дивно, що чимало колишніх прихильників перебудови як у 
Росії, так і на Заході обстоювали “центризм”, колишні ж гор- 
бофіли перетворилися на єльцинофобів2. Справді, хоч як це 
дивно, падіння комунізму майже не зачепило основної струк
тури дебатів щодо його значення.

Тому слід ще раз наголосити, що безпосередні “причини” 
краху комунізму — не дискретні або випадкові явища, перестав
лення яких дозволило б перебудові врятувати систему. Вони 
швидше складові моделі, котрі є виявом природи самої систе
ми. Отже, після 1991 року питання щодо очікуваних перспек
тив перебудови належать до тієї ж категорії, як і попередні що- 
4° можливостей реформування комунізму — питання ці хибні. 
Насправді нові питання стосуються причин дивовижної недов
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говічності комунізму наприкінці його існування. Бо крах 1989-
1991 років виявився справді приголомшливим: ніщо ніколи не 
здивувало так світ щодо комунізму, як процес його зникнення 
з історії. Одна із двох світових супердержав вибухнула, а її охо
ронці навіть не чинили будь-якого серйозного спротиву. Най- 
войовничіший політичний рух сучасної історії, який свого часу 
зробив кар’єру на збройних повстаннях і державних переворо
тах, на завершення виявився спроможним хіба що на жа
люгідний серпневий фарс 1991 року.

Пояснення цієї нетривалості полягає у тих довготривалих 
“системних” хибах радянської системи, які були предметом 
аналізу попередніх розділів. Узагальнимо: найглибші корені ра
дянської системи — а також її обгрунтування — сягають до мо
ральної ідеї соціалізму як повної рівності людей. Ця моральна 
ідея неодмінно приведе до інструментальної програми викоре- 
ніння основних джерел нерівності: приватної власності, при
бутку і ринку, — інституцій, з яких складається капіталізм. Ця 
програма, вважалося, виникає сама собою на підставі логіки 
історії (яка також є логікою демократії). Одначе, історія фак
тично відмовилася співпрацювати у створенні необхідної 
інструментальної програми, тому останню довелося реалізову
вати примусово завдяки новому й унікальному політичному 
інструменту — партії.

Отже, довготермінова формула совєтизму — макси
малістський або інтегральний соціалізм як бажана кульмінація 
логіки історії в поєднанні з диктатурою партії, котра посіла 
місце начебто добре налаштованого двигуна історії, — універ
сального класу пролетаріату. На цих сторінках така формула 
виявилася скороченою до поняття “ідеократична партократія”. 
Саме у побудові соціалізму за допомогою цього тупого прила
ду, а не в розвитку чи модернізації, і полягав радянський екс
перимент. Але такий героїчний задум неможливий за 
внутрішньою природою, бо використовуючи примітивні 
військові засоби партократії, неможливо реалізувати складні 
ідеологічні завдання ефективної економіки і справедливого, 
егалітарного суспільства. За таких обставин побудова радянсь
кого соціалізму могла здійснюватися хіба що як суміш ідео
логічних ілюзій та банального примусу. Це означало, що увесь 
“експеримент” розгортався у хибний спосіб від самого почат
ку, тобто з першої спроби більшовиків примусово змінити 
історію внаслідок перевороту у жовтні 1917 року і згодом, 191 
року побудувати комунізм завдяки військовим засобам. З цьо
го “первородного гріха” взяли витоки наступні примусові Д11»
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починаючи від революції “згори” 1929-1933 років, яка продов
жилася чистками і досягла кульмінації повоєнного періоду 
відновлення системи.

Проте слід зауважити, що це твердження аж ніяк не де
терміністичне. Можна зробити черговий висновок: “логіка” ра
дянської історії, виведена на цих сторінках, вкладається у твер
дження “якщо-тоді”3. Іншими словами, якщо певна подія у 
житті країни відбулася, то деякі напрямки розвитку детерміну
ються, й відкривається інший, вужчий діапазон можливостей. 
У такий спосіб Росія 1917-го могла перетворитися на консти
туційну демократію (опція, що включає “м’який” соціалізм за
гального добробуту на взірець західного), або на націоналістич
ний авторитаризм, або ж комуністичну диктатуру. Але щойно 
був зроблений “соціалістичний вибір” (як любив наголошува
ти Горбачов), залишився можливим лише надто звужений 
діапазон варіантів — тобто можливих без відмови від системи. 
Ця обмежуюча обставина на цих сторінках отримала назву “ге
нетичного коду” комунізму. Конкретно це означає, що беручи 
до уваги мету більшовиків — інтегральний соціалізм у 
поєднанні з диктатурою партії, радянський режим міг ухвалю
вати виключно програми, котрі придушували “капіталізм” і 
зберігали монополію партії на владу, адже протилежне пере
креслило б “знаменний” вибір, зроблений державою у Жовтні.

На практиці цей курс означав перманентну революцію зго
ри. Та оскільки така система правління за неухильного дотри
мання неминуче поставила б режим під загрозу, руйнуючи 
країну, її слід було “регулювати” періодичними відступами до 
певної форми НЕПу, здійснюючи почергово то “жорсткий”, то 
“м’який” комунізм. Втім, “м’який” комунізм не можна було 
доводити до тріумфу, що також призвело б до руйнації режи
му. Тому Бухарін і НЕП ніколи не були реальною альтернати
вою сталінізму. Залишалися два єдино реальні варіанти для си
стеми, заснованої на ленінізмі: або чинити по-сталінськи, не
порушно стаючи на захист учиненого; або ж узагалі відмовити
ся від системи в цілому. Останнє — наслідок, до якого привів 
Горбачова нео-бухарінізм 1989-1991 років. Бухарін і НЕП ніко
ли не були чимось більшим за вічну — й неодмінно присипля
ючу — ілюзію досягнення термінологічної суперечності: демо
кратичний комунізм, або “соціалізм із людським обличчям.”

Утім, “перманентну” революцію згори не можна підтриму
вати невизначено довго. Тому після початкового вибуху еко
номічного розширення за часів Сталіна, наступних років ко
мунізм давав дедалі скромніші показники. Одночасно жахливі
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наслідки інструментальної програми продовжували дедалі 
більше пригнічувати перше захоплення і натхнення. Таким чи
ном, соціалізм виявився побудованим у 30-х роках не раніше, 
ніж Міф, на якому він постав, перетворився на Брехню. Тоді ж 
через невпинний економічний занепад та моральну поразку ре
жиму тривалий час після смерті Сталіна запанувала зневіра в 
ідеології; а без опори ідеології воля партії здійснювати примус 
розчинилася у повітрі. Під час доби Горбачова ця ерозія дозво
лила народжуваному громадянському суспільству кинути вик
лик гегемонії Партії. Отож, коли в серпні 1991 року апарат зро
бив неминучу спробу згорнути реформи, то зазнав ганебної по
разки, а вся застаріла структура впала протягом трьох днів. Бо 
повна дискредитація, а отже, й рішучий вибух системи завжди 
були тільки справою часу і накопичення внутрішніх протиріч 
“побудови соціалізму”. Якщо врешті-решт комунізм розсипав
ся як карточний будиночок, то це сталося виключно тому, що 
він завжди був і залишався саме таким будиночком.

Загалом, не існує такої речі, як соціалізм, проте Радянський 
Союз усе ж побудував його. Отже, коли нечувано неконкурен
тоспроможна економіка, нарешті, виявила очевидність цього 
парадоксу, інституціалізована вигадка про “реально існуючий” 
марксизм безслідно зникла. “Сюрреалізм” советизму раптово 
розчинився, й Росія прокинулася наче після страшного сну се
ред уламків сімдесятирічної катастрофи4. А разом із нею про
кинулася й решта світу, отямившись від хворобливої зачарова
ності Жовтнем, який майорів над нашим нетривалим XX 
століттям.

Проте революції у серпні 1991 року чогось таки бракувало. 
Можливо, зовсім невипадково термін “невдалий переворот” чи 
“путч” не отримав негайної заміни на більш відповідні слова 
“серпнева революція”, або революційна маркетизація та прива
тизація Єльцина постійно називалися “реформами”, начебто 
він виявився таким собі Горбачовим II. Безумовно, 1991 рік 
викликав не такий гострий злам, як 1917-й або 1789-й, проте 
за таких обставин у сучасній історії залишаються тільки дві пе
реломні дати. Отож яку відмітку на революційній шкалі Ріхте- 
ра позначає серпень 1991 року?

Можна стверджувати, що ця дата належить більше до ево
люції, бо насильство виявилося мінімальним, переважна 
більшість колишніх постатей залишилися на сцені й після по
вені, — багато хто з них і досі посідає колишні посади, а не
обхідні зміни у менталітеті і, зокрема, в інститутах відбулися 
1989 і 1990 років, а не у серпні. Поки що усе правильно. Та як
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що рушимо трохи далі, помітимо, що 1991 року комуністична 
партія виявилася зруйнованою, а супердержава розчленованою; 
найпершими у світі відмовилися від “соціалізму” у соціалістич
ному суспільстві на користь “відновлення капіталізму”; а най
триваліша вигадка XX століття, псевдорелігія-псевдонаука 
марксизму-ленінізму просто розчинилася. Жодна річ із цього 
переліку неспроможна була зникнути поступово без серпнево
го шоку: проба сил між старим і новим порядком виявилася 
обов’язковою для здійснення “переходу”.

Якщо говорити простіше, усе це підлягає визначенню “ре
волюція”. Зрештою, основні компоненти радянської системи -  
партія, план, політична поліція і Союз — не зазнали перетво
рень; вони виявилися скасованими протягом короткого часу — 
лише трьох місяців після серпня. Твердження, що руйнація ви
явилася насправді еволюційною, рівнозначне твердженню, що, 
оскільки Людовік XVI скликав Загальні збори, а сам до 1792 
року залишався на троні, який похитнувся, події 1789 року ви
явилися швидше еволюційним, а не революційним завершен
ням абсолютизму, через що “визволенням” Франції слід завдя
чувати Людовіку, як визволенням Росії завдячували Горбачову 
(До речі, саме так і ставилися до Людовіка протягом перших 
двох суперечливих років після падіння Бастилії; здається, 
усвідомлення справжнього значення світових історичних подій 
завжди відбувається із запізненням.).

І все ж революційне завершення комунізму 1989-1991 років 
суттєво вирізнялося з-поміж решти революцій. Хоча слово “ре
волюція” позбавлене єдиного або чітко зафіксованого значен
ня5, зазвичай воно передбачає прорив уже сформованих потуж
них сил проти застарілої структури влади. В Англії 1640 і 1688 
років такою силою став шанований Парламент; у британській 
Північній Америці 1776 року нею стали тринадцять колоній із 
власним самоврядуванням; кількома роками пізніше у Франції 
виступив “третій стан”, який мав усі підстави твердити, що він, 
як казав абат Сієйєс, і є нацією. В усіх без винятку випадках ці 
сили підтримувалися впливовими й заможними людьми. Про
те у випадку комунізму, хоча стара оболонка влади справді спо
рожніла, раніше не існувало структурованих сил — політичних, 
економічних або соціальних, готових узяти владу: після ра
дянської повені залишилася порожнеча.

Отже, серпнева антирадянська революція виявилася рево
люцією не прориву нових сили, а вибуху. Й сила, що перебра
ла владу від комуністичного режиму, була неструктурованим 
‘громадянським суспільством” колишніх дисидентів, ідео
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логічних демократів та моральних лідерів. За марксистською 
термінологією, вони являли собою надбудову без базису: їм по
ки що бракувало власних матеріальних ресурсів і майна, які усе 
ще залишалися у розпорядженні старої номенклатури — реаль
ний соціалізм гарно вправився із завданням соціального ніве
лювання. Й ця крихкість громадянського суспільства справді 
простежувалася в усіх як один слабких етнічно-територіальних 
утвореннях колишніх “республік”. Хоча програма демократів 
усього Радянського Союзу передбачала створення “нормально
го” суспільства багатопартійної демократії й ринкової еко
номіки, вибух залишав їм для досягнення цієї мети мізерні за
соби. Таким чином, спадщиною сімдесяти чотирьох років ко
муністичного “розвитку” виявилася не “модернізація”, а за
гальне нагромадження інституційних уламків.

ВИВЕРТИ УТОПІЇ

Ці перекручені наслідки переважно можна пояснити пере
крученою логікою самого інтегрального соціалізму6. Однак цей 
аспект радянської катастрофи рідко вивчається внаслідок 
емоційного заряду, який бере початок із соціалістичної ідеї. 
Проблема полягає ось у чому. Якщо соціалізм мав намір ре
алізувати “благородну мрію” про рівність і братерство людей, 
як могло статися, що він привів до таких негативних наслідків 
у радянській практиці? Можна розв’язувати цю проблему, як 
ми вже переконалися, вбачаючи причину небажаних наслідків 
у російській відсталості, у чому й полягав моральний випад 
“великої парадигми”, що постійно повторювався в різно
манітних проявах від меншовиків і Троцького до західних 
соціал-ревізіоністів 70-х і 80-х років. Як висновок до парадиг
ми, дещицю вини приписували нездатності революції на Заході 
прийти на допомогу більшовизму, або ж спадщині російської 
автократії ще за часів Івана Грізного. Іншим “розв’язком” про
блеми виступав, якщо можна так висловитися, негативний он
тологічний аргумент, а саме: якщо справжній соціалізм за сут
тю демократичний, то недемократичний радянський комунізм, 
вочевидь, був не справжнім соціалізмом, а різновидом ‘дер
жавного капіталізму”. Отже, не бракувало зусиль реабілітувати 
соціалізм задля ще однієї спроби. _

Не варто зупинятися на цьому, бо усі такого роду підходи 
очевидні виверти, а слід подивитися в обличчя жахливій правду 
Бо якщо уважніше порозмірковувати над тим, що °знаЧ 
соціалізм, єдино правильною відповіддю на хибний парад
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про добрі цілі й погані наслідки буде те, що радянський екс
перимент став тоталітарним не всупереч соціалізму, а саме 
через соціалізм. Справді, соціалізм — в інтегральному або 
максималістському значенні Маркса і II Інтернаціоналу — 
ідеальна формула для тоталітаризму. Бо придушення 
“капіталізму” — у формі приватної власності, прибутку і 
ринку — рівнозначне знищенню громадянського суспільства 
і статичності усіх аспектів життя. Оскільки ж такий непри
родний порядок не може виникнути сам по собі, інтеграль
ний соціалізм також означає інституціалізований примус із 
боку партії.

Якщо викласти суть справи простіше, повна соціалістична 
націоналізація, зосереджуючи як політичну, так і економічну 
владу в одних руках, неминуче веде до жахливих злочинів про
ти окремих осіб і народу взагалі. Хоча Сталін представляв апо
гей такого розвитку, ленінський закон примітивного 
соціалістичного накопичення влади залишався чинним до са
мого кінця режиму. Ідея ж, що за спадкоємців Сталіна бюро
кратія партії-держави, місцеві партійні “префекти” та про
фесійні “групи інтересів” забезпечували функціональний 
еквівалент нормальному суспільству з багатократними центра
ми влади — це просто двозначність соціальної науки.

При розглядові “благородної мрії” соціалізму в цьому 
інституційному контексті справа тільки ускладнюється, то
му що він (контекст) має хибний ефект легітимності і у та
кий спосіб посилює примусову концентрацію влади. Однак, 
цей жорстокий парадокс не повинен виявлятися надто важ
ким для усвідомлення, чи потребувати ще одного перефра
зування, як хитрощі розуму Гегеля: це не що інше, як ба
нальна народна мудрість про дорогу до пекла, вимощену до
брими намірами.

Добрі наміри соціалізму, крім того, допомогли радянсь
кому тоталітаризму здобути епітальну славу найтривалішрго 
і найганебнішого явища усього XX століття. Нацизм про
тримався лише дванадцять років, італійський фашизм — 
двадцять два. Безумовно, різниця у довговічності між черво
ною та чорно-коричневою диктатурою до певної міри ви
падкова, тому що останній поклала край поразка у війні. 
Але ця “випадковість” фактично мала структурні причини, 
корінням яких виявилася різниця у характерах двох типів 
тоталітаризму. Бо центральноєвропейські диктатури для то- 
г° й утворилися, щоб продовжити конфлікт, на їхній по- 
ГляД, перерваний 1918 року за неприйнятних умов.

34 ^  4745
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Таким чином, ані німецький, ані італійський режим не мог
ли дозволити собі руйнівної внутрішньої революції на зразок 
сталінської і водночас бути готовими до військового реваншу. 
За Гітлера ж ця війна повинна була розпочатися, коли йому 
виповнилося п’ятдесят, — 1939 року. Отож він мав час її завер
шити. Тому жоден із цих режимів не створив таких внутрішніх 
структур, які б бодай приблизно виявилися настільки тотальни
ми, як у Радянському Союзі: промисловість не націоналізува
ли, ринок не придушували, а тільки підпорядкували “команду
ванню” і врегулюванню державою. Хоча суспільство й було за
ляканим відомою схильністю держави до жорстокості, актив
ний терор застосовувався виключно проти незначної частини 
населення. У такий спосіб Гітлер очищав суспільство, на його 
думку, від таких недержавних елементів, як євреї, комуністи і 
соціал-демократи; решта населення була просто gleichgeschal- 
Iе ґ , переконана, що війна неминуча. (Безумовно, якби йому 
вдалося виграти війну, він революціонізував би Німеччину зсе
редини, проте не це було його першочерговим завданням.) 
Муссоліні зробив з Італії те, про що він із розчуленням думав, 
як про “тотальний” порядок, хоча фактично це виявилося ли
ше блідою копією Москви (і Гітлера також). Й не варто нага
дувати, що радянська колективізація, терор і ГУЛАГ забрали 
принаймні удвічі більше людських життів, ніж концтабори 
Гітлера. Якщо робити емпіричні порівняння, це виступає більш 
ніж очевидним рахунком між двома типами тоталітаризму.

Проте, звісно, ми робимо це нечасто як через різні ідео
логічні оболонки, що огортають ці два типи системи, так і че
рез наше власне несхоже реагування на обидві ідеології. Основ
на відмінність між двома типами системи полягає у тому, що 
жодний із західних тоталітаризмів не створив такого фантас
тичного, проте водночас і правдоподібного інтелектуального 
галюцинаторного світогляду, як марксизм-ленінізм. Бо обидва 
західні тоталітаризми зверталися до інтуїції та внутрішніх сил, 
які брали початок у романтичному націоналізмі у поєднанні з 
соціальним дарвінізмом, а радянський тоталітаризм використо
вував структуровані, раціоналістичні категорії Просвітництва у 
трактуванні німецької діалектичної традиції. Але, як зауважив 
Достоєвський щодо Чернишевського, героя Леніна, 
Просвітництво приносить не тільки світло. Воно має подвійне 
обличчя, і темний бік особливо темний, бо поділяє універ
сальні домагання свого світлоносного двійника.

* тут - приведена у відповідність (нім.).



ПЕРЕКРУЧЕНА ЛОГІКА УТОПІЇ 531

Претензії на універсальність виявляють найважливішу 
різницю між двома типами тоталітаризму. Націоналістичні то- 
талітаризми за своєю природою були ексклюзивними, присвя
ченими регенерації і міжнародному тріумфу однієї конкретної 
нації, яка вважалася вищою за інші. Тому у них не могло ви
никнути послідовників поза межами власних країн, навпаки, 
решта країн були їхніми потенційними ворогами. Безумовно, 
загальна модель фашистської або корпоративної альтернативи 
конституційній владі могла видатися й насправді видавалася в 
міжвоєнний період принадною за межами самих фашистських 
держав; Муссоліні і Гітлер укладали альянси зі схожими 
національно-диктаторськими режимами. Утім, гасло “націо
налісти усього світу, єднайтеся” здійснити неможливо. При
надність радянського соціалізму, який походив від 
Просвітництва, виявилася, за його природою, всеохоплюючою 
і отже, спрямованою на все людство. Бо ідеали раціоналізму та 
егалітарної демократії не містили нічого виключно російсько
го, а за всеосяжністю та застосуванням залишаються універ
сальними. Оскільки ж багато хто серед “лівих” і “центристів” 
ці ідеали ззовні поділяють, громадська думка закордоном 
завжди була більш поблажливою до радянського тоталітаризму, 
ніж до його суперників.

Однак тяжіння Союзу до “лівих” позицій не заважало йому 
фати і на націоналістичних почуттях, принаймні для 
внутрішнього користування, відволікаючи увагу зовнішнього 
світу своїм “пролетарським інтернаціоналізмом”. Таким чи
ном, радянський режим дійшов до власного національного 
соціалізму; принаймні хоч у цьому він уподібнювався тоталіта
ризму революційного “правого” табору. Він насправді перевер
шив ефективність “правих”, досягнувши високої якості систе
ми національної мобілізації, адже за сталінських часів відбуло
ся злиття уславлення Батьківщини з консолідацією соціалізму. 
Саме з цієї причини після 1991 року спадкоємців радянського 
устрою з повним правом можна було називати “червоно-ко- 
ричневими”.

Ця конвергенція радянського із революційним “правим” та
бором стала можливою, бо останній мав надто мало спільного 
із традиційними антиреволюційними “правими” без огляду на 
те, походили вони зі старого режиму, чи із сучасного 
“капіталізму” — якщо справді слово “праві” є відповідним 
терміном для позначення нових національних революціонерів. 
Фашизм був радикальним, вирівнювальним, деспотичним і за
звичай атеїстичним рухом, а отже, за своєю природою ворожим

34*
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старим консервативним, елітарним і традиційно клерикальним 
“правим”. Тому фашизм не зовсім алогічно привласнив назву 
“лівих”, кінцеву мету демократичного вирівнювання, — 
соціалізм. Немає випадковості у тім, що Муссоліні очолював 
італійську Соціалістичну партію, а Гітлер для своїх цілей пере
хопив деякі методи мобілізації, а задля масової підтримки — 
зовнішні соціалістичні ознаки своїх суперників комуністів та 
соціал-демократів.

Попри звичку розцінювати національні і соціальні рево
люції XX століття як полярні протилежності, їхнє поєднання не 
викликає подиву, бо слід пам’ятати, що сучасний націоналізм, 
як і соціалізм — безпосереднє породження егалітарної демо
кратії. Адже, коли французька революція заснувала власну 
політику на популярному народному суверенітеті, вона пере
творила ієрархічний світ старого режиму “станів” і “суспільних 
груп” на однорідну масу рівноправних громадян, створивши 
тим самим популістську народну націю-державу. У цьому 
унітарному суспільстві логічним продовженням загального ви
борчого права стала загальна військова повинність, на той час 
як за старого режиму військо складалося із дворян-офіцерів і 
найманих солдат, а війни залишалися обмеженими. За демо
кратичних республік військо уперше стало масовим, війни ж 
могли стати тотальними.

Саме ця інша, військова грань сучасної демократії 
відкрила можливість до створення масових армій та небаче
ного кровопролиття Першої світової війни. (Прогрес 
військових технологій виявився другорядним у цьому про
цесі.) І саме цю іншу грань демократії національні рево
люціонери центральної Європи зробили центром власної 
програми, адже їхньою метою було відновлення війни і пе
ремога в ній. Справді, саме ця військова грань масової де
мократії викликала до появи два конкуруючі типи сучасно
го тоталітаризму. Отож наше коротке XX століття породило 
два випадки виродження егалітарної демократії, й цілком 
логічно, що обидва вони однаково поклонялися боротьбі та 
силі та поділяли зневагу до верховенства права.

Однак обидва ці тоталітаризми трактували культ боротьби 
по-різному. Національна боротьба фашизму була 
дарвіністським змаганням, за законами якого виживає 
сильніший; тому тут відверто насаджували культ брутальної си
ли і права переможців повністю панувати над переможеними. 
Соціальна класова боротьба комунізму, з іншого боку, хоча та
кож залишалася війною до повної перемоги, передбачала ска-
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сувати всі класи, досягти повної гуманізації людини і єдності 
людського роду за соціалізму. Але диктатура пролетаріату пере
творила комуністичний культ сили із засобу на мету, а тому 
“реальний” соціалізм означав не емансипацію людини, а по
дальше затвердження влади партії. І у такий спосіб пошуки 
Утопії закінчилися трагедією.

Ще з часів Арістотеля відома мудрість про те, що трагедія 
полягає не в тріумфі очевидного зла, а у перекрученні добра. 
Найвищим соціальним здобутком новітніх часів стала демо
кратія у багатьох значеннях, розглянутих у цій країні. Одним із 
перекручень цього здобутку став агресивний націоналізм, який 
сіє ворожнечу. Це — грубе й очевидне відхилення від суті демо
кратичного принципу — абсолютної цінності, навіть святині, — 
людини, Кантового раціонального індивідума, втілення засобу 
і мети, чи гегелівських рабів, які перетворюються на душі, а 
згодом на громадян.

Перекручення інтернаціонального соціалізму — це тонша 
справа. Соціалізм замислювався як summum bonum* егалітарної 
демократії. Втім, його радянське втілення виявилося найбільш 
довершеним і тривалим із решти сучасних тоталітаризмів. 
Більше того, сповідування його гуманних намірів протягом де
сятиліть в очах людства затьмарювало справжню природу уст
рою. Тому радянське перекручення демократичних цінностей 
набрало найжорстокішої форми дегуманізації людини в ім’я 
можливої гуманізації людства. Отож радянська соціалістична 
трагедія тривала упродовж сімдесяти чотирьох років під знаком 
парадоксу, за яким великі ідеали призводять до великих зло
чинів.

Зрештою, ця драма не стала п’єсою із двох незавершених і 
постійно повторюваних дій, як ми наперед уявляли, познайо
мившись лише з її початком і серединою. Тепер, коли відоме її 
завершення, стає зрозумілим, що радянська драма й була 
Цілком класичною трагедією, що складалася із трьох вирішаль
них дій, де в останній розв’язуються дилеми, про які заявлено 
У першій.

Три дії завершеної історії визначаються просуванням до 
соціалізму від Маркса до Леніна й до Сталіна. Фантазії Марк
са про соціалізм як некапіталізм мусили були реалізованими 
завдяки неминучій логіці історії — одначе саме насильницька 
Революція відіграла роль її “локомотива”. Якщо ми цілком об
грунтовано поставимо соціальну логіку попереду політичного

* найвище благо (лат.).
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локомотиву, то з’ясується, що II Інтернаціонал соціал-демо
кратів виявився неспроможним вийти за межі капіталізму чи 
запобігти Першій світовій війні. Внаслідок цього після вста
новлення миру амбіції учасників II Інтернаціоналу зосередили
ся на реформізмі задля побудови держав загального добробуту
— саме цим зараз і обмежується значення терміну “соціальна 
демократія”, яка стала єдиним цивілізованим наслідком марк
систських пошуків.

Утім, війна призвела до того, що оригінальний, макси
малістський марксизм видавався ще невідворотнішим, а сама 
вона водночас дала Леніну нагоду поставити локомотив рево
люції — у формі нав’язаної волі партії — попереду логіки історії. 
Однак, попри цю інверсію формальних пріоритетів Маркса, 
воєнний комунізм Леніна подібно до звичайного соціального 
“капіталізму” міг працювати з меншими зусиллями та вищою 
ефективністю. Таким чином, жахлива правда експерименту по
лягає у тому, що інтегральну марксистську програму можна бу
ло реалізувати виключно завдяки засобами ленінізму, а засоби 
ленінізму могли досягти своєї соціалістичної мети виключно 
через сталінські методи.

А як же бути із внеском Росії до цієї драми? Навряд чи її 
роль полягала у тому, щоб зіпсувати експеримент, — як про це 
свідчить зручна теорія про офірного козла історії — з огляду на 
московську спадщину економічної відсталості та східного дес
потизму. Роль Росії полягала у забезпеченні експерименту 
соціальною tabula rasa* у формі слабкого (з історичних причин) 
громадянського суспільства, розпорошеного до того ж війною, 
і вже цим самим у створенні вакууму компенсуючих сил, який 
і дозволив партії реалізувати її фантазії. Утім, цей внесок був 
хоч і необхідною, проте недостатньою передумовою ко
муністичної авантюри. Російський хаос сам собою, або деспо
тичні привиди дому Романових спроможні були викликати до 
життя національний авторитаризм регіонального значення; 
проте саме ідеологічний соціалізм виявився достатньою пере
думовою прискорення всесвітньо-історичної радянської тра
гедії. Ніде поза “домом Маркса” не могло статися нічого до та
кої міри летального, як “Орестея” ленінізму.

* чиста дошка (лат.).



ЕПІЛОГ

СПАДЩИНА

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!
— Федір Тютчев, 1855

Поступовий розвиток принципу рівності — факт 
провидіння... , він універсальний, стійкий, він постійно 
ухиляється від перешкод, які йому чинять, й усі люди та події 
сприяють його прогресові. То чи розумно вважати, що 
соціальний рух, причини якого настільки віддалені у часі, 
можна зупинити протягом життя одного окремого покоління ? 
Чи можна вважати, що демократія, яка скинула 
аристократію та королів, зупиниться перед заможною 
буржуазією?
— Апексіс Токвіль, Демократія в Америці, 1838

РОСІЯ ПІСЛЯ СОЦІАЛІЗМУ

Кінець “справжнього соціалізму” в Центральній Європі
1989 року, а згодом у Росії 1991-го, викликав хвилю ейфорії 
в причетних країнах та у зовнішньому світі, чим нібито 
відтворив “весну народів” 1848 року. На Сході громадяни 
сподівалися пожити нарешті в “нормальному суспільстві” 
Для них це означало не тільки рівень західної заможності, 
але й насамперед існування, звільнене від всеосяжної ідео
логії. На Заході ж хвилю тріумфальних почуттів підняло 
очікування вселенської перемоги ліберальної “ринкової де
мократії”. У Центральній Європі ейфорія тривала близько 
півтора року, у колишньому ж Радянському Союзі її не ви
стачило й на півроку; в унісон із ними забив тривогу і Захід. 
Справді, ще не охолов у своїй могилі комунізм, а вже залу-
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нали пророцтва про фашистське майбутнє — про сценарій 
“веймарської Росії”.

Справді, в усьому екс-радянському світі дедалі накопичува
лися проблеми: економіка продовжувала занепадати, у деяких 
регіонах крайня форма націоналізму привела до кривавих сути
чок, населення потерпало за умов інфляції, беззаконня і за
гального браку безпеки. Що стосується Заходу, то почуття 
тріумфу вивітрилося, щойно з’ясувалося, що не відбувається 
жодного чистого “переходу до демократії”, і що хоч би якими 
були позитивні зміни, вони обійдуться Заходові надміру доро
го, створивши чимало нових проблем. Навіть Східна Німеччи
на, яка колись видавалася найсприятливішим регіоном для 
відродження, виявилася настільки обтяжливою, що призвела 
схожу на Гібралтар західнонімецьку економіку до глибокого за
непаду. Незабаром стало очевидним, що закінчення холодної 
війни не принесе жодних “мирних дивідендів”, а натомість 
створює для світу нові серйозні можливості поширення ядер
ного озброєння1.

Хоча на Сході й Заході в усіх це викликало розгублення, 
проте такі наслідки насправді не мали б нікого дивувати, якщо 
брати до уваги те, чим свого часу був справжній соціалізм. Бо 
радянський устрій, зрештою, був “моно-організаційною” сис
темою, в якій усе — від партії, планування і навіть до політич
ної поліції — було структурно і функціонально взаємозалеж
ним. Таким чином, слід було й очікувати, що тотальна система 
зазнає тотального краху і залишить по собі тотальні проблеми: 
партія розпалася, а її місце заступила адміністративна анархія; 
план вибухнув і залишився бартер; а Союз розпався на 
конфліктуючі національні республіки. Усі ці раптові зміни 
відбулися водночас. Отож, щоб піднятися над цими суцільни
ми “завалами”, використовуючи метафору Солженіцина, усе 
слід було робити відразу, через що виникла зовсім безвихідна 
ситуація, коли за логікою усе треба було здійснювати в першу 
чергу. Саме у цьому й полягає історична особливість анти- 
соціалістичної революції через вибух (а не через якісний про
рив), а звідси витікає й джерело двозначності навколо рево
люційного статусу серпня 1991 року. Так що логіка системи 
продовжувала діяти навіть із “того світу”.

Ця дилема добре укладається у часто цитований жарт, якии 
так гарно змальовує радянський устрій і який приписують то 
Леху Валенсі, то російському гумористу Михайлу Жванецько- 
му: дуже просто зварити рибну юшку з акваріуму, проте ше 
ніхто не винайшов спосіб зробити акваріум з рибної юшки-
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Протягом восьми місяців 1918 року Ленін прокрутив російське 
громадянське суспільство через м’ясорубку воєнного ко
мунізму, перетворивши його на неринковий, беззаконний 
фарш. Борис Єльцин та його спадкоємці потребуватимуть жит
тя цілого покоління, щоб знову перетворити Росію на 
життєздатний акваріум. Подібна ситуація й подібна загадка ще 
не мали прецедентів у світовій історії; й нікому невідомий ре
цепт зворотного перетворення. Отже, Росії, щоб повернутися 
до “нормального суспільства”, доведеться імпровізувати, задо
вольняючись поки що вимушеним станом юшки. А зовнішній 
світ мусить запастися терпінням задля дуже тривалого шляху 
співчуття і допомоги.

Природа “нормального” суспільства зазвичай визначається 
як “ринкова демократія”. Таке визначення не завжди було са
моочевидним. Справді, словосполучення “ринкова демократія” 
могло б вразити будь-якого економіста від Сміта до Кейнза, чи 
будь-якого демократа від Джефферсона до Уїлсона, бо вже са
ме існування ринку в будь-якому функціональному суспільстві 
залишалося аксіомою для усіх цих мислителів. Лише з крахом 
радянського експерименту виникла необхідність пояснити цей 
факт і особливо з’ясувати необхідний зв’язок між політичною 
та економічною свободами.

Зрештою, звернувши увагу на цей зв’язок, Росія, без 
сумніву, неодмінно з’ясує, що стати ринковою демократією те
пер важче, порівняно з 1914 роком. Історичні докази свідчать, 
що завдання створення незліченних інститутів, які складають 
зрілу ринкову економіку, незрівнянно важче, ніж завдання 
формування політичної демократії. Росія 1914 року вже мала 
основні компоненти ринкового суспільства; додати до них кон
ституційний режим, власне, не виявлялося надміру важкою 
справою, за умови успішного подолання небезпеки рево
люційного розриву з автократією. Основною внутрішньою пе
решкодою для успішного переходу залишалися, як вказувалося 
вище2, соціологічна незрілість Росії 1914 року, і особливо чи
малий прошарок селянства переважно без приватної власності 
чи усвідомлення значення громадянського суспільства. Саме 
Цей чинник, звичайно, у поєднанні з негараздами війни і пере
креслив перспективи Росії щодо ринкового громадянського 
суспільства, давши більшовикам можливість захопити владу.

Утім, після 1991 року Росія, на щастя, вільна від тягаря гро
мадянської війни, все ж постала перед низкою набагато важчих 
внутрішніх проблем. Вона повинна формувати ліберальний 
економічний устрій і водночас розбудовувати демократичну
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державу; крім того, їй доводиться творити російську державу- 
націю. Бо слід пам’ятати, що такого суб’єкту, як Російська Фе
дерація зразка 1991 року, не існувало до падіння комунізму.

Від шістнадцятого століття, коли Іван Грізний завоював Ка
занське й Астраханське ханства, держава, якою правили з 
Москви і Санкт-Петербургу, ніколи не була національною. До 
1917 року вона залишалася багатонаціональною династичною 
імперією, яка відкидала національний принцип (навіть частко
во для Росії) в ім’я державних інтересів. Після 1917 року вона 
перетворилася на імперію партії, яка експлуатувала національ
ний принцип у культурі, проте заперечувала його у політиці. Із 
цих залишків імперії і треба сформувати сучасну державу, яка 
водночас буде як децентралізованою, і як федеральною, та 
відшкодувати збитки, яких завдала гіперцентралізація радянсь
кої псевдофедерації. Тим більше, що ці численні завдання 
відбудови і творення нового суспільства функціонально 
взаємозалежні, і щоб досягти успіху у кожному окремому ас
пекті, до їх вирішення слід приступати одночасно. Тобто 
відтворення громадянського акваріуму, розтрощеного 1917 ро
ку, вимагає нечуваних зусиль.

За таких скрутних обставин не слід виключати можливості 
найкоротшого шляху авторитарного правління, як засобу при
мусового прискорення маркетизації і формування держави, як 
шляху, який називають сценарієм Піночета або китайським 
сценарієм. Та чи не заперечуватиме, зрештою, така можливість 
необхідного співвідношення між ринком і демократією, котре 
давні прихильники вільного підприємництва тріумфально про
голосили уроком радянського краху? На це питання неодмінно 
чекають бурхливі дебати у міру того, як прихильники демокра
тичного соціалізму кидатимуть виклик початковому швидкому 
темпові економічної лібералізації в посткомуністичній Європі і 
закликатимуть до повільнішого, “центристського” підходу до 
економічних перетворень — така аргументація з’явилася 
внаслідок занепокоєння академічних та політичних кіл, про шо 
йшлося у попередньому розділі.

Якщо вже йдеться про цю спірну проблему, то емпіричний 
досвід вперто підказує декілька узагальнень: по-перше, тепер 
стало очевидним, що не існує й не може існувати будь-яких 
зразків політичних демократій із командною економікою. По- 
друге, насправді були приклади успішних ринкових економік 
за авторитарних режимів без політичної демократії. Проте не 
аж ніяк не доказ того, що ринок споріднений із авторитариз
мом; це тільки демонструє, що авторитарні режими можуть
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створити певний простір для свободи, чого зробити неспро
можні тоталітарні. По-третє, немає жодних зразків політичних 
демократій без економіки, яка рухається завдяки ринку. Сюди 
входять усі так звані країни демократичного соціалізму, на зра
зок Швеції, які тільки регулюють, однак не придушують ринок 
чи приватну власність. По-четверте, надмірне регулювання і 
величезні програми соціального забезпечення мають тенденцію 
непомітно перетворюватися на безпосереднє командування і з 
часом завдають шкоди ефективності і зростанню. Тому мусимо 
зробити висновок, що справді існує континуум демократично
го соціалізму з повним набором ознак цього типу.

Та якщо простежимо континуум етатизму у зворотному на
прямку, історичний досвід від Іспанії до Чилі, Південної Кореї 
й Тайваню доводить, що ринок без демократії — тимчасовий 
стан і що, врешті-решт, ринкове суспільство, — для повно
цінного функціонування потребує конституційної влади і 
політичного плюралізму. Рано чи пізно майже всі суспільства, 
досягаючи стабільного росту, демократизувалися. Таким чи
ном, якщо Росія справді хоче стати сучасною, їй доведеться ви
конати усі численні завдання, поставлені перед нею серпневою 
революцією. Так звані “центристські” спроби переробити час
тину радянської спадщини тільки уповільнять і, можливо, 
зруйнують цей процес модернізації. Найважливіше питання 
полягає не в тому, чи повинна Росія обирати ліберальний або 
“центристський” вихід із комунізму, а радше — наскільки ре
альні у неї шанси досягти логічного поєднання ринку з демо
кратією без проміжної авторитарної стадії.

Порівняно з 1914 роком, після радянської паузи у цій справі 
головна перевага Росії полягає у її новому соціологічному 
профілі. Зараз ця країна індустріалізована, письменна і на 75 
відсотків складається з міського населення. Крім того, вона має 
кваліфіковану робочу силу та першокласну технічну 
інтелігенцію. “Середній клас” цього суспільства — ширше по
тенційне коло прихильників ринкової демократії порівняно із 
1914 роком. І у цьому відношенні теорія модернізації має пев
ний сенс.

Проте не у всьому. Бо всупереч соціально-науковій гіпотезі, 
посткомуністична Росія не являє собою “розвинутого” чи “су
часного” суспільства, як сама теорія модернізації визначає цей 
статус. Що найгірше, у теорії модернізації, застосовуваній сто
совно Росії соціалістами, передбачалося, що “розвиток” закла
де “базу” під “надбудову” партії і тим самим, нарешті, дозво
лить ленінізму демократизуватися3. Але цього, звісно, не тра
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пилося. Так що усю проблему перекрученої сучасності Росії те
пер потрібно проаналізувати по-новому.

Росія — країна справді індустріалізована та з переважанням 
міського населення, проте це не означає, що їй властивий увесь 
комплекс сучасності. Розпочнемо із того, що тут має місце ра
дикальна незбалансованість між незграбно-громіздким 
індустріальним (або радше військово-промисловим) сектором, 
недієвим сільськогосподарським і ледь розвинутим сектором 
побуту. Водночас донедавна основний актив Росії, індустріаль
ний сектор, по суті неконкурентоспроможний на сучасному 
світовому ринку; країна бере участь у цьому ринку виключно 
як виробник зброї або ж як країна третього світу, тобто як ек
спортер сировини. Крім того, посткомуністична Росія вражена 
найтяжчою екологічною хворобою сучасної доби. Ця обстави
на передбачає масові інвестиції та відбудову. Таким чином, за
галом пострадянська економіка перебуває у стані руйнації, яку 
можна порівняти зі станом німецької та японської економіки 
після Другої світової війни. По суті, Росія опинилась навіть у 
гіршій ситуації, тому що її застаріле фізичне виробництво усе 
ще працездатне й усе ще екологічно смертоносне.

Крім того, сучасне ринкове суспільство, крім фабрик і за
водів, потребує цілої мережі установ, яких Росії бракує. Корот
кий перелік таких установ включає різноманітні банківські 
інститути з використанням чекових книжок і кредитних кар
ток, незалежні дослідницькі і статистичні установи, страхові 
компанії і, звісно, справжній сектор послуг. Не менш важли
вим є корпус комерційного і контрактного права для регулю
вання системи. Розробка кожного із цих елементів потребує 
чимало часу, як, до речі, й навчання людей новим навичкам, 
необхідним, щоб система запрацювала.

Відносно цього найбільш негативним і ретроградним аспек
том радянського устрою став його вплив на менталітет населен
ня. Він залишив по собі заздрість егалітаризму, підозри, що 
підприємництво є “спекуляцією”, рефлекторне реагування на 
адміністративні команди, а не на ринкові стимули, й оману 
нав’язаної марксистсько-ленінської догми, яка гальмує критич
не мислення. Слід додати також гнітюче усвідомлення того, шо 
безмежні жертви привели до національної поразки і що країна 
марно розтратила, як кажуть у народі, “сімдесят років по дорозі 
в нікуди”.

Таким чином, радянський “розвиток” у співвідношенні до 
витрачених зусиль майже нічого не залишив новій Росії для 
розбудови. Багато ж із того, що залишилося, слід буде перебу
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дувати, щоб перетворити країну на життєспроможну. Щоб до
сягнути ринкового суспільства, не досить лібералізувати ціни і 
приватизувати існуючу промисловість: слід спорудити захисні 
редути нових економічних установ і створити нові галузі. Крім 
того, хоча комунізм відійшов уже у минуле, комуністи усе ще 
залишаються на місцях, і номенклатура керівників під
приємств, голів колгоспів і місцевих радянських функціонерів 
усе ще керує переважною частиною економіки і країни в ціло
му. Таким чином, “перехід” не стане континуумом від радянсь
кого до “нормального” розвитку; швидше це буде величезним, 
тривалістю в ціле покоління поступовим витісненням старих 
підприємств та кадрів і водночас новою індустріалізацією 
країни та перенавчанням населення відповідно до справді су
часних вимог. Надмірна ціна, заплачена за будівництво 
соціалізму, значною мірою виявилася марною, і пострадянська 
Росія та й такі справді розвинені посткомуністичні країни, як 
Східна Німеччина і Чехія, як і Сізіф, будуть вимушені розпо
чинати усе спочатку, з підніжжя пагорба.

Усе це викликає запитання, яким міг бути розвиток Росії 
без більшовизму. Отож ми можемо відновити екскурс до пере
рваної 1914 року уявної історії російської революції мирного 
часу, розглянутої з точки зору лібералізму4. Якщо припустимо 
оптимістичний сценарій перемоги конституції, буде неважко 
уявити неколективізоване селянство, однак із міцною мережею 
кооперативів (утопія помираючого Леніна), бо такі кооперати
ви колись фактично існували, а більшовики, захопивши владу, 
зруйнували їх. Можемо також припустити керовану державою 
ринкову індустріалізацію відповідно до вже випробуваної схе
ми подолання відсталості через урядові і закордонні інвестиції, 
що ще раніше запроваджували Вітте і Столипін. За таких обста
вин Росія продовжила б розвиватися як велика індустріальна 
держава, стабільно долаючи прогалини між собою та Заходом.

Навіть якщо припустити ймовірніший сценарій із 
трагічнішою розв’язкою (російський Франко і національний 
авторитаризм), економічний результат був би майже таким са
мим: соціальна нерівність, проте й зростання, хоча, звісно, не 
обійшлося б і без невдачі та занепадів. Однак усе ж через сімде
сят чотири роки країна перетворилася б загалом на суспільство 
“переважаючого міського населення, індустрії і грамотності” 
(як ідеться в літанії за розвиток), та, крім того, ще й на 
суспільство із приватною власністю і плюралізмом, — коротше 
кажучи, зі справжньою сучасною культурою. Та й російський 
Франко не утримався б протягом усіх цих десятиліть, і
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найімовірніше, країна вже стала б сьогодні конституційною 
демократією, як більшість європейських держав.

Хоч би яким був її некомуністичний уряд, для країни євро
пейської культури, настільки ж великої, як і багатої на при
родні ресурси, як Росія, зовсім не існувало жодного іншого 
шляху, як лише стати наприкінці XX століття великою 
індустріальною державою. Абсурдно доводити — а саме це не
минуче відбувається, коли ми відштовхуємося від теорії мо
дернізації, особливо, коли до неї додаються соціалістичні 
очікування, що комунізм виявився необхідним, щоб вивести 
Росію з відсталості до модернізму. Такі міркування відобража
ють реальну детерміністичну помилку радянології. Тобто, якщо 
індустріалізація фактично відбулася по-комуністичному, то 
інакше й бути не могло. Однак навпаки, — шлях більшовиків 
до “розвитку” був надто блідою імітацією справжнього шляху. 
І дійсно, він виявив свою неконструктивність майже у кожній 
сфері — в економіці, культурі і в моралі, залишивши по собі по
творне, хирляве і, як казав Єльцин, “хворе” суспільство.

Та водночас неможливо уявити у згаданих вище неко- 
муністичних сценаріях будь-чого настільки безголового і 
руйнівного, як радянська колективізація і ГУЛАГ, або будь- 
якої форми державного втручання у ринок, настільки ж жорст
кої і марнотратної, як сталінська система планування. Ця суво
ра критика стосується також оригінальної меншовицької версії 
першого п’ятирічного плану, возвеличеного колись разом із 
постаттю Бухаріна; бо після Сталіна Радянський Союз повер
нувся до планування майже того ж типу, хоч наслідки однак за
лишалися незадовільними5. Ілюзії максималістичного 
соціалізму і свавілля ленінської партії виявилися незамінними, 
щоб створити особливі радянські інститути плану, колгоспів і 
ГУЛАГу.

Отож знову повертаємося до верховенства ідеології та 
політики в радянському феномені. Свого часу Солженіцин 
виклав суть справи з “повагою” до унікальних масштабів ра
дянського терору так: “Уява і внутрішня сила злодіїв Шекспіра 
не пішли далі десятка трупів, тому що у них не було жодної іде
ології... Саме завдяки ідеології XX століттю випало стати 
свідком злодійства з мільйонами жертв”6. Міркування Со- 
лженіцина також стосується, як і малося на увазі, “остаточно
го рішення” Гітлера та його таборів. Але у випадку комунізму 
верховенство ідеології стосується не тільки таборів, але і всьо
го радянського устрою — від соціально-економічної бази до 
культурної надбудови.
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Що ж до тверджень про “моделі” теократичної партократії, 
то, звичайно, лунали заперечення, що після першого по
коління радянські лідери вже були не носіями ідеології, а праг
матичними політичними діячами, і, зокрема, що абсурдно роз
глядати брежнєвський режим як мотивований ідеологією7. 
Справді, безпосередній зв’язок ідеології з ухваленням рішень 
стабільно слабшав протягом радянської історії аж до того, що 
Брежнєв щиро визнавав, що не може зрозуміти досліджень 
Суслова. Але розглядати ідеологію з точки зору прямого зв’яз
ку з поточною політикою — надто примітивний спосіб оцінити 
її роль: марксизм-ленінізм діяв набагато глибше.

Бо усі основні інститути радянського устрою, останні з яких 
з’явилися не пізніше 1935 року, були продуктами ідеології. Во
ни виявилися нічим іншим, як втіленням програм партії у 
сталі, бетоні і всюдисущому апараті. Щойно основні структури 
соціалізму були “змонтовані”, вони вже не вимагали від шах
раїв, що керували ними, активної відданості ідеології — чи й 
навіть простих переконань. Усе, чого вимагалося задля збере
ження системи — це не насмілюватися надміру критично 
міркувати про неї. Отож до самого кінця режиму його інститу
ти возвеличувалися, а населення перебувало у стані паралічу. І 
все завдяки невблаганному агітпропу, який проголошував, ніби 
країна рухається шляхом до “світлого майбутнього”. Утім, 
ніколи, до самого кінця, ця закостеніла ідеологія не була зовсім 
неживучою. Її кардинальні координати — перевага “соціалізму” 
над “капіталізмом”, безкінечна класова боротьба між обома ус
троями і всюдисущі “вороги" — фактично залишалися діючими 
на найвищих шаблях влади у процесі визначення загальної 
національної і міжнародної політики. Ніщо, навіть таке фанта
стичне, як насправді існуючий “соц-ізм” (слівце Олександра 
Зінов’єва), ніколи б не могло стати можливим без всеосяжної 
інституціалізованої інтоксикації “науковим комунізмом”.

Унаслідок краху російське суспільство виявилося позбавле
ним як віри, так і цінностей. Цей вакуум поспішили заполони
ти розмаїті вірування і псевдовірування, від традиційної релігії 
і патріотизму до культів, народжених завершенням тисячоліття, 
до запеклого націоналізму, агресивного цинізму та нігілізму і 
до, звичайно ж, відданості демократії західного стилю. Як 
тільки спала ейфорія 1989-1991 років, західні коментарі щодо 
нової Росії перемістили центр уваги з позитивних демократич
них і традиційних елементів у цьому переплутаному спектрі на 
негативні і загрожуючі. І все ж не варто перебільшувати небез
пеку. Бо кожному із цих рухів бракує потенціалу для народжен
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ня запопадливості і напористості, властивих комунізмові. Зок
рема, войовничий російський фашизм навряд чи зможе стати 
помітним явищем у близькому майбутньому. І саме завдяки ко
муністичному досвіду тривалістю у три чверті століття.

Бо одна із переваг Росії у її спробі “повернутися до Євро
пи”, як визначають свою мету демократи, полягає у тому, що 
цей досвід став свого роду щепленням населення проти усіх 
заідеологізованих політичних напрямків, яке позбавило споку
си будь-яких подальших тоталітарних починань. Уперше в Росії 
після появи радикальної інтелігенції за часів Чернишевського 
та народників маємо тепер пост-ідеологічне і навіть антиідео- 
логічне суспільство. І цей чинник у поєднанні з надбаним до
рогою ціною соціологічним профілем, згідно з яким переважає 
міське освічене населення, може нарешті відновити спроби 
Росії подолати прірву на шляху до Європи — спроби, перервані 
війною та революцією 1917 року.

СОЦІАЛІЗМ ПІСЛЯ СОВЄТИЗМУ

Але якщо Росія після соціалізму виявилася регіоном катаст
рофи, то у якому стані опинився соціалізм в цілому після “ек
сперименту”? З першого погляду здається, що соціалізм пови
нен бути дискредитованим, і людство може тепер зайнятися 
практичнішими справами^ Так, відразу по 1989-1991 роках ве
лося чимало піднесених розмов про те, що історія, подолавши 
ілюзії як фашизму, так і комунізму, нарешті досягла безпечної 
гавані ринкової демократці. Але постмарксистське бачення 
кінця цієї історії, найімовірніше, не буде точнішим за попе
реднє марксистське 1917 року. Соціалістична ідея, звісно, су
проводжуватиме людство, доки існуватиме нерівність, що три
ватиме дуже довго. Однак соціалізм навряд чи збереже свої по
передні форми.

Таким чином, розмови про соціалізм подолали дві великі 
фази. Перша тривала від народження моральної ідеї соціалізму 
в 1830-х до більшовицьких спроб після 1917 року, коли ідея, 
нарешті, досягла свого інструментального втілення. Ця фаза, 
отже, створила теоретичний дискурс, зосереджений на запере
ченні існуючої дійсності, в очікуванні справедливого 
суспільства майбутнього. Таким чином, соціалізм означав на
самперед критичний аналіз того, що Брежнєв міг назвати “Ре'  
альним капіталізмом”. Друга фаза соціалістичного дискурсу по
значена часом існування радянського експерименту, коли 
уперше начебто утворилося посткапіталістичне суспільство. Ця
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фаза призвела до появи практичнішого дискурсу, який зосере
джувався на інструментальних програмах експерименту, 
оскільки вони розглядалися як властиві усім формам соціалізму
— при владі чи поза нею, “демократичним” чи диктаторським. 
Бо ці програми навряд чи виявилися ідіосинкратичними 
наслідками російської відсталості, — вони були основними 
логічними висновками самої соціалістичної ідеї: націоналі
зація, колективізація і планування.

Отож дилемою, яка постане у третій, черговій фазі дискур
су соціалізму, буде питання, як ставитися до факту, що ці про
грами, вочевидь, відображали ядро ідеї й водночас вели до по
вної поразки. Неможливо повернутися до наївних часів напе
редодні 1917 роком і вдавати, що радянського експерименту як 
такого ніколи не існувало, або що його історія несуттєва, бо так 
чи інакше це не був справжній соціалізм. Якщо соціалістичні 
прагнення хочуть вижити у тій чи іншій гідній довіри формі, то 
за борт слід викинути чимало баласту. А соціалізм обов’язково 
виживе у певній формі.

Колись уже існував ухил до ревізіонізму у таборі лівих 
відносно ключових питань централізованого планування і 
націоналізації. Причому навряд чи якась самокритична 
соціалістична партія Заходу чи третього світу відмовилася б об
стоювати необхідність цих заходів. У той же час після 1989-1991 
років майже раптово і без обговорення у світі виник дивовиж
ний консенсус щодо того, що ринок і приватна власність — 
невід’ємні риси будь-якої дієвої економіки, що вони справді є 
основою конституційної демократії і верховенства права, і що 
цей сплав — природний устрій цивілізованої сучасності. Безу
мовно, й раніше, у чому ми переконалися, існували різні сту
пені прийняття ринку і приватної власності, оскільки деякі 
соціологи дотримувалися “центристського” курсу ліквідації ко
мунізму, начебто сподіваючись, що на його руїнах може виник
нути завжди невловимий “третій шлях”. Але після краху 1989-
1991 років, мабуть, ніхто вже не міг прямо заперечувати при
ватну власність і ринок. Таким чином, в основному синдром 
великої депресії стосовно “капіталізму” вдалося подолати. Кар- 
ла Полані, здавалося, спростували. А твердження Фрідріха 
Гаєка, що інтегральний соціалізм — форма кріпосного права, 
вважалося остаточно доведеним. Вочевидь, саме цим і завер
шилася ціла епоха в історії соціальної думки.

Одночасно, хоча й не так очевидно, конкретизувалося зна
чення досі невловимого терміну “соціалізм”. З огляду на мину
ле мало б стати зрозумілим, що увесь час ми мали справу з кон-
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тинуумом однаковою мірою “соціалістичних” програм — від 
“демократичного” соціалізму до комунізму, які переходили од
на в одну відповідно до ступеня статичності власності і ринку. 
Усі ці програми походили від єдиної моральної ідеї, розташо
вуючись відповідно до своїх інструментальних засобів від про
стих добровільних кооперативів в одній, м’якій, частині спект
ру, до ленінської партії-держави в іншій, жорсткій.

Утім, Жовтень позначає суттєву цезуру у соціалістичному 
континуумі, яку визначав вибір політичних засобів, використа
них для здійснення давно очікуваного відходу від капіталізму. 
Ця цезура припадає на проміжок між конституційною демо
кратією права більшості та “науковою” авангардистською рево
люцією згори, тобто між соціальною демократією та ко
мунізмом. Різниця ж політичних засобів визначає ступінь, до 
якого можлива статичність власності і ринкових відносин. Ко
ротше кажучи, два великих крила соціалістичного континууму 
вирізняються засобами, проте не цілями, і саме в цьому й по
лягає джерело їхніх відносин ненависті-любові. Для демокра
тичних соціалістів комуністи — зрадники курсу через їхні приму
сові засоби; а для комуністів соціальні демократи — зрадники, то
му що вони ніколи не досягають своєї загальновизнаної мети.

Проте не будемо забувати, що із двох freres ennemis* 
соціалізму тільки комуністи фактично досягають соціалізму в 
його повному значенні некапіталізму. Соціальні демократи че
рез одне-два покоління очікування здобуття більшості на вибо
рах, яка б виступала за скасування капіталізму, зневіряються і 
відмовляються від залишків свого марксизму. У цьому вони 
наслідують приклад старшого члена свого табору, німецьку 
СПД у Бад Годесбургу 1958 року, бо їхня відданість політичній 
демократії в кінцевому рахунку руйнує їхню відданість повно
му економічному соціалізмові.

Утім, усі зміни, які спостерігалися в межах соціалістичного 
континууму, попри свою суттєвість, залишалися виключно 
інструментальними і програмними: вони в жоднім разі не тор
калися ключової моральної ідеї усіх форм соціалізму — верхо
венства рівності у визначенні справедливого суспільства. 
Більше того, ці зміни не підривали глибинної структури саме 
марксистської парадигми соціалізму, котра підносить пригноб
лених та позбавлених прав як квінтесенцію гуманізму і тим са
мим закладає фунт для політики відчуженості і страждання, 
кофі начебто збагачують людину, даючи їй можливість споку

* брати-вороги (лат.).
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ти. Таким чином, від іманентної логіки тієї сили провидіння, 
яку Токвіль назвав “демократією”, тобто соціальним вирівню
ванням, можна тільки очікувати, що вона керуватиме сучасним 
світом так само несхитно, як і раніше, починаючи з 1789 року.

Доки існує нерівність, суспільство й надалі поділятиметься 
на “лівих” і “правих”, на “партію руху” і “партію опору”, на 
політичний табір моралі і політичний табір етики розсудливості 
і прагматизму. Крім того, цей синдром і надалі буде оповитий 
тим же, емоційним зарядом і навколорелігійною аурою, як і 
раніше. І перший із цих двох таборів називатиметься 
“соціалізмом”, бо дискредитація цього магічного слова 
внаслідок радянського краху триватиме лише до чергової кри
зи “капіталізму” — тобто реального світу. Отож у тій чи іншій 
формі лев “капіталізму” та єдиноріг “соціалізму”, без сумніву, 
продовжуватимуть боротьбу до кінця сучасної епохи.

Проте якою виявиться нова інструментальна програма на
ступного періоду соціалістичного шляху? І яка соціальна група, 
або групи, утворять новий універсальний клас? Дотепер 
соціалізм зосереджував увагу на промисловому пролетаріаті, а, 
отже, й на програмі націоналізації та централізованого плану
вання. Але цей начебто універсальний клас навіть за часів сво
го розквіту ніколи не складав понад третину населення будь- 
якої індустріальної країни, а після Другої світової війни 
західний світ став свідком прогресивного демонтажу 
індустріального суспільства водночас із скороченням рядів про
летаріату та “обуржуазненням” його заможніших залишків, 
об’єднаних у профспілки. Як стверджують сучасні соціальні на
уки, розвинений світ у такий спосіб вступив у 
“постіндустріальну” добу, маючи економіку, в якій дедалі пере
важає сектор послуг і яку спрямовує “інформаційна революція” 
комп’ютерної доби. У такому світі робітник за фабричним вер
статом уже навряд чи буде вірогідним кандидатом у представ
ники універсального класу. І справді, він став символом ретро
градних забобонів: Август Бебель поступився Арчі Банкеру — 
або ж прийшов до влади як “зовсім гуманний” і дуже анти- 
соціалістичний Лех Валенса.

Однак ідея щодо універсального класу пригноблених і поз
бавлених прав, класу, який покладе край усім класам, усе ще 
залишається живучою поряд із нами. Утім, її основним місцем 
розташування уже не є країни розвиненої економіки й заможні 
держави Західної Європи та Північної Америки. Можна сказа
ти, що стара Марксова парадигма завершила міграцію, яку за
початкував Ленін, віддавши особливе місце у своїй теорії

35*
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імперіалізму напівколоніальним та колоніальним країнам, і на
звавши їх авангардом рятівної революції (Мао розвинув її ще 
далі). Тепер, коли другого світу ленінського комунізму уже не 
існує, жертвою першого розглядається третій світ, який скла
дається з великого колективного люмпенізованого прошарку 
людства. Отож одвічна полярність експлуататорів та експлуато
ваних перетворилася з дихотомії буржуазії і пролетаріату на 
протистояння північної та південної півкуль.

Але цей географічний поділ між європейською меншістю 
півночі та багатолюдною рештою планети накладається на 
нерівність з погляду расової належності чи кольору шкіри, 
яка існує у “внутрішньому третьому світі” самої півночі. Це, 
у свою чергу, пов’язане з універсальним біологічним 
поділом на статі. Тому наприкінці XX століття з’явився но
вий континуум визвольних рухів, які виходять за межі 
класів, і стосуються рас, статей, а віднедавна ще й сексуаль
ної орієнтації. Ця строкатість породила низку наступних 
синдромів утиску з боку капіталізму та імперіалізму, а саме
— класову дискримінацію, расизм і дискримінацію за стат
тю8. Ця тенденція найбільше відчутна у Сполучених Штатах, 
де її швидкий розвиток, зокрема, пояснюється низкою змін 
у політиці американського руху за громадянські права, по
чинаючи від 60-х років. Але повсюдно цей рух відображає і 
підсилює діалектику порятунку раба від рабовласника, яку 
спочатку узагальнив стоїцизм, згодом християнство, а ще 
пізніше для сучасної епохи по-новому сформулював у 
найвпливовішій формі марксизм.

Звичайно, ці постпролетарські рухи за звільнення не яв
ляють собою безпосередні похідні марксизму. Втім, усі вони 
розвивалися в культурному середовищі, пронизаному за
лишковими марксистськими категоріями, як це відбувалося 
у Франкфуртській школі, де об’єднали Маркса, Ніцше і 
Фройда до “критичної теорії” репресивного буржуазного 
суспільства, або як це помітно у пост-структуралізмі Міше- 
ля Фуко, де груба економічна експлуатація перетворилася 
на більш витончену відчуженість, утворену дискурсами пе
реважання раціоналістичної буржуазної культури. Безумов
но, усі проблеми нерівності й несправедливості, пов’язані з 
цими новими “меншинами”, цілком реальні, так само як у 
минулому справжніми були проблеми індустріального 
робітничого класу. Утім, одночасно ці проблеми були закла
дені й до полемічної метафізики загальної “емансипації лю
дини”, яка перевищує будь-який з її конкретних проявів.
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Проте така міграція марксистської парадигми призвела до 
розмаїтості універсальних класів, хоча жоден із них не став по
тужним або потенційно революційним, порівняно із проле
таріатом старих часів. Отож будь-які соціалістичні програми, 
побудовані на цих нових формах відчуженості, відповідно ви
являються дуже нестійкими порівняно з колишніми диктатура
ми пролетаріату. Проте, не важко передбачити, що усі майбутні 
інструментальні програми соціалізму, ніби поштові голуби, 
сходитимуться до однієї точки, а саме до недовірливого став
лення до власності та ринку. Бо багатство завжди означає вла
ду, а нерівність заможності завжди означатиме нерівність у 
розподілі влади. Отож завжди існуватиме соціальний тиск з ме
тою застосувати політичну владу і від коригувати економічну в 
ім’я загального блага. Та водночас перед суспільством завжди 
стоятиме дилема: без розподілу праці, а отже і без постійної 
нерівності не буде й економічного зростання — для того ж за
гального блага.

Із цього випливає, що практичне питання нашого часу 
зводиться до ступеня державного втручання до економічних 
та соціальних процесів. Ніколи в історії не існувало еко
номіки, якою керував би виключно ринок, на зразок тієї, яку 
в XIX столітті сповідували ліберали з Манчестера, і якою 
продовжують ще марити сучасні лібертаріанці (принагідно 
можна згадати і Гаєка). Цей інтегральний лібералізм вияв
ляється настільки ж утопічним, наскільки утопічним був й 
інтегральний соціалізм. Та варто підкреслити, що такий уль- 
тралібералізм через його дуже антиавторитарний характер 
ніколи не буде здатним створити державу шляхом примусу, 
як це неминуче здійснив би інтегральний соціалізм. Тому у 
“нормальному” світі — у тому, який міститься між цими дво
ма утопіями — радянська невдача продемонструвала, що ри
нок — складова природного суспільного порядку. Незважаю
чи на труднощі бізнес-циклу і повторення періодів спаду, ри
нок абсолютно необхідний для існування продуктивного і 
функціонального суспільства, і будь-яка спроба обійтися без 
нього приводить як до економічного краху, так і до політич
них утисків. Утім, сам ринок не може гарантувати справедли
вого суспільства. Справедливе суспільство, наскільки до ньо
го можна наблизитися, мусить стати результатом моральної і 
політичної волі громади, яка діє за умов аморальних сил рин
ку. А це означає, що державне втручання в діяльність ринку 
з причин моралі і політики також є складовою природного 
суспільного порядку.
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Саме такий via media* став нормою зрілого “капіталізму” у 
розвинутих країнах після великої депресії. (Щоправда, Гітлер 
та Муссоліні в той самий період створили свої власні, перекон
ливі версії держав загального добробуту.) Й ця нова норма су
часності досягла свого апогею протягом періоду “великого до
бробуту”, що настав після відбудови услід за Другою світовою 
війною. Таким чином, політика норми стала наслідком ком
промісу між лівим і правим центрами у питаннях щодо розмірів 
американської державної соціальної допомоги, німецького 
“соціального ринку”, або французького “індикативного пла
ну” Метаісторичний перехід від “капіталізму” до “соціалізму” 
більше не становить реальної проблеми, навіть беручи до ува
ги те, що усе ще живучі залишки максималістського словника. 
А втілення максималістських програм у примусовому інстру
менті партії ленінського типу, здається, вже дискредитоване на 
тривалі часи сучасної історії. Таким чином, західні 
соціалістичні партії відмовилися від Маркса і навіть від 
соціалізму, а комуністичні партії переважно знайшли для себе 
втішну вивіску “соціалістичних”.

Але чи означає це, що спокуса максималізму раз і назавжди 
відійшла до минулого? Майже напевно, що ні. Кандидатів на 
роль універсального класу не бракує. І хоча прибічники 
рівності статей і сексуальних орієнтацій ніколи не здобудуть го
ловного призу, певні комбінації молодого, плідного, однак 
бідного третього світу, які протиставлять свої сили заможній, 
проте старіючій півночі, вочевидь, спроможні зробити це. Сюр
реалістичний Сендеро Лумінозо з Перу — ще один натяк на та
ку можливість. Так само повсюди існують можливості спроби 
повернення до статусу супердержави: нормальні західні супе
речки щодо обсягів мережі соціального захисту можуть зроста
ти аж до всебічної статизації, якщо виникне досить нездолан
не занепокоєння щодо загального блага.

Справді, вже навіть існує потенційна кандидатура неодно
значної сили в образі такої помітної справи, як екологія. Еко
логія схожа на проблему рівності: ніхто в сучасному світі не мо
же заперечувати її важливості для добробуту людини або мо
ральних цінностей, які вона намагається захищати. І все ж, 
подібно до рівності, або до найвищої форми пошуків егаліта
ризму, яким є соціалізм, вона спроможна привести до роз
маїтих інструментальних програм, не кожна з яких така вже и 
блискуча на практиці. Тому екологічний рух, без сумніву, роз-

* середній шлях (лат.).
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гортатиметься подібно соціалізму у континуумі від м’яких до 
жорстких видозмін. А на протилежному боці цього спектру він 
неминуче об’єднається із деякими сумнівнішими інструмен
тальними принципами соціалізму.

Бо екологія в її найбільш екстремальних формах — це рух, 
який твердить, що промовляє від імені колективу, планетарних 
інтересів людства проти егоїстичної, корисливої погоні багатих 
за зростанням прибутків. Вживаючи дуже знайому терміно
логію, він кидає виклик “анархії” ринку і підпорядковує 
цінності права особистої власності завданню досягнення за
гального блага; і еко-планування вочевидь, теж очікує свого ча
су. Тим більше, що практичні причини захисту екології часто 
видаються за моральні імперативи; у своїх навколорелігійних 
формах, вона перетворюється на рух за порятунок планети і 
живих істот на ній8.

Безумовно, практичні проблеми, що їх порушує еко
логічний рух, надзвичайно реальні і часто науково обгрунто
вані; причому радянський крах повинен нагадувати нам, 
наскільки реальним і актуальним має бути їх розв’язання. Во
ни мають важити для суспільства не менше, ніж більш ранні 
проблеми робітничого класу та донедавна не визнані проблеми 
соціальних меншин.

Політика норми, звісно, ще матиме справу із цими еко
логічними проблемами. Та знову ж таки, за знайомою схемою 
ці практичні питання можуть легко перейти до категорії ме
тафізики порятунку, яка опиняється далеко за їхніми рамками. 
Та коли це станеться, благородна справа цілком може вилити
ся в обгрунтування примусу і стати ще одним прикладом жор
стокої хибності утопії, яка опинилася при владі. Однак не існує 
способу уникнути цієї небезпеки: бо в недосконалому світі 
джерела утопії вічні, і було б безглуздим зробити заспокійливий 
висновок, що з утопічною політикою покінчено на тій підставі, 
що найбільша утопія нашої епохи зазнала краху.

Утім, зовсім не бажано, аби утопії настав кінець, оскільки 
вона настільки ж необхідна, наскільки й небезпечна. Якби не 
існувало стимулу надмірних сподівань і надмірної запопадли
вості, то демократичні реформи нашого світу навряд чи й 
здійснилися б. “Праві”, якщо не брати до уваги випадкові 
набіги на демократію “торі”, зазвичай остерігаються брати на 
себе ініціативу в запровадженні необхідних змін егалітарного 
характеру, отож це завдання покладається на бурхливих і нео
бережних “лівих”. Перебільшення і фантазії соціалізму були 
необхідними для створення держави загального добробуту, яка
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зараз є точкою рівноваги між двома силами, що визначають 
політику норми. І, можливо, остання велика радянська катаст
рофа остаточно визначила екстремальну форму небезпеки 
утопії і тим самим зробила щеплення проти будь-яких інших 
подібних авантюр на майбутнє.

Але хто може знати напевно? Безпрецедентне явище 
ленінізму було викликане до життя безпрецедентною світовою 
кризою 1914-1918 років. Будь-яка аналогічна глобальна криза 
здатна ще раз спонукати приспані соціалістичні програми вис
тупити на шлях максималізму, а отже, й викликати спокусу до
биватися абсолютної влади задля досягнення абсолютних 
цілей. Поки існуватимуть утопічні прагнення соціалізму, вони 
завжди носитимуть подвійну личину: з одного боку, служити
муть необхідним стимулом для вдосконалення одвічно недо
сконалого світу, з іншого пропонуватимуть спокусу насильно 
змінити цей світ на інший, начебто досконалий. А яким шля
хом розвиватимуться ці дві конкуруючі між собою логіки, як і 
в минулому, визначатиме його величність Випадок.



ПРИМІТКИ ТА БІБЛІОГРАФІЯ

ВСТУП ДО ПРИМІТОК ТА БІБЛІОГРАФІЇ

Ця книжка — не дослідницька робота чи демонстрація еру
диції, вона — плід інтерпретації й осмислення, а якщо точніше, 
переосмислення. З падінням Радянського Комунізму пере
важна більшість досліджень, зроблених протягом трьох 
чвертей століття, починаючи від Жовтневої Революції, значно 
застаріли. Настав час заново обміркувати значення радянсько
го досвіду — й усього, що ми попередньо міркували і що 
усвідомили стосовно цього значення.

Нарешті радянська історія може бути відтворена повністю у 
минулому часі. До 1991-го радянська присутність була повсяк
денною складовою нашого життя і справді головним випробу
вальним каменем політичного життя в усьому світі. Однією з 
причин було те, що Радянський Союз мав претензії, унікальні 
за політики двадцятого століття. Найсильніші нації намага
ються посісти виключне місце і значення для планети — Спо
лучені Штати як “місто на пагорбі” ліберальної демократії, 
Велика Британія як наставник “менших рас поза законом”, і 
Франція як носій цивілізаторської місії стосовно менш освіче
них націй. Радянський Союз, однак, обминув усе це, стверд
жуючи, що був єдиною моделлю доброго суспільства, золотим 
стандартом людських справ і досконалої держави наприкінці 
історії; і ці претензії викликали віру мільйонів у всьому світі. 
Таким чином, був кинутий виклик, від якого ніхто не здатний 
був відмовитися. Кожний міг спитати про іншого: “Скажіть 
мені, що він думає про Радянський Союз, і я скажу вам, що він 
думає про своє власне суспільство.” І так же легко це тверд
ження могло бути повернутим: “Скажіть мені про його 
внутрішню політику, і я скажу вам про його ставлення до Ра
дянського Союзу”. Отже, всі наші коментарі щодо радянсько
го феномену були водночас коментарями і щодо нас самих, 
тому наша об’єктивність посідала найнижчий щабель під час
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розгляду радянських справ. Тепер уперше ми звільнені від тис
ку радянської присутності в нашому повсякденному житті, і 
стало можливим підняти рівень об’єктивності вище.

Перший крок до цих змін не буде зроблений через накопи
чення нового емпіричного знання. Нові факти, певна річ, з’яв
ляться — та ще й у великій кількості — внаслідок відкриття ста
рих радянських архівів, але доказів минулого бракує, аби пере
осмислити проблему чи подію; такі зміни відбуваються завдяки 
змінам нашої перспективи зору із сьогодення. Таким чином, 
жодні дослідження не можуть визнати, чи була Французька Ре
волюція буржуазною революцією, або Російська — пролетарсь
кою; довільна можливість таких запитань залежить від того, чи 
представляють вони актуальні у політичному контексті пробле
ми. У французькому випадку, як стверджував Франсуа Фуре*, 
протягом двох століть після події, Французька Революція за
лишилася спадщиною у французькій політиці, коли відділя
ються Ліві від Правих, соціалісти від лібералів, і з кожним пе
реглядом після 1917 року це може трактуватися як прелюдія до 
Жовтня. Отже, Французька Революція завершилася тільки у 
1970-х, коли радянський міф поступово потьмянів і вгамували
ся пристрасті навколо перспективи соціалізму вдома. Отож 
проблема буржуазного характеру Революції, після багатьох мо
нографій, просто поступово змінилася, переставши бути 
орієнтиром для подальших досліджень. Хоча Російська Рево
люція ще не “скінчилась”, принаймні не до такої міри, і при
страсті, що вирують навколо неї, не ущухли, все набуло нового 
бачення після 1991-го. До того ж осмислення буде автоматич
но змінюватися, незважаючи на те, які матеріали виходять із 
архівів, оскільки ми прогресивно розплутуємо радянське мину
ле, виходячи із нашого власного сьогодення.

І все ж таки сучасне осмислення Російської Революції буде 
істотно відрізнятися від французького варіанту. Це не одне й те 
саме, тому що Жовтень не поділив Російського суспільства — 
російська політика просто припинила своє існування після 
1917-го — але тому, що це поділило міжнародне співтоварист
во і внутрішню політику всіх його членів. Таким чином, одна з 
аномалій радянської історії — те, що переважна більшість літе
ратури стосовно цієї теми написана не російською, а західними 
мовами, і, зокрема, англійською. Причина, певна річ, у тому, 
що в Радянському Союзі історіографія, як і решта наук, була

• François Furet Penser la Révolution françiase, Gallimard, Paris 1978 (прим. ав
тора)



ПРИМІТКИ ТА БІБЛІОГРАФІЯ 555

“націоналізована” режимом. Як пояснюється далі у розділах 5 
і 7, цей процес почався із Покровського у 1920-х і завершився 
офіціальним “Коротким Курсом” Сталіна 1938-го; той же ка
нон, хоча й докладно відредагований, був чинним в основних 
рисах до перебудови. Ця обставина залишила значною мірою 
тягар справжніх дебатів з проблем інтерпретації закордонним 
ученим.

Крім того, тепер, коли радянський режим упав, російська 
історична наука, як і решта спадщини, повинна бути відновле
на de novo. І це призводить до подальшої аномалії: у цьому 
завданні реконструкції російські вчені тепер повертаються до 
західної літератури як до керівництва у розумінні їхньої власної 
історії. Наприклад, у першій — і досі єдиній — пострадянській 
історії Росії від початку до сучасності, переважають академічні 
посилання на західні праці, і це стосується не тільки радянсь
кого періоду, а навіть і передреволюційного.* Такий само дис
баланс виникне і в цитатах нижче. Більшість посилань у цій 
книзі спрямовують до закордонних праць, і переосмислення, 
яке виникає — до певної мірі критичний аналіз західної істо
ріографії.

Крім того, через те, що акценти зроблені на осмислення, а 
не на опис фактичний, простора бібліографія й анотація не 
потрібні. Відповідно, примітки до кожного розділу починають
ся зі згадування про принципові праці, як керівництво чита
чам, які забажають звернутися до першоджерел та принципо
вих коментарів. Після цього точніші анотації забезпечуються 
тільки для того, щоб посилатися на важливіші конкретні фраг
менти тексту.

ВСТУП

Поки ще немає серйозних досліджень розвитку західної со- 
вєтології, хоча події 1989 - 1991 p.p. вже спровокували початок 
переоцінки, яка накінець призведе вивчення цієї цікавої ланки 
до інтелектуальної хронології. На цей час ми маємо: Kenneth 
Jowitt, The New World Disorder (Berkeley: University of California 
Press, 1992); Andrew Janos, “Social Science, Communism, and the 
Dynamics of Political Change,” World Politics 44 (October 1991): 
81-112; Martin Malia, ”From Under the Rubble, What?” Problems

* С. В. Кулешов, О. И. Волобуев, Е. И, Пивовар. Наше Отечество: опыт по• 
питической истории, у 2-х томах. (Москва: Терра, 1991).
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of Communism 41 (January - April 1982): 89-106; George Breslauer 
et al., “In Defense of Sovietology,” Posl-Soviet Affairs 3 (July 
September 1992): 197- 38. Частина цього вступу спочатку з’яви
лась як “The Hunt for the True October,” Commentary 92 (October
1991): 21-28.

Примітки:

1. Для деталізації концепції “короткого двадцятого 
століття” дивись John Lukacs, The End of the Twentieth Century 
and the End of the Modem Age. (London: Ticknor and Fields, 1993).

2. G. W. F. Hegel, The Philosophy of Right, переклад T. M. 
Knox (Oxford: Oxford University Press, 1967), стор. 13.

3. Max Weber, Economy and Society, том I (New York: 
Bedminster Press, 1968), стор. 223-225; Emile Durkheim, Le socia
lisme, sa définition, ses débuts, la doctrine Saint-Simonienne (Paris: не 
опубліковано, 1925).

4. Richard Lowenthal, “Development versus Utopia in 
Communist Policy”, y Change in Communist Systems, ред. Chalmers 
Johnson (Stanford University Press, 1970); за першоджерелом 
звертатися до W. W. Rostow, The Dynamics of Soviet Society (New 
York: Norton, 1952); C. E. Black, The Dynamics of Modernization: 
A Study in Comparative History (New York: Harper and Row, 1966).

5. Щодо більш складної генеалогії цього періоду дивись 
Abbot Gleason, “‘Totalitarism’ in 1984”, Russian Review 43 (1984): 
145-159; а також Leonard Schapiro, Totalitarianism (New York: 
Praeger, 1972).

6. Leopold Haimson, “The Problem of Social Stability in Urban 
Russia, 1905-1917,” Slavic Review 23 (1964): 619-642, та 24 (1965):
1-22; William Rosenberg, “Conclusion: Understanding the Russian 
Revolution,” у The Worker's Revolution in Russia, 1917: The View 
from Below, ред. Daniel Kaiser (Cambridge: Harvard University 
Press, 1987), стор. 132-141; Roland Suny, “Towards a Social 
History of the October Revolution,” American Historical Review 88
(1983): 31-52.

7. Alexander Rabinowitch, The Bolsheviks Come to Power: The 
Revolution of 1917 in Petrograd (New York: Norton, 1978).

8. Moshe Lewin. Lenin's Last Struggle, переклад A. M. Sheridan 
Smith (New York: Random House, 1978), далі згадується як 
Struggle; Stephen F. Cohen, Bukharin and the Bolshevik revolution: A 
Political Biography, 1888-1938 (New York: Knopf, 1973), далі зга
дується як Bukharin; Stephen F. Cohen, Rethinking the Soviet



Experience: Politics and History Since 1917 (New York: Oxford 
University Press, 1985), особливо розділи 2 та 3 (далі згадується 
як Rethinking).

9. Moshe Lewin, The Making of the Soviet System: Essays in the 
Social History of Interwar Russia (New York: Pantheon, 1985), 
розділ 12 (далі згадується як Making); і Cohen, Bukharin, стор. 
378 та стор. 382 (посилання на Roy Medvedev).

10. Sheila Fitzpatrick, The Russian Revolution 1917-1932 (New 
York: Oxford University Press, 1982), стор. 8, 157.

11. Jerry F. Hough та Merle Fainsod, How the Soviet Union Is 
Governed (Cambridge: Harvard University Press, 1979). Ця книжка 
повертає до ії автора Merle Fainsod, How Russia Is Ruled 
(Cambridge: Harvard University Press, 1963), де запропоновано 
класичне викладення тоталітарної моделі.

12. Moshe Lewin, Stalinism and the Seeds of Soviet Reform: The 
Debates of the 1960s (London and Armonk, N.Y.: Pluto Press і M.E. 
Sharpe, 1991); книжка Moshe Lewin була вперше видрукувана як 
The Political Undercurrents of Soviet Economic Debates: From 
Bukharin to the Modem Reformers (Princeton: Princeton University 
Press, 1974), далі згадується як Political Undercurrents. Дивись та
кож його The Gorbachev Phenomenon (Berkeley: University of 
California Press, 1988) і перевидання 1991 року.

13. Adam Michnik, “Towards a Sivil Society: Hopes for Polish 
Democracy,” Times Literary Supplement (February 19-25, 1988), 
стор. 188, 198-199.

14. Ця модель може бути знайдена у Carl J. Friedrich і 
Zbigniew К. Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy 
(Cambridge: Harvard University Press, 1956).

15. Дивись, наприклад, Merle Fainsod, Smolensk Under Soviet 
Rule (Cambridge: Harvard University Press, 1958); Leonard 
Shapiro, The Communist Party of the Soviet Union (New York: 
Random House, 1960), далі згадується як Communist Party; Adam 
Ulam, The Bolsheviks: The Intellectual and the Political History of the 
Triumph of Communism in Russia (New York: Macmillan, 1965), 
далі згадується як Bolsheviks.

16. Mikhail Heller і Aleksandr Nekrich, Utopia in Power: The 
History of the Soviet Union from 1917 to the Present, переклад Phillis 
B. Carlos (New York: Summit Books, 1980), далі згадується як Utopia.

Розділ 1. Чому саме соціалізм?

Найважливіша оцінка марксизму цитується інтенсивно че
рез цю книгу: Leszek Kolakowski, Main Currents of Marxism, у 3
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томах, переклад P. S. Falla (Oxford: Clarendon Press, 1978). 
Найдокладніша обробка соціалістичного руху у Carl Landauer, 
European Socialism, у 2-х томах (Berkeley: University of California 
Press, 1959). Дивись також: Shlomo Avineri, The Social and 
Political Thought of Karl Marx (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1968); G. D. H. Cole, A History of Socialist Thought, у 5-й 
томах. (New York: St. Martin’s Press, 1953 I960); George
Lichtheim, Marxism: A Historical and Critical Study (New York: 
Praeger, 1961); Kostas Papaioannou, Marx et les marxistes (Paris: 
Flammarion, 1972); Kostas Papaioannou, De Marx et du marxisme 
(Paris: Gallimard, 1983), передмова Raymond Aron.

Примітки:

1. Питання можливих зв’язків між соціалістичною ідеєю та 
релігією, звичайно, досить суперечливе, і це пов’язане ширше 
із також спірним питанням, чи містить сучасна культура взагалі 
мирські елементи давніх християнських цінностей і доктрин. З 
цієї проблеми книга тримається позиції, яка схиляється в ціло
му на користь тези секулярізації. Відбувається це через оче
видність помітного положення християнських тем і лексично
го запасу як у німецькій класичній філософії, так і в соціаліс
тичній у період формування соціалізму в 30-х і 40-х роках XIX 
століття. Кілька прикладів цього згадуються в тексті.

Деякі з актуальніших праць щодо дебатів на цю тему: Karl 
Lowith, Meaning in History (Chicago: University of Chicago Press, 
1957); відповідь Hans Blumenberg до Lowith, The Legitimacy of the 
Modem Age, переклад Robert M. Wallace (Cambridge: MIT Press, 
1983); Laurence Dickey, “Blumenberg and Secularization: Self- 
Assertion and Problems of Self-Realizing Teleology in History,” New 
German Criticism 41 (Spring/Summer 1987): 151-165; Martin Jay, 
“Blumenberg and Modernism: A Reflection on The Legitimacy of the 
Modem Age," History and Theory 24 (1985): 183-190; William 
Bouwsma, “Review of Blumenberg,” Journal of Modem History 56 
(1984): 698-701. Хоча це й не складова цих специфічних дебатів, 
але дві важливі роботи, що опрацьовують тезу секулярізації 
відносно марксизму-ленінізму і, таким чином, безпосередньо 
відносяться до цієї книги: Raymond Aron, L'opium des intel
lectuels (Paris: Calmann-Levy, 1955); і Alain Besançon, The 
Intellectual Origins of Leninism, переклад Sarah Matthews (Oxford: 
Basil Blackwell, 1981). Kolakowski у Main Currents також висуває 
тезу секулярізації; однак протагоніст — не релігія, а ф іл о с о ф ія  
у формі нео-платонізму, доктрина, що часто пов’язується з
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хритиянством, особливо у німецькій традиції. Щодо спросту
вання такого твердження, дивись David Joravsky, “Kolakowski’s 
Long Goodbye,” Theory and Society 10 (1981): 293-305. Генеалогія 
підходу Kolakowski до трансмутації філософії веде щонайменше 
до Arthur О. Lovejoy, The Great Chain of Being (Cambridge: 
Harvard University Press, 1933).

2. Наприклад, дивись Walt Whitman Rostow, The Stages of 
Economic Growth: A Non-Communist Manifesto (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1975); Louis O. Keslo, The Capitalist 
Manifesto (New York: Random House, 1958).

3. Наприклад, дивись David Brion Davis, The Problem of 
Slavery in Western Culture (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 
1966).

4. Для найповнішої історії цієї концепції дивись Walt 
Whitman Rostow, Theorists of Economic Growth from David Hume to 
the Present (New York: Oxford University Press, 1990).

5. Про Hegel як про теологічного manqué дивись Karl Lôwith, 
From Hegel to Nietzsche, переклад David E. Green (New York: 
Doubleday, 1967); Laurence Dickey, Hegel: Religion, Economics and 
the Politics of Spirit (Cambridge: Cambridge University Press, 1987). 
Можливо, перше викладення радикальних наслідків німецької 
“класичної філософії” як різновиду світської релігії, еквіва
лентних потенціалу Французької революції, було зроблено 
Heinrich Heine у De IіAllemagne depuis Luther, вперше надрукова
них y Revue des deux mondes (December 1834).

6. G. W. F. Hegel, Reason in History: A General Introduction to 
the Philosophy of History, переклад Robert Hartman (New York: 
Macmillan, 1987), стор. 24.

7. Georges Duby, The Three Orders: Feudal Society Imagined, 
переклад A. Goldhammer (Chicago: University of Chicago Press, 
1980).

8. Kolakowski, Main Currents, том 1, стор.1.
9. Raymond Williams, Keywords: A Vocabulary of Culture and 

Society (New York: Oxford University Press, 1976).
10. Щодо дискусії (на жаль, не двосторонньої) з приводу 

схожості та відмінностей між античною та сучасною демо
кратією дивись працю провідного еллініста: М. I. Finley, 
Democracy Ancient and Modem (New Brunswick, N. J.: Rutgers 
University Press, 1973).

11. Benjamin Constant, “De la liberté des ancienc comparée à 
celle des modernes,” y De la liberté chez les modernes: écrits poli
tiques, ред. Marcel Gauchet (Paris: Hachette, 1980); щодо
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англійського перекладу, дивись The Political Writings of Benjamin 
Constant, переклад і редакція Biancamaria Fontana (New York: 
Cambridge University Press, 1988). Щодо раннього лібералізму 
взагалі дивись Pierre Manent, Histoire intellectuelle du libéralisme 
(Paris: Galman-Levy-Pluriel, 1987).

12. Дивись перший рядок власної передмови Tocqueville до 
Democracy In America у Oeuvres complètes (Paris: Gallimard, 1951), 
том 1, De la démocratie en Amérique, “Avertissement de la douzième 
édition,” стор. 43. Щодо роздумів Tocqueville в цілому дивись 
Pierre Manent, Tocqueville et la nature de la démocratie (Paris: 
Julliard, 1982).

13. Дивись Peter Clavert, The Concept of Class: An Historical 
Introduction (London and New York: Hutchison, 1982); William H. 
Sewell, Jr., Work and Revolution in France: The Language of Labor 
from the Old Regime to 1848 (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1980); Dallas L. Clouatre, “The Concept of Class in French 
Culture Prior to the Revolution,” Journal of the History of Ideas 45 
(1984): 219-244.

14. Дивись переклад у The Marx-Engels Reader, ред. Robert 
Tucker, 2 видання. (New York: Norton, 1978), стор. 484. Якщо 
не буде зазначено інакше, всі цитати праці Маркса будуть зроб
лені за цим виданням.

15. Wolfgang Scheider, “Socialismus,” у Geschichtliche 
Grundbergriffe: historische Lexikon zur politisch-socialen Sprach in 
Deutschland, редакція O. Brunner et al., у 7-й томах. (Stuttgart: 
Klett-Cotta, 1972-1992), том 5, стор. 923-998; і Irving 
Fetscher, “Socialism” і Horst Stuke, “Socialism, Early,” а та
кож у Marxism, Communism, and Western Society, редакція C. 
D. Kerning (New York: Herder & Herder, 1973), том 7, стор. 
422-446.

16. Дивись примітку 8 у Маркса, The Marx-Engels Reader, 
стор. 475. Сучасною спробою поєднати англійські і фран
цузькі справи у єдину історічну логіку є книжка Eric J. 
Hobsbaum, The Age of Revolution: 1789-1848 (Cleveland: World 
Publishing Co., 1962).

17. Енгельс був першим, хто надав емпіричного змісту вже 
розробленій Марксом концепції пролетаріату як універсально
го класу. Дивись його The Condition of the Working Class in 
England, переклад і редакція W. O. HendeKson і W. H. Chaloner 
(Stanfod: Stanfod University Press, 1968), оригінал видано 1845. 
Тезою книги є неминучість соціалистичної революції у Великій 
Британії.
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18. Wolfgang Scheider, “Kommunismus,” у Geschichtliche 
Grundbegriffe, том 3, стор. 455-529.

19. Дивись, наприклад, Marx, The Marx-Engels Reader, стор. 
477.

20. Werner Conze, “Proletariat, Pobel, Pauperismus,” у 
Geschichtliche Grundbegriffe, том 5, стор. 27-68.

21. Дивись Marx, The Marx-Engels Reader, стор. 64-65.
22. Alain Besançon. The Intellectual Origins of Leninism, стор. 9.
23. David Caute, The Left in Europe (New York: McGraw-Hill,

1966).
24. Marie-Elizabeth Hilger, “Kapital, Kapitalist, Kapitalismus,” 

у Geschichtliche Grundbegriffe, том 3, стор. 399-454; Richard 
Passow, Kapitalismus: Eine begrifflich-terminologische Studie (Jena: 
Verlag von Gustav Fischer, 1927).

25. Дивись Marx, The Marx-Engels Reader, стор. 474.
26. Програму відображено у Архіві “Землі та волі” і “Народ

ної волі” (Москва: Видавництво “Політкаторжан”, 1932) стор. 
54-63. Щодо рано розвинутої у Росії розробки розуміння 
капіталізму як національної проблеми дивись Andrzej Waücki, 
The Controversy over Capitalism (Oxford: Clarendon, 1969).

27. Історія нашого розуміння розвитку концепції еко
номічної сучасності від Smith до Weber надана у R. J. Holton, 
The Transition from Feudalism to Capitalism (London: Macmillan,
1985).

28. Дивись Hegel, The Philosophy of History, переклад J. Sibree 
(New York: Dover, 1956), стор. 33.

Розділ 2. Чому спочатку в Росії?

Декілька із найкорисніших загальних праць для розуміння 
старого режиму в Росії: Hugh Seton-Watson, The Russian Empire 
1801-1917 (Oxford: Clarendon Press, 1967); Anatole Leroy - 
Beaulieu, L'empire des tsars et les russes, y 3-х томах, 3-є видання 
(Paris: Hachette, 1889-1893), яке, незважаючи на вік, є все ще, 
напевне, найяскравішим аналізом світу старого режиму; 
Wladimir Weidle, La Russie absente et présente (Paris: Gallimard, 
1949); William L. Blackwell, ред., Russian Economic Development 
from Peter the Great to Stalin (New York: New Viewpoints, 1974); 
G. T. Robinson, Rural Russia Under the Old Regime (London: 
Collier-Macmillan, 1967), репринт з видання 1932 року; Jerome 
Blum, The End of the Old Order in Rural Europe (Princeton:

36 -  4745
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Princeton University Press, 1978). На тему marxisant історичної 
соціології, яка представляє “незграбний клас” селянства як 
вирішальний фактор специфічного шляху Росії до сучасності, 
див. Teodor Shanin, The Roots of Otherness: Russia's Turn of 
Century у том 1: Russia as a “Developing Society" (New Haven: Yale 
University Press, 1986). Про Росію як форму східного деспотиз
му чи “патрімоналізму”, який радикально відрізняється від 
західної політики, дивись: Richard Pipes, Russia Under the Old 
Regime (New York: Charles Scribner’s Sons, 1974).

Примітки:

1. Jan Kucharewski, The Origins of Modem Russia (New York: 
The Polish Institute of Arts and Sciences in America, 1948).

2. Karl Marx, Secret Diplomatic History of the Eighteenth Century, 
and the Life of Lord Palmerston (New York: International Publishers, 
1969).

3. Richard Pipes, Russia Under the Old Regime; Tibor Szamuely, 
The Russian Tradition, ред. Robert Conquest (New York: McGraw- 
Hill, 1974).

4. Дивись Federico Chabod, Storia dell'idea d'Europa (Bari: 
Editori Laterza, 1962); Jean-Baptiste Duroselle, L'Idée d'Europe 
dans l'histoire (Paris: Les Editions Denoël, 1965); Denys Hay, 
Europe: The Emeregence of an Idea (Edinburgh: Edinburgh 
University Press, 1968).

5. Dieter Groh, Russland und das Selbstverstûndis Euro pas: Ein 
Beitrag zur europâishen Geistesgeschichte (Neuwied: Hermann 
Luchterhand Verlag, 1961), частина 2.

6. Alexander Gerschenkron, Economic Backwardness in Historical 
Perspective (Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press,
1962), далі згадується як Backwardness.

7. Ernest Barker, Church, State and Study: Essays by Ernest 
Barker (London: Methuen, 1930).

8. Найвпливовіший виклад особливостей історічного роз
витку Росії був зроблений Павлом Мілюковим у першому томі 
"Нарисів по історії російської культури". Вперше виданий 1894 
року, цей твір витримав шість перевидань перед революцією. 
Центральні його тези були прийняті інтелектуальним лідером 
російського марксизму Георгієм Плехановим. Із того ж джере
ла Ленін використав докази для своєї пізнішої різкої критики 
“азіатського” недоліку російської “культури” (див. розділ 5 
нижче).
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9. Marc RaefF, The Well-Ordered Police State: Social and 
Institutional Change through Law in the Germanies and Russia, 1600- 
1800 (New Haven: Yale University Press, 1983).

10. Otto Hintze, The Historical Essays of Otto Hintze, ред. Felix 
Gilbert (New York: Oxford University Press, 1975); Otto Hintze, 
Staat und Verfassung: Gesamelte Abhandlungen zur Allgemeinen 
Verfassungsgeschichte, ред. Gerhard Oestreich (Gottingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1962); Perry Anderson, Lineages of the 
Absolutist State (London: New Left Books, 1974); André Corvisier, 
Armées et sociétés en Europe de 1494 à 1789 (Paris: Presses 
Universitaires de France, 1976).

11. Natan Eidelman, “Революція згори в Росії" (Москва: Видав
ництво “Книга”, 1989).

12. В. О. Ключевський, лІсторія Росії", переклад С. J. 
Hogarth, у 5-й томах, том 1, стор. 1-2.

13. Marc Raeff, The Origins of the Russian Intelligensia: The 
Eighteenth-Century Nobility (New York: Harcourt and Brace, 1966).

14. Nicholas V. Riasanovsky, A Parting of Ways: Government and 
the Educated Public in Russia, 1801-1855 (Oxford: Clarendon Press, 
1976).

15. Franco Venturi, Roots of Revolution: A History of Populist and 
Socialist Movements in Nineteenth-Century Russia (Cambridge: 
Harvard University Press, 1983). Дивись також, Martin Malia, 
Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism, 1812-1855 
(Cambridge: Harvard University Press, 1961); E. H. Carr, Michael 
Bakunin (New York: Vintage Books, 1961); W. F. Woehrlin, 
Chemychevsky: The Man and the Journalist (Cambridge: Harvard 
University Press, 1971).

16. Theodore H. Von Laue, Sergei Witte and the Industrialization 
of Russia (New York: Columbia University Press, 1963).

17. Nicholas V. Riasanovsky, “The Emergence of Eurasianism,” 
California Slavic Studies 5 (Berkeley and Los Angeles: University of 
California Press, 1967).

18. John L. H. Keep, The Rise of Social Democracy in Russia 
(Oxford: Clarendon Press, 1963).

19. Allan K. Wildman, The Making o f a Worker's 
Revolution: Russian Social Democracy: 1891-1903 (Chicago: 
University of Chicago Press, 1967); Victoria Bonell, The Roots 
of Rebellion (Berkeley: University of California Press, 1983); 
Tim McDaniel, Autocracy, Capitalism, and Revolution in Russia 
(Berkeley and Los Angeles: University of California Press,
1988).

36*
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20. Abraham Ascher, The Revolution of 1905 (Stanford: Stanford 
University Press, 1988-1992). Щодо соціологічного погляду на 
1905 рік дивись Shanin, Russia as а “Developing Society", том 2: 
Russia, 1905-07: Revolution as a Moment of Truth.

21. Geoffrey Hosking, The Russian Constitutional Experiment: 
Government and Drama, 1907-1914 (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1973); Terence Emmons, The Formation of Political 
Parties and the First National Elections in Russia (Cambridge: 
Harvard University Press, 1983).

22. Albert Loren Weeks, The First Bolshevik: A Political Biography 
of Peter Tkachev (New York: New York University Press, 1968).

23. Для розуміння концепції громадянського суспільства в 
історії дивись Manfred Riedel, “Gesellschaft Bürgerliche,” у 
Geschichtliche Grundbegriffe, том 2, стор. 719-800; і Adam 
Seligman, The Idea of Civil Society (New York: The Free Press,
1992).

24. Ulam, The Bolsheviks, залишається найкращою біо
графією і політичною оцінкою Леніна; дивись також Robert 
Service, Lenin: А Political Life, у 2-х томах (Bloomington: Indiana 
University Press, 1985).

25. Ключові записи Леніна можна знайти у Robert С. 
Tucker, The Lenin Antology (New York: Norton, 1973).

26. Pobert Michels, Political Parties: A Sociologocal Study of the 
Oligarchical Tendencies of Modem Democracy (New York: The Free 
Press, 1962).

27. Щодо цікавого аналізу ленінської редакції політики 
соціології дивись A J. Polan, Lenin and the End of Politics 
(Berkeley: University of California Press, 1984).

28. “Contribution to a Critique of Hegel’s Philosophy of Right: 
Introduction,” Marx-Engels Reader, стор. 59.

Розділ 3. Шлях до Жовтня: 1917

Найважливіші праці на тему Російської Революції, що тор
каються лише року 1917 чи 1917-1921 років: William Н. 
Chamberlin, The Russian Revolution, у 2-х томах. (New York: 
Macmillan, 1931), перевидана 1965 року Grosset & Dunlap; John 
L. H. Keep, The Russian Revolution: A Study in Mass Mobilize^0*1 
(London: Weidenfeld & Nicolson, 1975), найбільш задовільна 
соціальна хронологія 1917 року; Richard Pipes, The Russian 
Revolution (New York: Knopf, 1990), незаперечний доказ того, 
що Жовтень був вдалим переворотом, а не пролетарською ре
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волюцією; Leon Trotsky, The History of the Russian Revolution, пе
реклад Max Eastman (New York: Simon & Schuster, 1932), яка за
лишається найкращим марксистським дослідженням 1917 року; 
та Marc Ferro, La Révolution de 1917, y 2-х томах. (Paris: Aubier- 
Montagne, 1967-1976). Дивись також: Dietrich Geyer, Die 
Russische Revolution, Historische Probleme und Perspektiven 
(Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 1968).

Примітки:

1. Jacob Walkin, The Rise of Democracy in the Pre-Revolutionary 
Russia: Political and Social Institutions Under the Last Three Tsars 
(New York: Praeger, 1962).

2. Haimson, “The problem of Social Stability.”
3. Emmons, Political Parties, дає оптимістичнішу оцінку мож

ливостей конституційності Росії до 1914 року.
4. Про руйнівний політичний вплив сучасної війни дивись 

Michael Eliot Howard, The Franco-Prussian War: The German 
Invasion of France, 1870-1871 (New York: Macmillan, 1961).

5. Michael T. Florinsky, The End of the Russian Empire (New 
York: Collier Books, 1961).

6. T. Hasegawa, The February Revolution, Petrograd, 1917 
(Seattle: University of Washington Press, 1981).

7. Robert V. Daniels, Red October: The Bolshevik Revolution of 
1917 (London: Seeker & Warburg, 1968); Sergei P. Melgunov, The 
Bolshevik Seizure of Power, переклад James S. Beaver (Santa 
Barbara, Calif.: ABC-Clio, 1972); Richard Pipes, The Russian 
Revolution.

8. Alan Wildman, The End of the Russian Imperial Army, у 2-х 
томах. (Princeton: Princeton University Press, 1980).

9. John L. H. Keep, The Russian Revolution: A Study in Mass 
Mobilization (London: Weidenfeld & Nicolson, 1976).

10. T. H. Rigby, Communist Party Membership in the U.S.S.R., 
1917-1967 (Princeton: Princeton University Press, 1968).

11. Rabinowitch, The Bolsheviks Come to Power.
12. Daniels, Red October; Melgunov, Seizure of Power.
13. Ronald Suny, “Towards a Social History of the October 

Revolution.”
14. Orlando Figes, Peasant Russia, Civil War: The Volga 

Countryside In Revolution (1917-1921) (Oxford: Clarendon Press,
1989).
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Розділ 4. Народження системи: воєнний комунізм, 1918- 
1921

Найважливішими працями про цей період є: Е. Н. Сагг, А 
History of Soviet Russia, том 1: The Bolshevik Revolution, 1917-1923, 
у 3-х томах. (New York: Macmillan, 1951-1953); Leonard 
Schapiro, The Communist Party of the Soviet Union, 2-е видання. 
(New York Random House, 1971); Merle Fainsod, How Russia Is 
Ruled (Cambridge: Harvard University Press, 1965); і Alec Nove, En 
Economic History of the U.S.S.R. (London: Penguin, 1989); далі зга
дується як Economic History.

Примітки:

1. Щодо різних оцінок військового комунізму дивись
найбільш всеохоплюючу спробу огляду громадянської війни з 
боку соціальної хронології: Diane P. Koenker, William
Rosenberg, та Ronald Grigor Suny, Party, State, and Society in the 
Russian Civil War (Bloomington: Indiana University Press, 1989), 
особливо частини 1 та 4. Дивись також Abbot Gleason, Peter 
Kenez, і Richard Stites, ред., Bolshevik Culture: Experiment and 
Order in the Russian Revolution (Bloomington: Indiana University 
Press, 1985).

2. George Leggett, The Cheka: Lenin’s Political Parties (London: 
Oxford University Press, 1981).

3. Oliver H. Radkey, The Election to the Constituent Assembly of 
1917 (Cambridge: Harvard University Press, 1950).

4. Провідною працею щодо радянської економіки за часів 
військового комунізму є Silvana Malle, The Economic Organization 
of War Communism, 1918-1921 (Cambridge: Harvard University 
Press, 1985).

5. Vladimir N. Brovkin, The Mensheviks After October: Socialist 
Opposition and the Rise of the Bolshevik Dictatorship (Ithaca, N.Y.: 
Cornell University Press, 1987). Для повної картини ліквідації 
партій-суперниць під час громадянської війни дивись Leonard 
Shapiro, The Origin of the Communist Autocracy: Political Opposition 
in the Soviet State (New York: Praeger, 1965).

6. Richard Sakwa, Sowiet Communists in Power: A Study of 
Moscow During the Civil War, 1918-1921 (Houndsmill: Macmillan,
1988).

7. D. Fedotoff White, The Growth of the Red Army (Princeton: 
Princeton University Press, 1944); Mark von Hagen, Soldiers in the
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Proletarian Dictatorship: The Red Army and the Soviet Socialist State, 
1917-1930 (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1990).

8. David Footman, Civil War in Russia (London: Faber & Faber, 
1961); W. Bruce Lincoln, Red Victory: A History of the Russian Civil 
War (New York: Simon & Schuster, 1989); Evan Mawodsley, The 
Russian Civil War (Boston: Allen & Unwin, 1987).

9. Orlando Figes, Peasant Russia, Civil War: The Volga 
Countryside in Revolution (Oxford: Clarendon Press, 1989).

10. Alec Nove, Economic History, глава 3; Malle, The Economic 
Organization of War Communism, повністю. Дивись також Thomas 
F. Remington, Building Socialism in Bolshevik Russia: Ideology and 
Industrial Organization, 1917-1921 (Pittsburgh: University of 
Pittsburgh Press, 1984). Для ширшої перспективи, на відміну від 
догми, дивись ліберальний аналіз походження радянської еко
номіки у Peter J. Boettke, The Political Economy of Soviet Socialism: 
The Formative Years, 1918-1928 (Boston: Kluwer Academic 
Publishers).

11. Lars Lish, Bread and Authority in Russia, 1914-1921 
(Berkeley: University of California Press, 1990).

12. Nikolai Bukharin та Eugenii Preobrazhensky, The ABC of 
Communism (Harmondsworth: Penguin Books, 1969).

13. Для більш ранньої, проте все ще впливової оцінки цієї 
проблеми дивись Barrington Moore, Soviet Politics: The Dilemma 
of Power (Cambridge: Harvard University Press, 1950).

14. David Mitrany, Marx Against the Peasant (Chapel Hill: 
University of North Carolina Press, 1951).

15. Дивись, наприклад, Karl Kautsky, Die Agrarfrage (1899), 
перекладено як The Agrarian Question, переклад Peter Burgess 
(Atlantic Highlands, N. J.: Zwan Publications, 1988).

16. Rigby, Party Membership, стор. 68-87; Fainsod, How Russia 
Is Ruled, стор. 248-250.

17. Victor Chernov, що цитується у “Orlando Figes on Peasant 
Rebellions,” London Review of Books 13 (September 25, 1991): 8-9.

18. Abdurakhman Avtorkhanov, яПоходження партократії" у
2-х томах (Frankfurt: Possev-Verlag, 1973).

19. Nicholas Berdiaev, The Origin of Russian Communism, пере
клад R. M. French (Ann Arbor: University of Michigan Press, 
1960).

20. Однією з небагатьох праць з совєтології, що пропонує 
погляд спільний із наданим тут, є Carl A. Linden, The Soviet 
Party-State and the Politics of Ideocratic Despotism (New York: 
Praeger, 1983).
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Для періоду НЕПу є найважливішими такі праці Е. Н. 
Carr, A History of Soviet Russia, у 3-х томах, том 2: The 
Interregnum, 1923-1924 (видано 1954 року); том 3: Socialism in 
One Country, 1924-1926, (видано 1958 року); разом із R. W. 
Davies, том 4: Foundation of a Planned Economy, 1926-1929, у 2-х 
томах (видано 1969-1979 pp.); все надруковано у Нью-Йорку 
видавництвом Macmillan. А також Isaak Deutscher Trotsky у 3- 
х томах, том 1: The Prophet Armed. Trotsky: 1879-1921 (видано 
1954 року); том 2: The Prophet Unarmed. Trotsky: 1921-1929 (ви
дано 1959 року); том 3: The Prophet Outcast. Trotsky: 1929-1940 
(видано 1960 року); все надруковано у Нью-Йорку 
видавництвом Oxford University Press. А також Stephen F. 
Cohen, Bukharin; Moshe Lewin, Russian Peasants and Soviet Power: 
A Study of Collectivization, переклад Irene Move за допомогою 
John Biggart (London: Allen & Unwin, 1968) далі згадується як 
Russian Peasants.

Примітки:

1. Richard Pipes, The Formation of the Soviet Union, доповнене 
видання (Cambridge, Harvard University Press, 1964); Hélène 
Carrère d’Encausse, The Great Challenge: Nationalities and the Soviet 
State, 1917-1930, переклад Nancy Festinger, передмова Richard* 
Pipes (New York and London: Holmes and Meier, 1992).

2. Israel Getzler, Kronstadt 1917-1921: The Fate of a Soviet 
Democracy (Cambridge: Cambridge University Press, 1983).

3. Oliver H. Radkey, The Unknown Civil War in Soviet Russia: A 
Study of the Green Movement in the Tambov Region, 1920-21 
(Stanford: Hoover Institution Press, 1976).

4. Nove, Economic History, глава 4.
5. Lewin, Political Undercurrents, стор. 124. Така ж ідея ви

словлена істориком, що сповідує протилежне ставлення до 
СРСР, Alain Besançon, Court traité de soviétologie à l'usage des 
autorités civiles, militaires, et religieuses (Paris: Hachette, 1976).

6. Під час свого тривалого перебування у Північній АмериШ 
Олександр Яковлєв досконало ознайомився з літературою аме
риканської совєтології; він ввів її у циркуляцію до ІСЕМВ 
(Інститут Світової Економіки та Міжнародних Відносин), 
принципового мозкового центру соціальної науки у Москві,
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коли Горбачов зробив його керівником ІСЕМВ 1983 року. 
Шляхом членства у ІСЕМВ американська перспектива ревізії 
совєтології досягла Горбачова через Яковлєва.

7. Cohen, Bukharin, стор. 270-276.
8. Lewin, Making, розділ 12.
9. Gerschenkron, Backwardness, стор. 64.
10. Doroty Atkinson, The End of the Russian Land Commune, 

1905-1930 (Stanford: Stanford University Press, 1933).
11. Alan M. Ball, Russia's Last Capitalists: The NEPmen, 1921- 

1929 (Berkeley: University of California Press, 1987).
12. Lewin, Struggle, розділ 4.
13. Дивись розділ 2, примітку 8 щодо поглядів Леніна.
14. В. І. Ленін "Про кооперацію ” у повному зібранні, 4-е ви

дання (Москва: Видавництво “Прогрес”, 1970), том 33, стор. 
473 (далі згадується як Ленін. Твори.)

15. Ленін. Твори, том 32, стор. 8.
16. Повну дискусію з економіки 20-х років можна знайти у 

Lewin, Russian Peasants; та A. Ehrlich, The Soviet Industrialization 
Debate (Cambridge: Harvard University Press, 1960). Дивись також 
Nove, Economic History, розділ 5 та Cohen, Bukharin, глава 6. 
Знаменитий аналіз початкового накопичення, зроблений 
Марксом, дивись у Capital, том 1, розділ 24.

17. William J. Chase, Workers, Society, and the Soviet State: 
Labor and Life in Moscow, 1918-1929 (Urbana: University of Illinois 
Press, 1987).

18. Isaac Deutscher, Stalin: A Political Biography (New York: 
Oxford University Press, 1949; друге видання, 1966).

19. Robert Davies, The Socialist Offensive: The Collectivization of 
Soviet Agriculture, 1929-1930 (London: Macmillan, 1980).

20. Lewin, Making, стор. 258-285; The Gorbachev Phenomenon, 
стор. 194.

21. Kolakowski, Main Currents, том 3, стор. 218-219.
22. Дивись Ball, NEPmen, глава 6.
23. Nove, Economic History, стор. 132.
24. Дивись його ж Notes of an Economist, перевидані як “Ви

брані твори” (Москва: Політвидав, 1988).
25. R. Daniels, The Conscience of the Revolution: Communist 

Opposition in Soviet Russia (Cambridge: Harvard University Press, 
1960).

26. Rigby, Party Membership, розділи 3-5; Fainsod, How Russia 
Is Ruled, стор. 249-259.

27. Robert C. Tucker, Stalin as Revolutionary: 1879-1929 
(London: Chatto & Windus, 1974); Boris Souvarine, Stalin: A



Critical Survey of Bolshevism (New York: Alliance Book Corporation, 
Longmans, Green, 1939).

28. Deutscher, Stalin, стор. 278.
29. Boris Nicolaevsky, Power and the Soviet Elite: лLetter of an 

Old Bolshevik ” and Other Essays, рец. Janet D. Zagoria (New York: 
Praeger, 1965).

30. Щодо погляду на НЕП як на культуру та на спільноту 
дивись Sheila Fitzpatrick, Alexander Rabinowitch та Richard Stites, 
ред., Russia in the Era of NEP: Explorations in Soviet Society and 
Culture (Bloomington: Indiana University Press, 1991), особливо 
розділи 1 та 18. Для утопічного забарвлення дивись Richard 
Stites, Revolutionary Dreams (London: Oxford University Press,
1989), дивись також Cohen, Bukharin, розділ 9.

31. Щодо початкових надій та сумних наслідків радянської 
стратегії покращення становища жінок на протязі першого де
сятиліття режиму дивись Richard Stites, The Women’s Liberation 
Movement in Russia: Feminism, Nihilism, and Bolshevism, 1860-1930 
(Princeton: Princeton University Press, 1978), частина 3. Щодо 
місця жінки у радянській історії дивись Gail Lapidus, Women in 
Soviet Society: Equality, Development, and Social Change (Berkeley: 
University of California Press, 1978).

32. J. C. Curtiss, The Russian Church and the Soviet State, 1917- 
50 (Boston: Little, Brown, 1953); W. C. Fletcher, The Russian 
Orthodox Church Underground, 1917-70 (Oxford: Oxford University 
Press, 1971).
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Methods of Mass Mobilization, 1917-1929 (London and New York: 
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Stalin Really Necessary? (New York: Praeger, 1964).
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Розділ 6. Так будувався соціалізм: 1929-1935

Найважливіші праці про Сталіна: Boris Souvarine, Stalin: А 
Critical Survey of Bolshevism (New York and London: Alliance Book 
Corporation; Longmans, Green, 1939), нове французське видан
ня Staline: aperçu historique du bolchevisme (Paris: Editions Champ 
Libre, 1977); Deutscher, Stalin; Adam Ulam, Stalin: The Man and 
His Era (New York: Viking Press, 1973); Robert C. Tucker, Stalin 
in Power: The Revolution From Above, 1928-1941 (New York and 
London: Norton, 1990), далі згадується як Stalin in Power; Robert
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Press, 1988); Robert Conquest, Stalin: Breaker of Nations (New 
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трагедія. ” Переклад і редакція Harold Shukman (New York: 
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жують головні аспекти революції, є: Е. Н. Сап* і R. W. Davies, 
A History of Soviet Russia, у 2-х томах, том 4: Foundations of а 
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лістичної економіки були закладені перед Першою світовою 
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Sociological Analysis, 2-е видання, переклад J. Kahone (New 
Haven: Yale University Press, 1951), оригінальне німецьке видан
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14. Lewin, Russian Peasants, розділ 14.
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Workers, 1928-1932 (New York: Cambridge University Press, 1988).
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28. Михайло Геллер, “Машина та гвинтики. Історія форму
вання радянської людини ” (London: Overseas Publications, 1985).

29. Цитується із Seweryn Bialer, Stalin’s Successors: Leadership, 
Stability, and Change in the Soviet Union (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1980), стор. 22.

30. Термін “командна економіка” був запущений до обігу у 
Franz Neumann, Behemoth: The Structure and Practice of National 
Socialism (London: Gollancz, 1942); вперше був застосований до 
радянської системи у Gregory Grossman в його “Notes for а 
Theory of the Command Economy,” Soviet Studies 15 (Жовтень
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31. Abram Bergson, The Real National Income of Soviet Russia 
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32. Микола Шмельов та Володимир Попов* “На переломі” 
(Москва: Новини, 1989).

33. David Landes, The Unbound Prometheus (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1972), стор. 114-115.

34. Alexander Yanov, The Origins of Autocracy: Ivan the Terrible 
in Russian History (Berkeley and Los Angeles: University of 
California Press, 1981).

35. Дивись вище, розділ 2.
36. Ulam, Stalin, стор. 290.

Розділ 7. Чистка і консолідація: 1935-1939

На доповнення до праць, що цитуються на початку при
міток до розділу 6, такі книжки найвизначальніші щодо пи
тань, розглянутих нижче. Необхідна праця про чистки Robert 
Conquest, The Great Terror (New York: Macmillan 1968), and 
Robert Conquest, The Great Terror: A Reassessment (New York: 
Oxford University Press, 1990). Великим літературним пам’ятни
ком з цієї темі є "Архіпелаг ГУЛ АГ, 1918-1956”, Олександра Со- 
лженіцина у 3-х томах (New York: Harper & Row, 1973-1978). 
Щодо реформаторської комуністичної перспективи сталінізму
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Consequences of Stalinism (New York: Knopf, 1973). Дивись також 
Abdurakhman Avtorkhanov, Stalin and the Soviet Communist Party: 
A Study in the Technology of Power (Munich: Institute for the Study 
of the USSR, 1959); Alexander Dallin and George Breslauer, 
Political Terror in Communist Systems (Stanford: Stanford University 
Press, 1970); Merle Fainsod, Smolensk Under Soviet Rule 
(Cambridge: Harvard University Press, 1958); Nikita Khrushchev, 
Khrushchev Remembers: The Last Testament, переклад та редакція 
Strobe Talbott, 1-е видання (Boston: Little, Brown, 1974); Leon 
Trotsky, The Revolution Betrayed: What Is the Soviet Union and 
Where Is It Going?, перекладена Max Eastman (London: Faber & 
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Trial (New York: Grosset & Dunlap, 1965); Amy Knight, Beria, 
Stalin's First Lieutenant (Princeton: Princeton University Press,
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Примітки:

1. Дивись Sheila Fitzpatrick, Russian Revolution.
2. Medvedev, Let History Judge.
3. Дивись дебати між Fitzpatrick та “New Cohort” у Russian 

Review 45 (Жовтень 1986): 357-413, та 46 (Жовтень 1987): 379-
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4. Термін “націоналізація культури” взято із Heller and 
Nekrich, Utopia, стор. 287-301.

5. Lynne Malley, Culture of the Future: The Proletkult Movement 
and the Russian Civil War (Berkeley: University of California Press, 
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6. Richard Stites, Revolutionary Dreams: Utopian Vision and 
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University Press, 1989).
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8. Kolakowski, Main Currents, том 3, стор. 63-76.
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10. Sheila Fitzpatrick, ред., Cultural Revolution in Russia, 1928- 

1931 (Bloomington: Indiana University Press, 1988).
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14. John і Carol Garrard, Inside the Soviet Writers' Union (New 

York: The Free Press, 1990); Katarina Clark, The Soviet Novel: 
History as Ritual (Chicago: University of Chicago Press, 1985); Boris 
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Verlag, 1988).
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T. D. Lysenko (New York: Columbia University Press, 1969).

16. Loren R. Graham, The Soviet Academy of Sciences and the 
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Lane, 1973); Alexander Vucinich, Empire of Knowledge: The 
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Angeles: University of California Press, 1984). Дивись також Loren 
R. Graham, Science in Russia and the Soviet Union: A Short History 
(New York: Cambridge University Press, 1993).

17. Lewin, Making, стор. 269-276 та стор. 300-314; Medvedev, 
Let History Judge, розділ 11, частина 14.

18. Дивись вище, розділ 5.
19. Борис Пастернак, "Доктор Живаго”, переклад Мах 

Hayward та Manya Harari (London: Collins & Harvil Press, 1958), 
стор. 422.

20. McNeal, Stalin, стор. 184-186.
21. Medvedev, Let History Judge, розділ 5; Schapiro, History of 

Party, розділ 23.
22. Ulam, Stalin, розділ 10.
23. Fainsod, How Russia is Ruled, стор. 260-269; Rigby, Party 

Membership, глави 5 і 6; Merle Fainsod та Jerry Hough, How the 
Soviet. Union Is Governed (Cambridge: Harvard University Press, 
1979), розділ 5.

24. Дивись вище, розділ 6, примітка 16.
25. Conquest, Great Terror, розділ 1; J. Arch Getty, Origins of 

the Great Purges: The Soviet Communist Party Reconsidered, 1933- 
1938 (New York: Cambridge University Press, 1985).

26. Sheila Fitzpatrick, Education and Social Mobility in the Soviet 
Union, 1921-1934 (Cambridge: Cambridge University Press, 1979).

27. Deutscher, Stalin, розділ 9.
28. Дивись Jonathan Haslam, Soviet Foreign Policy, 1933-1939 

(London: Macmillan, 1986); та особливо Haslam, “Political
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Opposition to Stalin and the Origins of the Terror in Russia, 1932 - 
1936,” Historical Journal 29 (1986): 395-418.

29. Deutscher, Trotsky, том 3, стор. 269-277.
30. Heller та Nekrich, Utopia, стор. 278-279.
31. Дивись Cohen, Bukharin, стор. 369-372; Conquest, Terror, 

стор. 259-267.
32. Roy A. Medvedev та Zhores A. Medvedev, Khrushchev: The 

Years in Power (New York: Columbia University Press, 1976), час
тина 1.

33. John Domberg, Brezhnev: The Masks of Power (Delhi and 
London: Vikos Publishing House, 1974), частина 2.

34. Fitzpatrick, Russian Revolution, стор. 8.
35. Fitzpatrick, Russian Revolution, стор. 157.
36. Наприклад, дивись Victor Kravchenko, I  Chose Freedom: 

The Personal and Political Life of a Soviet Official (New York: 
Scribners, 1946).

37. Getty, Origins of the Great Purges, стор. 8; Для аналогічних 
сюжетів, дивись Fainsod та Hough, How the Soviet Union Is 
Governed, стор. 176-177.

38. Alec Nove дає від 10 мільойнів до 11 мільойнів у 1930-х, 
а також “дефіцит” у 27 мільойнів у 1939-1945. Дивись Alec 
Nove, “The Scale of the Purges,” in The Stalin Phenomenon, ред. 
Alec Nove (New York: St. Martin’s Press, 1993), стор. 29-33; Nove, 
“Victims of Stalinism: How Many?” у Stalinist Terror: New 
Perspectives, ред. J. Arch Getty і Roberta Manning (New York: 
Cambridge University Press). (Більшість у цій книзі не переконує 
у радикальному ревізіонізмі сталінської ери.) Дивись також 
іншу модифікацію позицій ревізіонізму, що базуються на дуже 
вибірковому витягу із радянських архівів: J. Arch Getty, Gabor 
Т. Ritterspom, та Viktor N. Zemskov, “Victims of the Soviet Penal 
System in the Pre-War Years: A First Approach on the Basis of 
Archival Evidence”, American Historical Review 98 (Жовтень 1993): 
1017-1049.

39. McNeal, Stalin, стор. 198.
40. Kolakowski, Main Currents, том 3, стор. 77-91.
41. Schapiro, History of Party, глава 22.

Розділ 8. Набутки війни: 1939-1953

Література з радянської історії після 1941 року не така ши
рока, як щодо 1920-х чи 1930-х, і, звичайно, має інший харак
тер. Це сталося, бо сучасніша точка зору щ  торкається таких
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ключових проблем, як пролетарський характер Жовтня чи “по
треба” у Сталіні — сучасніша література має тенденцію до 
меншої аналітичності і більшої описовості коментарів. Цей 
факт буде відображено у цьому розділі та наступних, а бібліог
рафічні анотації будуть відповідно стислішими.

Ось принципові праці, актуальні до запропонованого 
розділу: Adam Ulam, Expansion and Coexistence: Soviet Foreign 
Policy, 1917 -73 (New York: Praeger, 1968); Jonathan Haslam, 
Soviet Foreign Policy, 1930-33: The Impact of the Depression 
(London: Macmillan, 1983), and The Soviet Union and the Struggle 
for Collective Security in Europe, 1933-1939 (New York: St. Martin’s 
Press, 1984); Robert Conquest, Power and Policy in the U.S.S.R: The 
Study of Soviet Dynasties (London: Macmillan 1961); Vladimir 
Petrov та Aleksandr Nekrich, “June 22, 1941 ”: Soviet Historians and 
the German Invasion (Columbia: University of South Carolina Press,
1968); John Erickson, The Road to Stalingrad (New York: Harper & 
Row, 1975), і The Road to Berlin: Continuing the History of Stalin's 
War with Germany (Boulder, Colo.: Westview Press, 1983); Timothy 
J. Colton, Commissars, Commanders, and Civilian Authority: The 
Structure of Soviet Military Politics (Cambridge: Harvard University 
Press, 1979); Alexander Dallin, German Rule in Russia, 1941-1945 
(London: Macmillan, 1957); George Fischer, Soviet Opposition to 
Stalin: A Case Study in World War II  (Cambridge: Harvard 
University Press, 1952).

Примітки:

1. George Kennan, Soviet Foreign Policy, 1917-1941 (Westport, 
Conn.: Greenwood Press, 1978).

2. Franz Borkenau, World Communism (Ann Arbor: University of 
Michigan Press, 1962).

3. Ruth Fischer, Stalin and German Communism: A Study in the 
Origins of the State Party (Cambridge: Harvard University Press, 
1948).

4. Дивись вище, розділ 7; D. T. Cattell, Communism and the 
Spanish Civil War (Berkeley and Los Angeles: University of 
California Press, 1955); Paolo Spiriano, Stalin and the European 
Communists (London: Verso, 1988).

5. Gerhard L. Weinberg, Germany and the Soviet Union, 1939- 
1941 (Leiden: E. J. Brill, 1954).

6. Heller та Nekrich, Utopia, розділ 7.
7. Heller та Nekrich, Utopia, розділ 8; особливо дивись стор. 

371-374, 383-393, 399-403, та 442-446.

37 -  4745
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8. Dallin, German Rule.
9. L. Gouré та H. Dinerstein, Moscow in Crisis (Glencoe, III.: 

The Free Press, 1955).
10. Fischer, Opposition to Stalin.
11. Ulam, Stalin, стор. 567
12. Nove, Economic History, розділи 10 та 11.
13. Robert Conquest, The Nation Killers: The Soviet Deportation 

of Nationalities (London: Sphere Books, 1972); Aleksandr Nekrich, 
The Punished Peoples: The Deportation and Fate of the Soviet 
Minorities at the End of the Second World War, переклад George 
Saunders (New York: Norton, 1978).

14. Fainsod, How Russia Is Ruled, стор. 269 - 275; Rigby, Party 
Membership, розділи 7 та 8.

15. Norman Davies, God's Playground: A History of Poland, том 
2: 1795 to the Present (New York: Columbia University Press, 1982), 
глави 20 та 21.

16. François Fejtô, Histoires des démocraties populaires, том 1: 
L ’ère de Staline, 1945-1952 (Paris: Seuil, 1952); Vojtech Mastny, 
Russia *s Road the Cold War: Diplomacy, Warfare, and the Politics of 
Communism, 1941-1945 (New York: Columbia University Press, 
1979).

17. Adam Ulam, Titoism and the Cominform (Cambridge: 
Harvard University Press, 1952)

18. Adam Ulam, Expansion and Coexistence, розділ 9.
19. Ulam, Expansion and Coexistence, розділ 10, частина 1.
20. Werner Hahn, Postwar Soviet Politics: The Fall of Zhdanov 

and the Defeat of Moderation (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press,
1969); Louis Rappaport, Stalin's War Against the Jews (New York: 
The Free Press, 1990).

21. Sergei Goncharov, John Lewis, та Xue Lital, Uncertain 
Partners: Stalin, Mao, and the Korean War (Stanford: Stanford 
University Press, 1992) Дає цікавий, якщо не остаточний доказ, 
що Сталін наприкінці своєї кар’єри розглядав можливість 
міжнародної війни.

Розділ 9. Реформа комунізму І: Московська весна Хрущова,
1952-1964

Важливими роботами з хрущовського періоду є: Robert 
Conquest, Power and Policy in the U.S.S.R.: The Study of Soviet 
Dynasties (London: Macmillan, 1961); Carl A Linden, Khrushchev 
and the Soviet Leadership (Baltimore: Johns Hopkins University
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the Kremlin: From Khrushchev to Kosygin, переклад Helen Katel 
(New York: Viking, 1969); George W. Breslauer, Khrushchev and 
Brezhnev as Leaders (Boston: Allen & Unwin, 1982). Дивись також 
Roy Medvedev, Khrushchev (New York: Doubleday, 1984); Roy та 
Zhores Medvedev Khrushchev: The Years in Power (New York: 
Columbia University Press, 1976); Nikita Khrushchev, Khrushchev 
Remembers, перекладено і видано Strobe Talbott (Boston: Little, 
Brown, 1970), Khrushchev Remembers: The Last Testament, пере
кладено і видано Strobe Talbott (Boston: Little, Brown, 1974), та 
Khrushchev Remembers: The Glasnoss Tapes, перекладено і видано 
Jerrold L. Schecter, разом з Vyacheslav V. Luchkov (Boston: Little, 
Brown, 1990); Федір Бурлацький, лХрущов” Літературна газета 
(Москва), Лютий 24, 1982; Adam Ulam, The Rivals: America and 
Russia Since W W II  (New York: Viking, 1971); Edward J. Brown, 
Russian Literature Since the Revolution, доповнене видання 
(Cambridge: Harvard University Press, 1982).

Примітки:

1. Це заперечує уявленню Stephen Cohen, Rethinking, та 
Moshe Le win, Political Undercurrents, які розглядали реформа
ційний комунізм як здійснення потенціалу системи. Інший 
зразок цього погляду — це Seweryn Bialer, Stalin's Successors: 
Leadership, Stability, and Change in the Soviet Union (New York: 
Cambridge University Press, 1980).

2. Solzhenitsyn, Gulag, том 3, частина 4, розділи 11 та 12.
3. Nikita Khrushchev, The Crimes of the Stalin Era (New York: 

New Leader, 1962), стор. 248.
4. Roy Medvedev, Khrushchev, стор. 91-92.
5. Charles Gati, The Bloc That Failed: Soviet-East European 

Relations in Transition (Bloomington: Indiana University Press, 
1990).

6. Fejtô, Histoires des démocraties populaires, том 2: Après Staline, 
1953-1971 (Paris: Seuil, 1969), розділ 5; Davies, God's Playground, 
том 2, розділ 23.

7. Fejtô, Histoires des démocraties populaires, том 2, розділи 5 та 
8; Miklos Molnar, Budapest 1956: A History of the Hungarian 
Revolution, переклад Jennetta Ford (London: Allen & Unwin, 
1971); Paul Zinner, Revolution in Hungary (New York: Columbia 
University Press, 1962).

8. Robert Conquest, Courage of Genius: The Pasternak Affair 
(London: Collins/Harvill, 1961); Hugh McLean та Walter M.
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Vickery, ред., The Year of Protest, 1956: An Anthology of Soviet 
Literary Materials (New York: Vintage, 1961).

9. Adam Ulam, Expansion and Coexistence (New York: Praeger,
1968), розділи 9 та 10; Klaus Mehnert, Peking and Moscow: Soviet 
Foreign Policy, 1917-73, переклад Leila Vennewitz (New York: 
Putnam, 1963).

10. Ulam Expansion and Coexistence, розділи 9 та 10.
11. Fejtô, Histoires des démocraties populaires, том 2, розділ 10.
12. Ulam, The Rivais.
13. Linden, Khrushchev.
14. Nove, Economic History, розділ 11; К. Е. Wadekin, The 

Private Sector in Soviet Agriculture (Berkeley: University of California 
Press, 1973); Jerzy F. Karcz, ред., Soviet and East European 
Agriculture (Berkeley: University of California Press, 1967).

15. Martin McCaulcy, Khrushchev and the Development of Soviet
Agriculture: The Virgin Lands Programme (London: Macmillan,
1976).

16. Nove, Economic History, стор. 332—355; Linden, 
Khrushchev, розділи 2 та 4.

17. George Breslauer, Khrushchev and Brezhnev, частини 1 та 2.
18. Linden, Khrushchev, розділи 2 та 4; Breslauer, Khrushchev 

and Brezhnev, частина 2.
19. Щодо боротьби за публікацію Ivan Denisovich, дивись 

Aleksandr Solzhenitsyn, The Oak and the Calf: Sketches of Literary 
Life in the Soviet Union, переклад Harry Willets (New York: Harper 
& Row, 1980).

20. Ulam, Expansion and Coexistence, розділи 10, 11, та 12; 
Mehnert, Peking and Moscow, частина 4.

21. Ulam, Expansion and Coexistence, розділ 10, частина 2, та 
розділ 11; Ulam, The Rivals, частина 3, розділи 8 та 9.

22. David Holloway, The Soviet Union and the Arms Race (New 
Haven: Yale University Press, 1983).

23. Fainsod, How Russia Is Ruled, стор. 275 — 282; Rigby, Party 
Membership, розділи 9 та 10. Fainsod та Hough, How the Soviet 
Union Is Governed, розділ 9.

Розділ 10. Час сплачувати по рахунках: Брежнєв і
номенклатурний комунізм. 1964-1982

З початком брежнєвської ери бібліографія радянської історії 
остаточно виснажується. Серед важливіших праць є: John
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Domberg, Brezhnev: Masks of Power (New York: Basic Books, 
1974); Abdurakhman Avtorkhanov, "Сила и бессилие Брежнева" 
(Frankfurt: Posser Verlag, 1979); Hélène Carrère d’Encausse, Decline 
of an Empire: The Soviet Socialist Republics in Revolt, переклад 
Martin Sokolinsky та Henry A. La Farge (New York: Newsweek 
Books, 1979); John Dunlop, The Faces of Contemporary Russian 
Nationalism (Princeton: Princeton University Press, 1983); Igor 
Birman, Personal Consumption in the USSR and the USA (London: 
Macmillan, 1989); Adam Ulam, Dangerous Relations: The Soviet 
Union in World Politics, 1970—1982 (New York: Oxford University 
Press, 1983); Raymond L. Garthoff, Détente and Confrontation: 
American-Soviet Relations from Nixon to Reagan (Washington, D.C.: 
Brookings Institution, 1985); David Holloway, The Soviet Union and 
the Arms Race (New Haven: Yale University press, 1983); Andrei 
Sakharov, My Country and the World (New York: Knopf, 1975); 
Ludmilla Alekseeva, Soviet Dissent: Contemporary Movements for 
National, Religious, and Human Rights (Middletown, Conn.: 
Wesleyan University Press, 1985).

Примітки:

1. Roy Medvedev, All Stalin's Men, переклад Harold Shukman 
(Oxford: Basil Blackwell, 1983), розділ 3; Serge Petroff, The Red 
Eminence: A Biography of Mikhail A. Suslov (Clifton, N.J.: Kingston 
Press, 1988).

2. Domberg, Вгефпеу, частина 4; дивись також вище, розділ 7.
3. Дивись вище, розділ 1.
4. Peter Reddaway, переклад та редакція, Uncensored Russia: 

Protest and Dissent in the Soviet Union: The Unofficial Moscow Journal 
“A Chronicle of Current Events" (New York: American Heritage 
Press, 1972); Stephen Cohen, ред., An End to Silence: Uncensored 
Opinion in the Soviet Union — From Roy Medvedev's Underground 
Magazine “Political Diary" (New York: Norton, 1982), дивись 
особливо Roy Medvedev, “The Danger of a Revival of Stalinism, " 
стор. 153-161.

5. Kostas Papaioannou, L'Idéologie froide, essai sar le dépérisse
ment du marxisme (Paris: J. J. Pauvert, 1967); Alain Besançon, 
L'Eloge de la corruption (Paris: Calmann-Levy, 1977).

6. Nove, Economic History, стор. 362-367.
7. Nove, Economic History, стор. 362-363.
8. Moshe Lewin, Political Undercurrents in Soviet Economic
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Debates: From Bukliarin to the Modem Reformers (Princeton: 
Princeton University Press, 1974), розділи 6, 7, 8.

9. Дивись його ж есе у Cohen, An End to Silence, стор. 223 - 
227.

10. Naum Jasny, The Socialized Agriculture of the USSR 
(Stanford: Stanford University Press, 1949); Naum Jasny, Soviet 
Industrialization, 1928-1952 (Chicago: University of Chicago Press, 
1960); Igor Birman, Personal Consumption in the USSR and the USA 
(London: Macmillan, 1989).

11. Dmitri Steinberg, “The Real Size and Structure of the Soviet 
Economy: Alternative Estimates of Soviet GNP and Military 
Expenditures for 1987,” праця презентована у Американському 
Інституті Підприємництва на конференції “Comparing the 
Soviet and American Economies: Overall Output, Levels of 
Consumption, Military Expenditures,” Warrenton, Virginia, April 
19-22, 1990, стор. 3.

12. Murray Feshbach, The Soviet Union: Population, Trends, and 
Dilemmas (Washington, D.C.: Population Reference Bureau, 1982).

13. Seweryn Bialer, The Soviet Paradox: External Expansion, 
Internal Decline (New York: Knopf, 1986); Richard Pipes, Survival 
Is Not Enough: Soviet Realities and America's Future (New York: 
Simon & Schuster, 1984); Marshall I. Goldman, U.S.S.R. in Crisis: 
The Failure of an Economic System (New York: Norton, 1983).

14. Solzhenitsyn, Gulag, том 3, стор. 506-514.
15. Gregory Grossman, “The Second Economy: Boon or Bane for 

the Reform of the First Economy?" у Stanislaw Gomulka, Yong-Chool 
На та Cae-One Kim, ред., Economic Reforms in the Socialist World 
(Armonk, N.Y.: М. E. Sharpe, 1989); Gregory Grossman, “The 
‘Second Economy’ in the U.S.S.R.,” Problems of Communism 26 
(September-October 1977): 25-40; Konstantin Simes, The Corrupt 
Society: The Secret World of Soviet Capitalism, переклад J. Edwards 
та M. Schneider (New York: Simon & Schuster, 1982).

16. Дивись Dmitri Steinberg, “Soviet Economy,” щодо повної 
дискусії на цю тему.

17. Abel Aganbegyan, The Economic Challenge of Perestroika 
(Bloomington: Indiana University Press, 1988).

18. John Lewis Gaddis, Russia, the Soviet Union, and the United 
States (New York: McGraw, 1978), розділ 9. Дивись також його 
The Long Peace: Inquiries into tile History of the Cold War (New 
York: Oxford University Press, 1987).

19. Gaddis, U.S.-Soviet Relations, стор. 276.
20. Jonathan Haslam, The Soviet Union and the Politics of 

Nuclear Weapons in Europe, 1969-1987: The Problem of the SS-20s



(London: Macmillan, 1989), далі цитується як Nucleur Weapons,; 
David Holloway, The Soviet Union and the Arms Race (New Haven: 
Yale University Press, 1983).

21. Heller and Nekrich, Utopia, розділ 9.
22. Zhores A. Medvedev, Andropov (New York: Norton, 1983), 

частина 2, розділи 7, 8, 9.
23. Max Hayward, рец., On Trial: The Case of Sinyavsky and 

Daniel (London: Collins/Harvill, 1967).
24. Andrei Sakharov, Sakharov Speaks, ред. Harrison E. 

Salisbury (New York: Knopf, 1974).
25. Roy Medvedev, Let History Judge: The Origins and 

Consequences of Stalinism, переклад Colleen Taylor (New York: 
Knopf, 1972).

26. Дивись Cohen, An End to Silence, стор. 317-337.
27. J. J. Marie та Carol Head, ред., L 'Affaire Guinzbourg- 

Galanskov, переклад J. J. Mare та Nadine Marie (Paris: Seuil,
1969).

28. Valery Chalidze, To Defend Those Rights: Human Rights and 
the Soviet Union, переклад Guy Daniels (New York: Random 
House, 1975); Peter Reddaway, ред,, Uncensored Russia: Protest and 
Dissent in the Soviet Union (New York: American Heritage Press,
1973).

29. Andrei Amalrik, Will the Soviet Union Survive Until 1984? 
(New York: Harper & Row, 1970).

30. Letter to the Soviet Leaders, переклад Hilary Sternberg (New 
York: Harper & Row, 1974).

31. Georgii A. Arbatov, The System: An Insider's Life in Soviet 
Politics (New York: Times Books/Random House, 1992).

32. Особливо зразок розкриття цього сімбіозу надається у 
Олександра Цюпка, “Контрреволюція у ЦК КПРС” 
(Counterrevolution in the Central Committee of the Communist 
Party) (неопублікований, неперекладений рукопис).

33. Edward Brown, Russian Literature Since the Revolution 
(Gambridge: Harvard University Press, 1982), розділи 11-13.

34. Fainsod та Hough, How the Soviet Union Is Governed, 
розділи 9-14.

35. Aleksandr Zinoviev, Homo Sovieticus, переклад Charles 
Janson (Boston: Atlantic Monthly Press, 1985).

36. Arbatov, The System, стор. 218-235.
37. Mikhail Voslenskii, Nomenklatura: The Soviet Ruling Class, 

переклад Eric Mosbacher, вступ Milovan Djilas (New York: 
Doubleday, 1984), вперше опубліковано у Німеччині на чотири 
роки раніше (Vienna: Molden, 1980).
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38. Дивись Fejtô, Histoire des démocraties populaires, том 2, 
глави 11 та 12; H. Gordon Skilling, Czechoslovakia's Interrupted 
Revolution (Princeton: Princeton University Press, 1976), стор. 532; 
Ivan Svitak, The Czechoslovak Experiment, 1968-1969 (New York: 
Columbia University Press, 1971); Zdenek Mlynar, Night frost in 
Prague (New York: Karz-Cohl, 1980).

39. Janos Kornai, “The Hungarian Reform Process: Visions, 
Hopes, and Reality,” Journal of Economic Literature 24 (December
1986): 1687-1737.

40. J. Karpinski, Countdown: The Polish Upheavals of 1956, 1968, 
1970, 1976, 1980... (New York: Karz-Cohl, 1982); Abraham 
Brumberg, ред., Poland: Genesis of a Revolution (New York: 
Random House, 1983); Martin Malia, “Poland’s Eternal Return,” 
New York Reviewer of Books 30 (September 29, 1983): 18 - 27.

41. Jan Jozef Lipski, KOR (London: Aneks, 1983).
42. Timothy Garton Ash, The Polish Revolution: Solidarity, 1980 

-82 (London: Jonathan Cape, 1983); Jerzy Holzer, “Solidamosc”: 
1980-1981 (Paris: Instytut Literacki, 1984); Martin Malia, “Poland’s 
Winter War,” New York Review of Books 29 (March 18, 1982): 21-
26.

Розділ 11. Реформа комунізму II: Горбачов і перебудова, 
1982-1988

Розділ базується значною мірою на моєму вивченні ра
дянської преси, а також неперіодичних візитах до Радянсько
го Союзу, включно відвідування Першого З’їзду Народних Де
путатів 1989 р. та XXVII З’їзду КПРС 1990 р.

Більшість із принципових праць були написані прямими 
свідками відображених подій і стосуються років перебудови. 
Щодо політики перебудови дивись Hedrick Smith, The New 
Russians (New York: Random House, 1991); Robert Kaiser, Why 
Corbachev Happened: His Triumphs, His Failure, His Fall (New York: 
Touchstone, 1991, переглянуте видання 1992); David Remnick, 
Lenin's Tomb (New York: Random House, 1993); John B. Dunlop, 
The Rise of Russia and the Fall of the Soviet Empire (Princeton: 
Princeton University Press, 1993); Alec Nove, Glasnost in Action: 
Cultural Renaissance in Russia (Boston: Unwin Hyman, 1989).

Щодо економіки перебудови, дивись Anders Aslund, 
Gorbachev's Struggle for Economic Reform (Ithaca, N.Y.: Cornell 
University Press, 1989, переглянуте видання 1991); Marshall I. 
Goldman, Gorbachev's Challenge: Economic Reform in the Age of
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High Technology (New York: Norton, 1987); Marshall I. Goldman, 
What Went Wrong with Perestroika (New York: Norton, 1992); 
Michael Ellman та Vladimir Kontorovich, рец., The Disintegration of 
the Soviet Economic System (London: Rutledge, 1992).

Серед радянських учасників перебудови дивись особливо: 
Abel Aganbegyan, The Economic Challenge of Perestroika 
(Bloomington: Indiana University Press, 1988); Tatyana Zaslavskaia, 
The Second Socialist Revolution: An Alternative Soviet Strategy, пере
клад Susan M. Davies та Jenny Warren (London: I. B. Tauris,
1990); Nikolai Shmelev та Vladimir Popov, The Turning Point: 
Revitalizing the Soviet Economy, переклад Michele A. Berdy, вступ 
Richard Erickson (New York: Doubleday, 1989); Aleksandr 
Yakovlev, The Fate of Marxism in Russia, переклад Catherine A. 
Fitzpatrick (New Haven: Yale University Press, 1993).

Дивись також Isaac J. Tarasulo, ред., Gorbachev and Glasnost: 
Viewpoints from the Soviet Press (Wilmington, Del.: SR Books, 1989); 
Stephen F. Cohen та Katarina vanden Heuvel, ред., Voices of 
Glasnost: Interviews with Gorbachev's Reformers (New York: Norton,
1989).

Примітки:

1. Zhores A. Medvedev, Andropov (New York: Norton, 1983).
2. Seweryn Bialer, ред., Politics, Society, and Nationality Inside 

Gorbachev's Russia (Boulder, Colo.: Westview Press, 1988), стор.
18.

3. Tatiana Zaslavskaia, “The Novosibirsk Report,” Survey 28
(1984): 88-108.

4. Michel Tatu, Corbachev: L'U .RS.S, va-t-elle changer? (Paris: 
Le Centurion - Le Monde, 1987).

5. Zdenek Mlynar, L'Unita, April 9, 1985; англійський 
переклад у FBIS (Foreign Broadcast Information Service), June 4, 
1990.

6. Для оцінки ранніх зусиль Горбачова, дивись Gail Lapidus, 
“Gorbachev and the Reform of the Soviet System,” Daedalus 16 
(Spring 1987): 1-30.

7. лЖива творчість народу" (Moscow, 1984), що підсумо
вується у Kaiser, Why Gorbachev Happened, стор. 75 - 80.

8. Sergei Kuleshev, “Горбачов як Ленін сьогодні” (Gorbachev 
as the Lenin of Today), рукопис, 1990.

9. Haslam, Nuclear Weapons.
10. Seweryn Bialer, The Soviet Paradox: External Expansion, 

Internal Decline (New York: Knopf, 1988), розділ 5.



11. Haslam, Nuclear Weapons, стор. 143-145.
12. Gaddis, Russia, the Soviet Union, and the United States, стор. 

235.
13. Щодо ранніх стадій економічної перебудови, насамперед 

Aslund, Gorbachev's Struggle, розділи 2, 3, та 4. Дивись також 
Goldman, Gorbachev's Challenge, розділи 4 та 5; Edward А. 
Hewett, Reforming the Soviet Economy (Washington, D.C.: Brookings 
Institution, 198S).

14. CIA, Handbook of Economic Statistics, 1987.
15. Kaiser, Why Gorbachev Happened, стор. 96.
16. Найкращій аналіз літератури періоду гласності у Alec 

Nove, Glasnost in Action.
17. Олександр Яковлев, публічні лекції та промови у 

Berkeley, California, February 1993; дивись також його спогади, 
“Передмова, обвал, післямова” (Москва: Новини, 1992).

18. Микола Шмельов, “Аванси та борги” Новый мир (чер
вень 1987): 142 - 158.

19. John Morrison, Boris Yeltsin: From Bolshevik to Democrat 
(New York: Dutton, 1991), розділ 6.

20. Єгор Лігачев, Inside Gorbachev's Kremlin: The Memoirs of 
Yegor Ligachev, переклад Catherine A. Fitzpatrick, Michele A. 
Berdy, та Dobrochna Dyrcz-Freeman, вступ Stephen F. Cohen 
(New York: Pantheon, 1993).

21. Andranik Migranyan, “Долгий путь к европейскому дому” 
Новый мир (липень 1983): 183.

22. Цитується із Kaiser, Why Gorbachev Happened, стор. 256.
23. Василий Гроссман, Life and Fate, переклад Robert 

Chandler (London: Collins/Harvill, 1985), введення.
24. Anna Larina, This I  Cannot Forget: The Memoirs of Nikolai 

Bukharin's Widow, переклад Gary Kern, вступ Stephen F. Cohen 
(New York: Norton, 1993).

25. Дивись вище, розділ 6, примітка 16.
26. Гавриил Попов, “О романе Александра Бека “Новое на

значение” Наука и жизнь (квітень 1987): 54 -65.
27. Дивись вище, розділ 6.
28. Федір Бурлацький, “Хрущов: Штрихи до політичного 

портрету” Литературная газета (лютий 24, 1988): 14.
29. Василий Селюнин, “Истоки” Новый мир (Травень 1988): 

162-198.
30. Александр Цюпко,"Истоки сталинизма” Наука и жизнь, 

(жовтень 1988): 45-55; (грудень 1988): 40-47; (січень 1989): 46 - 56; та 
(лютий 1989): 53-61. Дивись також його Is Stalinism Really Dead? пе
реклад E. A. Tichina та S. V. Nikheev (San Francisco: Harper, 1990).
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31. Игорь Клямкин, “Какая улица ведет к храму” Новый мир 
(листопад 1987): 150-188.

32. Юрий Афанасьев, Русская мысль (березень 14, 1989).
33. Цитується із Le Monde, December 20, 1988.
34. Цитується із Kaiser, Why Gorbachev Happened, стор. 376 

та 400.
35. Geoffrey Hosking, The Awakening of the Soviet Union 

(Cambridge: Harvard University Press, 1990).
36. Bahdan Nahaylo та Victor Swoboda, Soviet Disunion: A 

History of the Nationalities Problem in the USSR (New York: The 
Free Press, 1990).

37. Дивись вище, розділ 5.
38. Victor Zaslavsky, The Neo-Stalinist State: Class, Ethnicity, 

and Consensus in Soviet Soviet (Armonk N.Y.: М. E. Sharpe, 1982).
39. Дивись вище, розділи 7 та 10.
40. Hélène Carrère d’Encausse, The End of the Soviet Empire: 

The Triumph of the Nations, переклад Franklin Philip (New York: 
Basic Books, 1993).

Розділ 12. Від перебудови до краху: 1989-1991

Цей розділ базується, навіть більше за попередній, на осо
бистих враженнях та вивченні сучасної преси. Базова бібліо
графія така ж, як і в попередньому розділі, дивись також John 
Morrison, Boris Yeltsin: From Bolshevik to Democrat (New York: 
Dutton 1991); Wlodzmierz Brus та Kazmierz Laski, From Marx to 
the Market: Socialism in Search of an Economic System (Oxford: 
Clarendon Press, 1989); Janos Komai, The Socialist System: The 
Political Economy of Communism (Princeton: Princeton University 
Press, 1992); Murray Feshbach та Alfred Friendly, Jr., Ecocide in the 
USSR: Health and Nature Under Siege (New York: Basic Books, 
1992).

Примітки:

1. Text of Congress debates, Известия, June 7, 1989.
2. Андрей Сахаров, “A Speech to the People’s Congress,” в 

New York Review of Books 36 (August 17, 1989): 25-26.
3. Юрий Карякин, Известия, June 9, 1989.
4. Зауваження у приватній беседі.
5. Іван Драч, лідер українського “Руху”, приватна бесіда, 

вересень 1989.
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6. Timothy Garton Ash, The Magic Lantern (New York: Random 
House, 1990), стор. 78.

7. Charles Gati, The Bloc That Failed: Soviet-East European 
Relations in Transition (Bloomington: Indiana University Press,
1990), частина 3; далі цитується як Bloc That Failed.

8. Приватна бесіда, лютий 1993.
9. Зауваження у приватній беседі, вересень 1988.
10. Garton Ash, Magic Lantern, стор. 47-60; та Gati, Bloc That 

Faired, стор. 170-174.
11. Garton Ash, Magic Lantern, стор. 25-46.
12. Andrei Codrescu, The Hole in the Flag: A Romanian Exile's 

Story of Return and Revolution (New York: Morrow, 1991).
13. Bill Keller, у New York Times, січень 22, 1989.
14. Стаття автора, “To the Stalin Mausoleum,” Daedalus 119 

(Winter 1990): 295 - 344. Надрукована під псевдонімом “Z”; пе
рекладена в ті ж часи “White Tass” (ця конфеденційність була 
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В сигнальному примірнику книжки помічені помилки:
Стор. Абзац Неправильне написання Правильне написання
20 перший Леонард Леонарда
36 ДРУГИЙ зрост ріст
43 другий Великій Британії Великої Британії
51 третій (вчергове) (вкотре)
56 другий приділяли до
76 перший мешками мешкали
86 третій піддаш и піддавши
89 перший й в значною й значною
90 третій 1990 1890
92 третій умовах умов
93 перший сперечці суперечці
95 перший політично-мілітарістську політично-мілітаристську
97 третій без сумнівну без сумніву
98 другий зауважимо що, ця зауважимо, що ця
98 третій союзу союз
100 перший водночасно водночас
100 перший непобоним непоборним
100. другий хибувалося хибувало
101 другий Вітте у 00-х роках XIX Вітте у 90-х роках XIX
101 другий профінсованою профінансованою
106 другий втілення втіленням
112 перший дивися дивився
116 перший кликами кліками
117 перший надстав настав
117 другий саме шо вони що саме вони
123 перший . далися до більшовикам далися більшовикам
124 третій мусило мусила
124 третій виникаює виникає
125 четвертий поблемою проблемою
125 п’ятий в 1905 року в 1905 році
127 перший насмішкуватво насмішкувато
127 третій слабкшала слабшала
129 перший партія була потребувала партія потребувала
129 третій нова пратія нова партія
130 третій люневими лютневими
134 перший державной державній
134 п’ятий який уявляв який являв
145 третій на Волгзі на Волзі
149 третій фіхівців” фахівців”
151 виноска сімволічної символічної
153 другий вісьми восьми
154 другий зосередуючись зосереджуючись
154 четвертий вісьми восьми
156 перший программа програма
162 перший гелелівсько- гегелівського
167 шостий громадської громадянської



Не так багато часу минуло відтоді, як одна із 
t супердержав -  Радянський Союз -  зник із карти

світу. Серед багатьох західних дослідників радянської 
епохи помітне місце посідає професор 
Каліфорнійського універсітету у Берклі -  Мартін 

Haftin НаІІа Маля.Він автор фундаментальної праці “Радянська 
THE SOVIET TRAGEDY' трагедія: icT°P ^  соціалізму в Росії 1917-1991”,в якій

п uiCTf inv n r  n n m m  і " аналізУє наДзвичайно тривалий період правління 
A HISTORY OF SOCIALISM комуністичного режиму від моменту зародження до

IN RUSSIA 1917-1991 цілковитого його колапсу.Мартін Маля дуже широко 
використовує невідомі раніше західні джерела 
інформації, що проливають додаткове світло на 
історичні події в колишній країні Рад, пов’язані з 
такими постатями,як Ленін, Сталін,Хрущов,
Брежнєв, Андропов, Г орбачов...

Видавництво “Мегатайп” представляє перекладні видання з серії:

Європейська історія I The European His to ry

Ян Кершоу

ГІТПЕР

Майкл Говард
ВІЙНО 

В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ 
ІСТОРІЇ

Мартін Маля
РАДЯНСЬКО ТРАГЕДІЯ 

ІСТОРІЯ СОЦІАЛІЗМУ 
В РОСІЇ 1 9 1 7 - 1 9 9 1

Переклад з англійської, 
м’яка обкладинка, 

240 сторінок

Переклад з англійської, 
м’яка обкладинка, 

168 сторінок

Переклад з англійської, 
м’яка обкладинка, 

608 сторінок

МЕГАТАЙП
в и д а в н и ч а  ф і р м а


